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TIZENHETEDIK KÖNYV. 

T a r t a lom. 

Dynasticus háboruk. - Poroszország nagysllga. - Bölcsészeti 
vélemény uralma, - Orosz terjeszkedések. - Angol fölény. 
szabadsAg. - India megh6ditAsa. - A tudományok diadala. 

eliízményei, 

ELSÖ FEJEZET. 

irodalom 1 a 
- Amerikai 
A forradalom 

Az utrechti béke következményei. V. Fülöp. 

Az utrechti béke semmi egyetemes elvet nem ültetett a köz· 
jogba, mégis valamennyi késöbbi szerzödés arra hivatkozott, mert 
e békének fentartása, érdekében állott azoknak, kiknek az javukra 
szolgált, küll:inösen Angolországnak, mellynek nagyságát épen ezen 
béke szilárditotta meg 1 valamint Francziaország n agyaágának a 
westpháli béke vetette meg alapját. Az e békében elismert protestáns 
ág biztosíték gyanánt tekintette azt , s az egyensulyt Ausztriával 
való egyetértésére alapitotta; ez, mint akkortájban mondák, a leg
függetlenebb protestantismus szövetsége volt a legtörvényesebb ka
tholicismussal. A békekötés czikkelyeinek értelmében a tenger ur
nője maradván Anglia, szabad féket ereszthetett nagyravágyásának, 
mi ráné1;ve életszükség, mert szüksége van az Oceán uralmára, hogy 
saját házában ne háborgassák. Kitünő férfiak által a nemzeti önzés 
követelményei ezerint kormányoztatván, kereskedelme és i para bámula
tos mérvben virágzásnakindult. Megközelíthetlen lévén ellenségeire néz
ve már helyzeténél fogva, a törvények által fejlesztett közszellem beha-

~. l 
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tás a alatt állvf.e s elsö levén, melly fölismerte a hitel büverejét, nem 
vágyakoúk hóditásokat tenni a szárazföldön, de visszanyom min
denkit, ki ott fölény re akar jutni; ha oceanon-tuli birtokaiban fe
nyegettetik, fdzavarja Európát, hogy elvonja onnan a figyelmet j 

arany utáni szomját ekközben kielégíti Indiában, hol kárpótlást fog 
találni amerikai gyarmataiért i:~, mellyek Jerázva Nagy-Britannia 
igáját, egy uj Angolországot fognak al11pitani. 

A császár, mint Németalföld ura, kénytelen szövetségben állani 
vele. Portugal, melly a háboruban Anglia szövctségét kere11ni kény
szerült, ezt kereskedelmi érdekböl késöbb is fentartotta, söt a me
thuani szerzödéssel ( 170.'3) az angolok érdekében tönkre tette saját 
kereskedelmd, kötelezvén magát Lebocsátani az angol gyapotszöve
teket, ha borai Angolorszúgban csak harmadrészét fizetik a franczia 
borok beviteli vámján11k. Savoyát és a németországi fejedelmeket 
könnyen a maga részére vonhatta Anglia némi segélyezések által, 
mi neki csekély megerötetésébe került az uj, s már is igen hatékony
nak bizonyult kölcsönrendszer mellett. 

Holland, mellyet. a hons21eretet és kitartás létesített, s melly a 
spanyol iga megtörésc s a XIV. Lajos clleni önvédelem által olly 
nagy lőn, hogy magával Angolországgal is vetélkedett, nem csekély 
hátrányára érezte, hogy nem tanácsos a, nagy hatalmasságok viszál
kodásaiba avatkozni j temérdek pénzt és vért pazarolván el Anglia 
meggazdagítása és Ausztria növelése végett, mellyek közöl az, elsö
vel rokonsági összeköttetésben állott, a békében saját hanyatlását 
irta alá j lemondván arról, hogy jelentékeny haderőt tartaon, sokat 
vesztett a közvélemény előtt, s azon kellemetlen helyzetha jutott, 
melly nem elég erős arra, hogy parancsoljon, s nem elég jelentékte
len, hogy lefegyverezze az irigységet. Erősségekkel volt k.örülvéve, 
de mihaszna ezekből megfelelő helyörségek nélkül? a kereskedelmi 
térre szorittatván visRza, a meglepetésektől szemfülessége, az ellen
ségeskedésektől mások iránti előzékenysége biztosította. 

Németország a két legharcziasabb államot foglalja magában, 
fejedelmei szál'l}OS európai trónt tartanak elfoglalva, s mégsem nö
vekedik befolyása, mert hiányzik az érdek-egység s nincs szilárd 
szervezc.te. 

Ausztria terjeszkedett Olaszországban, a terjeszkedésböJ azon
ban csak akkor háramlik elűny, ha helyes a kormányzat; ellenkező 

esetben csak a támadásnak szerez nagyobb tért. Felbontván a ro
konsági viszonyt Spanyolországgal, mindenkor inkább szenvedöleges, 
mint tevékeny magatartá!lt tanusított, s csak azt leste, merre lehetne 
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megint terjeszkednie j ellensulyozta a többi hatalmakat anélkül, hogy 
mozgást hozott volna közéjök. Valamint Francziaország ellen Sa
voyát, ugy Ausztria ellen Poroszországot emelték, melly utóbbi szá
mos egymás után következő kitünő fejedelem által növelte a mes· 
tereéges nagyságot, s erkölcsi és érte Imi erejével pótolta azt, minek 
számbeli erő és egyöntctüség tekintetében hiányát érezte. 

Növelte még Au->ztria zavarát azon körülmény is, hogy Hol
stein Oroszországnak engedtetett át, melly utóbbi az által szavazatot 
nyert a birodalomban. Oroszország, ép ugy mint Anglia, már a mult 
szllzadban befejezvén forradalmát, figyeimét másokra fordithatta, 
maga pedig erőt gyüjthetett j saját önálló fejlödésének hátrányára 
mások müveltségét utáuozta, s növekedett erőben és hatalomban. 

Francziaország, melly addig annyi hűhóval vezette a politikát, 
a második helyre van visszaszoritva, ámbár hatalma s. Pyrenek 
mindkét oldalára kiterjed. Az értelmi gyar&podás azonban ujabb 
hatékonyságot kölcsönöz neki, s ha a megelőző században müreme· 
ke i által elérte Perik les és Augusztus korszakát, eszméit e században 
egész Európában szélterjeszti és hirdeti. A tudomány eme terjedésé
hez azonban erkiiiesi elvetemültség csatb,kozik j a közép osztályok 
még jók, a felsőbbek azonban elfajultak; n kormányzati és közigaz
gatási tényezök jogkörének határai bizonytalanok, a belkormányzat 
habozó, a külpolitika erélytelen. 

Svédország, egy nagy király pillanatnyi alkotása, egy másik 
király örületes merészsége miatt erejétől megfosztva fekszik, mint 
menthetlen zsákmánya egy olly szomszédnak, kire kevéssel előbb 
még alig Ugyeit valaki Európában. 

Ezen nagy hatalmasliág~k után Lengyelország még mindig ma
kacsul vonakodik elöhaladni, vagyis átalakulni, mig végre küzdelem 
nélkül megbódittatik. Schweiz megőrzi a harczias szellemet, de má
sok szolgálatára, mi által pénzt keres, de sol(at veszít befolyásábó!. 
Olaszországban csak Lombardiában uralkodnak idegenek, igyekez
vén lehetőleg kiszivni ezen gazdag tartományt. Negyvennyolcz évi 
béke mUveltséget és gazdagságot hozott létre, mintbogy azonban az 
emberek sem nagy félelmeket, sem nagy reményeket vagy heves 
szenvedélyeket nem táplálnak, lassankint elpuhulnak, s a fejedelmek 
részér/;11 is több jóakarato!, mint állandó és biztositott intézkedéseket 
tapasztal unk. 

Általában mindinkább megközelítik a positi v állapotokat: a 
katonailag fegyelmezett Poroszország tulsulyra vergődik a különböz8 
elemekből álló osztrák monarchia fölött; az angol szorgalom és gy a· 

1* 
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korlati józanész a spanyol hanyagság és franczia ingadozás felett; 
az összetartó orosz monarchia a veszekedll lengyel ariatokralia 
fölött. A monarcbiák mindenfelé megszilárdulnak , eltávolitják az 
akadályokat, mellyek még a középltorbói maradtak fenn s létrehqz
zák a kormányzati egységet. A monarcbia csupán Angolországban 
szövetkezett mind azorosabban az aristokratiával, mig a többi or
szágokban ugy a származási, mint a népjogolt megszüntetésére töre
kedett. A királyi hatalom általában gondviselésszerünek tekintetett, 
s azért nem vizsgálták, hanem engedelmeskedtek neki. XIV. Lajos, 
ezen hosszu és fényes uralkodásu fejedelem, hozzászoktatta az embe
reket a kényuralomhoz, s ugy látszott, hogy szükség volt reá a kö
zépkor káros maradványainak kiirtása végett, miután azonban meg-. 
tette a kivánt szolgálatot, csak akadályul azoigál t a haladás és pol
gári egyenlőségnek. A kiváltságos osztályok, a földesuri jogok, a 
papság és a szerzetestestületek mentességei, Róma követelései, a 
parlamentek, egymásután aláásattak, föltétlenekké és korlátlanokká 
tétetvén a kormányok j ezzel azonban a népekkel szállottak szembe, 
mellyek felismerni kezdték saját jogaikat, várva az órát azok kiví
vására. 

A külpolitikában az e~·kölcsiség szemteleniti lábbal tiportatott j 
semmibe sem vették a nemzetiségeket vagy a birtokok régiségét, az 
országok kikerekitésénél minden más tekintet mellözésével csupán 
az önérdeket tartották mérvadónak, minek következtében a gyön
gék védelem nélkül maradtak s feláldoztattak, hogy elejét vegyék 
valameily netán i összezördülésnek a batalmasok között i valameily 
állam virágzását egyesegyedtil a terület alakja és terjedelme, a la
kosság száma és az adómennyiség szeriJ!t mérlegelik i a statisztikát 
teszik a boldogság képviselöjévé s kérkednek netáRi hizelgő eredmé
nyeiveL Ebből származott az ugynevezett cabinet-politika, csupa 
cselszövény bizalom és őszinteség nélkül, melly azt tekinti a legde
rekabbnak, aki legjobban ért a csaláshoz; soha sem folyt annyi és 
olly fontos kérdések fölött alkudozás, de mindig csak az önérdek, s 
nem a jog és igazság szempontjábóL Sziivetségek alakultak más szö
vetségek ellen , hogy fentartsák a W estpbaliában megállapitott s 
Utrechtben tökéletlenül helyreállitott mesterséges egyensulyt, ezen 
építményt, melly pusztán conventionalis mint a költészet, mint a fes
tészet és építészet, mint amaz idők öltözködési módja. 

Uj és nagy érdekeltséggel találkozik a kereskedelem, s azt hin
nők, hogy a cabinetek csupa kereskedökből állanak, amennyiben al
kudozásokat folytatnak, szövetségeket kötnek, háborut viselnek 
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vámszabályzatok, kereskedelmi kizárások, halászat, motozási jog 
miatt j a gyarmatokban kezdödnek vagy tovább folytattatnak az euró· 
pai háboruk, de onnan fog származni a legmesszebb terjedő demok
ratia példányképe is a világ számára. 

A kötött kölcsönök a papírpénz föltalálására vezetnek, mi uj 
segédeszközöket azoigáltat a kormányoknak s egyébként valósithat
lan vállalkozásokra buzdit. A pénz lőn az egyetemes mozgató erő j 

' általa tartattak fenn azon bad&eregek és kormányok, mellyek az em
bert minden méltóságától megfosztották j általa szitották a pártosko
dásokat a vetélkedő országokban j az érdem helyét a fényüzés fog
lalta el, megbiztak az árulók (traditori) és az agióval üzérkedök 
(agioteure), ez uj fekélye a társadalomnak. 

Ezen kereskedöi szellem mérsékli a vallási tiirelmetlenséget, 
s basznos müködésre serkenti ug,y a tudományt, mint a kormányza
tot. Érezni kezdik a tudományok fontosságát, mellyek pártoltakból 
pártolókká lesznek. A nyelvek tanulmányozása, a franczia nyelv 
elterjedése, az utazások szaporodása előmozdítják az eszmék és vé
lemények kicserélését; a gondolkozák fölvétetnek a cabinetekbe, 
vagy legalább számba veszik véleményöket; ök mindent kisérletnek 
akarnak alávetni, miértis a ezerzök hatalommá lesznek, a kormány
zás és politika a tudomány rangjára emelkednek, félredobva a titko
lózást és üres előitéleteket j a tudomány közelebb hozza egymáshoz 
az osztályokat, s mig az alacsony származásu ember magasra emel
kedik a régi nemesek mellett, ez utóbbiak az által igyekeznek el
nézést szerezni kiváltságaik iránt, hogy mérséklík követeléseiket s 
előzékenyebb modort követnek a társadalmi életben. 

Azon mozgalom közepett, melly eme korszak egyik legszem
beszököbb ismertetőjegyét képezi, semmi kétség előtt nem riad visz
sza, a legmerészebb föltevéseket és ábrándképeket dobja szönyegre, 
mert a valóság még nem oszlatta szét csalódásait. .Mialatt azonban 
némelly tartományokban a nép, rajongva az uj eszmékért, robamo
san sietteti a forradalmat, máshol ismét annyira ragaszkodik a ré
gihez, hogy fentartása végett forradalmakba rohan. A fejedelmek 
látva, hogy nem állhatnak ellent :!~ áramlatnak, igyekeznek irányt 
adni neki, de olly korlátolt szándékokkal, mellyek neru elégítik ki 
az ujitókat, másrészről pedig megingatják a conservatívek hitét. 

Illyformán eme s.zázad, melly szegény eseményekben, de gaz
dag eszmékben, ujból fölvette azon müködést, melly a XVI. század-
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ban megkezdve s a megelőzőben fölfüggesztve, olly rettenetes véget 
vala érendő a következőben. 1) 

A nagy hatalmasságok, mellyek az utrechti békét "furópára 
kényszerítették, nem törödtek a nagyobb rész érdekeivel és érzel· 
meivel; a föláldozottak emiatt panaszokban törtek ki. Biztosittatván 
a protestáns örökösödés Angolországban, ez sértette az összes katho
likusok érzelmét s a legitimisták loyalitását. A Francziaország és 
Németalföld között emelt várgyürü, melly Ausztria költségén tarta
tott fenn, ez utóbbinak csak terhére szolgált, s mindhárom hatalmas
ságnak zavart okozott. A franczia és spanyol koronák örökös ezét
választása, ba meg is felelt a politika követelményeinek, szükségkép 
a trónörökösödési rend megváltoztatását vonta maga után. A spanyol 
örökség felosztása Ausztria és Francziaország között mi hasznára 
sem szolgált a semlegeseknek, de a két érdekelt félnek scm tetszett. 
VI. Károly, az osztrák ház feje, tőle 1·ablottaknak tekinté azon ko
ronákat, mellyek V. Fülöp fejét disziték, s emiatt boszankodutt Fran
cziaországra és a tengeri hatalmasságokra; az örökösödési háboru 
fötárgya tehát eldöntetlen maradt, minthogy a két trónkövetelő kö
zöl egyik sem ismerte el a másikat. 

1) Fontosakká lesznek a ör:abadságra nézve az ujsdgok, külünösen a hol
landiak. A francziáknak emltSllirataik, a ntSmeteknek okmánygyüjtemtSnyeik van
nak. Minden orsz:í.gnak voltalt kisebb vagy nagyobb érték ü történészei, kik többnyire 
késiSbbiek által ujra összefoglaltattak. II. Frigyesnelt Hi11toire ele mon temps és 
l' Hiatoire de la gueM·e de aept ans czimü munkái, továllbá levelezézei a legérde
kesebb, ámbár nem IegiSszintébb commentárok, Érdekeseit továbbá Saint-Simon 
hc•·czeg, a Ut Walpole stb. Emlékiratai és Wraxball, "Men1. of t'te Court11 of 
Berlin, D1·esden, Warsav and Vienna," London 1800, 2. köt. 

Általánosabbak Ségur, Politique de tou.• les cabinets. Tableau Malorique de 
l' Europe. Mémoires ou Souvenirs histori q nea. - Adelung, E·u1·opiiische Staaten
guchichte von 1740-1748. - Scboell, Coun d' Itisioire des Elala eu1·opéena a 

XXXVIII-XLIV. kötetek; az állain és K,wh áltH.l Ö&Rzeállitott s:~~enödés-gyüj

temtSny, és Dumont Corps diplomatique-jn. - Flassan, Hist. de la diplomatie 
Frangaiae. -- Wedeklnd, Cltronologisches Ilandbuclt, 1740-1807. - John Rnssel, 
Hist. of principal Statu of Eu1·ope j1·orn the peace of Utrecht. - Scblosser, .Az 
eurapai polit. és ú·od. fo1·radalrnak tö1·t6nete a XVIII. szdzadban (németiil). -
Lenglet , R ist. de l' EuroJle et de ses colonies depuia la guerre des 1ept ana juaqu' 
ii la Réuolution de Jnillet. - Voss, Oesch. de1· merkwü1·digaten Bilndni1ae und 
.H·iedensBChliMae stb. in XVIll. Jahr!&., 6. kötet. 

Az anglll tudósok Egyetemea története szintéu bír némi fontossággal, mert 
egykoru. ~ A Biographie univeraelle azon czikkelyekhcn, mellyek eme korszakra 
vonatkoznak, szintén forrásni szolgál , mert ollynnok írták, kik ismerték a sze
repiiS eg76niségeket. 
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v. l<'ülöp. 
XIV. Lajos halálával Spanyolország megszünt Francziaor11zág 

uszályhordozójaként szerepeini; V. Fülöp, lü függetlennek mutatta 
magát politikájában, nem nézbette nyugodtan, hogy monarcbiája 
azétdarabolva, kereskedelme pedig az angolok érdekeinek legyen 
feláldozva, kiknek kezében maradt Gibraltar, mint valami szikla, 
mellyhez ismét oda lehessen lánczolni Spanyolországot. Továbbá 
némi kételyei is werültek fel II. Károly végrendeletének érvényes
sége fölött, s mig magát emiatt a Pyrenaeken-tuli ország nem egé
szen törvényes királyának tekintette, nem verbette ki fejéböJ Fran
cziaország trónját, mellyröl akarva nem akll.rva lemondani kénysze 
rült. Beteges unokájának bölcsőjére szegezvén tekintetét, belátta, 
hogy trónrajutásaban akadályul fog szolgálni az orlcansi herczeg, 
mint kormányzó és esetleges örökös. Gyülölte tehát a herczeget, 
amennyire gyönge jelleme és ájtatos érzülete engedte, s igyekezett 
megfosztani őt a kormányzóságtól; érezte azonban, hogy czélját csak 
Angolország támogatásával érheti el. Minthogy pedig látta, hogy ez 
saját mtlvének támogatásával foglalkozik, legalabb boszantotta, pár
tolván sz. György lovagjának igényeit, amint a trónfosztott II. Jakab 
fiát hítták. 

Ugy látszott tehát, hogy az európai b6két annak unokája ré
széről fenyegeti vellzély, ki azt az előbbi korszakban megzavarta. S 
Fülöpnél valób:\n nem hiányzott a bátoraág, s midön azt kérdezték 
töle, milly hely illeti meg a királyt a csatában, igy felelt: Am e ll y 
más h o l, a z e ls 1:1. Kijelentette, hogy nem akar ugy elbujva élni, 
mint osztrák elödei; s csakugyan nagy hasznára lettek volna a casti
liaiak, kik az elmult izgalmas időkben uj bátorságra gyuladva, ké
peseknek mutatták magukat ujból kezökbe ragadni a hatalmat. Pil
lanatnyi felhevülés! mert küliinben nem birván a nagy elhatározások 
bensö bátorságáva!, Fülöp az ország és saját ügyeinek vezetését va
lamelly kedvenczéra bizta s megint tétlenségbe sülyedt. 

Nagyon szomoritotta öt feleségének, a szeretetreméltó és ret
tenthetlen Lujzának halála, ki fentartotta az egyetértést közte, a 
franczia udvar és nagyatyja között s mégsem birhatta békében ama 
trónt, mellynek megszerzésére ö is közremiiködött. Erre egészen a 
sem szép, sem fiatal Orsini herczegnőnek engedte magát, s rnint he
ves vérü és ingatag férfi el is vette volna ezt a vén asszonyt, ha ez 
utóbbi jobbnak nem találta volna egy fiatal nöt adni neki, ki jobban 
megfelelne a király vérmérsékletének, de másrészről az ö hatalmas
kodását se zavarná. Csakhogy nagyon csalódott, rnidön parmai Far-
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nese Erzsébetre esett választása (1714), k.i késöbb annyi háborunak 
és alkudozásnak lön elöidézöje. 

Alberonl blbornok. 
E választást a piacenzai Alberoni Lajos (szül. 1664) tanácsolta. 

Ezen ember a társadalom valamennyi fokán keresztülment: volt sza
kács, bohócz, kereskedő, tolmács, tudós, terhes megbizatásokra hasz
nálták, s ö mindenüvé tudott magának utat csinálni 1). Campiatron, 
ki utazásközben kiraboltatván, általa szivesen fogadtatott s a szük
ségesekkel elláttatott, Vendomenak ajánlotta öt, ki akkor épen tit
kárt keresett olaszországi hadjáratára. Mások azt beszélik, hogy 
midőn egyszer a sandonninói püspöknek alkudozni kellett Parmában 
ugyanazon Vendomeval, de nem tudott francziául, Alberonit vitte 
magával j ez a cynicus táborookot alacsony azékén ülve találta, hol 
a délelőtt nagy részét szokta tölteni, ahelyett azonban, hogy ezen 
illetlenség miatt magát sértettnek mutatta volna, ö is ugyanazt tette, 
mi által megnyerte a franczia tábornok tetszését, ki öt szolgálatába 
fogadta 2). Spanyolországban megnyervén Oraini herczegn8 bizal
mát, grófiá és követté neveztetett ki a pármai udvarhoz; ezt ismét 
Lll.lára kötelezvén maga iránt az ajánlott házasság által 3), befolyásra 
tett szert az uj királynénál is. Ennek első ténye az volt, hogy el
küldötte Oreini herczegnöt, ki eléje ment, mire kocsira ülve, azon 
öltözékben, melly akkor épen rajta volt, az örök által kisérve de
czember végén kénytelen volt keresztülutazni a barátságtalan Spa
nyolországon. 4) 

1) Dubos- és Saiot-Simontól torzképét birjuk; panegyrisét adja Poggiali 
(Mem. sioriche di Piacenza) 1 Ortiz (Storia di Spagna), Cuxe (L' Espagne aous lea 
Bourbona1 Bignami (Elogio del Cardinale Alber011i ). Helyesen méltatia 8t John 
Russel id. müvébeo 1 II. 112. - Föként azonban lásd azon okmányokat, mely
Iyeket maga Alberoni tett közzé elöbb Geouában, késöbb Rómában. 

2) Közönséges történecskék 1 minökkel egy elaljasodott aristocratia hisr:i 
kisebbithetui azokat, kik érdemeik után emelkednek. 

3) Ö mnga írja életéhez tett jcgyzetciben, hogy azt mondotta Oraini her
czegrönek1 miszerint "Erzsébet jó lombardi nö, vaj- és sajttól megbizva; hogy 
11zt faraghat belöle, mi neki tetszik; hogy azon törvényekkel jö Spanyolorszllg
ba, mellyeket a herczcgnö eléje szabni jónak látna." 

'} A spanyolországi vendéglöleben (mondja Saiot-Simon1 ki festőileg irja 
le Orsini herczegnil szerencsétlenségét és utazását,) semmit sem lehet kapni 
s csuplio arról értesül 11z ember, hol lehet az elsö szükségletek mindegyikének 
kielégitésére tizükséges dolgokat vllsárolni. A hus többnyire kemény; a bor sürií, 
rosz, zavaros; a kenyér a falhoz ragad ; sokszor 'l vir: sem ér semmit ; igyak 
csak öazvérbajcsárok szllmllra találhatók, ngy, hogy mindent magb11l kell az 
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"Spartai büszkeség (mondja Il. Frigyes), angol makacsság, 
olasz agyafurtsag, franczia élénkség képezték Erzsébet jellemét; 
sajátságos nö, ki bátran haladt czéljainak ,teljesítése felé, anélkUI, 
hogy magát bármi 'által meglepetui, vagy feltartóztatni engedné." 
Képes volt fékezni uralkodás utáni v-ágyát, s átengedni magát az 
egyedüliségnek buskomor férjével, anélkül, hogy elvesztette volna 
vidámságát. Egy gyermek atyjává tette Fülöpöt, kinek (nem remél
hetvén, hogy valaha trónra jusson, mert három, az első házasságból 
származott gyermek volt előtte,) kövér járulékot akart biztositani. 
Eczélból folytonos elszigeteltségben tartotta a királyt, ki komor volt, 
ajtatos vallásosság nélkül, félénk és makacs, lusta szellemfi, vezetöre 
volt szüksége, ámbár szerPtett volna zajt csinálni és sulylyal birni a 
politikai mérlegben, s mint illyen egészen feleségére, egyedüli társ
nőjére bizta magát. Ez utóbbi nagyravágyó volt, de nem értett a 
politikához és az tlgyek vezetéséhez, szigoru neveltetésben részesült 
s most még inkább el volt zárva, gyülölte a spanyolokat, valamint 
ezek is gyülölték öt, csupán az olaszokban bizott, különösen pedig 
Alberoniban. 

Ez biborookká neveztetvén ki a királyné közvetitése által (1715), 
miniszteri czim helyett megelégedett miniszteri hatalommal, mint a ki
rály és királyné bizalmas embere; lekötelezte maga iránt a nemzetet., 
elnyomóinak megbüntetésével; késöbb measzeható terveken törte fejét, 
mellyek czélja volt visszaállitani Spanyolország hajdani nagyságát. 
A kincstár üresen állott, a nép elvesztette bátorságát; nem volt had
sereg, nem tengerészet, nem hatalmas szövetségesek, nem gazdagság 
az aratáson kivül, mPllyet szerenceére a Pyrenaek védelmeztek. Az 
utak (ö maga mondja Politikai végrendeletében) meg vol
tak szakítva, ép ugy, mint midön minden tartomány külön kiritly
ságot képezett; az igásállatok csak nagy bajjal hatolhattak keresztül 
Castilián; ama nagyszerü folyamokon nem voltak jármüvek s az 
árukat öszvérek hátain szállitották a Guadiana, Ebr() és Tago men
tében, anélkül, hogy igyekeztek volna bajókázhatókká tenni azokat, 
vagy legalább engedélyt adtak volna erre a hollandoknak : "a nagy
szerü római utak maradványai nem keltenek nemes versenyzést, 
ugyszólván alig vették észre ama munkálatok zaját, mellyek által 

embernek vinni." Alberoni ezt irja a pármai majordomusnak: "A királyné 
csinyje egy Ximenesnek 1 Mazarinnak , Richelieunek is becsület~re vált volna. 
Hi gye el, hogy csupán ezen gyógyszerrel ,zámos, gyógyithatlannak tartott baj meg
gyógyittatott f" 
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Francziaország két tengert kötött össze egy, hatvan IDértföldnyi 
(leghe) hosszuságu csatorna segélyével, s mindez alig idézett etlö 
némi bámulatot. u Igen helyesen hasouli tá össze Alberoni Spanyol
orszá.got a szájjal, mellyen mindcn keresztülmegyen és semmi sem 
marad meg j Spanyolország is annyi töméntelen kincset kapott gyar
malaiMI, s mindezt elköltötte anélkül, hogy valamit létesitett volna. 

Alberoni tizennyolcz órát dolgozott napjában, a gazdálkodás 
legcsekélyebb aprólékosságaitól sem riadva vissza. Először is a 
pénzügyet és az ipart állitja jn bh karba j Guadalaxarában királyi 
posztógyárat emel, hová Hollandból egyszerre ötezer c&aládot hi 
mCi'g müszcreikkel, Angolországból pedig festöket telepit át, hogy 
igy a hazai gyapju magában az országban dolgoztaesék fel s igy 
nemzeti készitménynyel lehessen felruházni a hadsereget j Madrid
ban asztali fehérnemüt és hollandi vásznakat készítettek, evégre 
négyszáz szcrzetesnőt tanittatott be a szövés mesterségébe hollandi 
minta szerio t, s a lelenczek az ö miihelyeikben taníttattak. Ü vag
gyárakat is nyitott j virágzátmak inditotta a földmívelést, minek
folytán a spanyol sivatagok ujra benépesültek. Korlátolta a kiadá
sokat, amennyiben gazdálkodóbbá tette a kormányzatot s lejebbszál
lította a király polgári és katonai háztartása számnélküli hivatalno
kainak számát ; védelmébe vette a gyarmatok kereskedelmét j a 
pa:pságot is kütclczte a közterhek viselésére a pápa. tilalma daczára, 
s a kiváltságaikhoz makacml ragaszkodó papokat számüzetésbe 
küldte; kölcsönöket vett fel, megadóztatta a gazdagokat, árulta a 
hivatalokat, Aragóniából csempészeket toborzott, és Spanyolország 
csakhamar hatvanötezer fegyveres, tengerészet és számos ágyu, Bar
ceilonában pedig kitünő fellegvár fölött rendelkezett. 

Minde:z olly measzeható tervek előkészítésére történt, mellye
ket csak a siker menthetett volna me~! a vakmerőség vádjától: ki
rályát Francziaország trónjára ültetni, don Carlosnak pedig, Fülöp 
és Famese Erzsébet fiának, megszere2;ni Parmát, Piacenzát, Tosca
nát i függetlenné tenni Olaszországot az osztrákok kiüzésével, s 
eczélból savoyai II. Victor Amadét ellenök izgatni, mig a törökök
kel v:mnak elfoglalva j Nápolyból majd a spanyol hajóhad üzné ki 
öket, mellynck maga a király Siciliában adna menhclyet, s mellyet · 
az elégülctleuck is támogatnának : Sardinia ekkor Siciliával egye
sittetnék, Nápoly és a toscanai kikötök Spa[jyolországhoz csatoltat
nának, Comacebio visszaadatnék a pápának, a mantuai herczegség 
a velenczésck és a guastallai herczeg, a. katholikus németalioldi tar
tományok Francziaország és Holland közölt osztatnának föl. Czél-
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jának elérése végett engedékenységet szinlelt Anglia irAnt, 'orvosolta 
& panaszokat s biztositotta számára az utrechti béke által engedett 
előnyöket. Mig azonban igy egyrészről megnyerte a Townsbend és 
W al po le vezetése alatt álló whig-miniszteriumot , kéz alatt pártolta 
a trónkövetelöt, kibékíteni igyekezett a czárt XII. Károlylyal, hogy 
aztán I. György ellen izgassa öket s visszahelyezze Szaniszlót Len
gyelország trónjára. György neszét vette a dolognak, s azért a west
minsteri szerzödésben szövetBégre lépett Ausztriával (17 16) a j e l e n 
é B j ö v e n d ö b e l i b il· t o k o k k ö l c B ö n ö B v é d e l m é r e, melly 
kifejezés alatt Sicilia értetett, mellynek birtokára mindig ábitoztak 
az osztrákok. 

Alberoni inkább cselszövényekkel, mint fegyverrel müködött j 
izgatta a magyarokat és törököket Ausztria ellen j segitette a jakobi
tákat Angolországban j Francziaországban ismét abban mesterkedett, 
hogy meglepje az orleansi herczeget, elvonja tőle XV. Lajost, ösz
szebivassa az országgyűlést és a spanyol királyt neveztesse ki Fran
cziaország kormányzojává. Ezen összeesküvés szálait, mellyben szá. 
mos fllur, különösen bretagneiak vettek részt, Maine herczegnö tar
totta kezei közt j Cellamare herczeg, párizsi spanyol követ, vitte a 
levelezést a spanyol udvarral, s már-már azt hitték, hogy belforra
dalom tör ki, elömozditva az általános elégedetlenség által. Dubois 
abbé azonban Orleáns jobb keze, hirét vette az üzelmeknek s szá
mo& levelet keritett kezei közé, mellyek ha nem is valóságos össze
esküvésrBI, de titkos megállapodásokról és ajánlatokról tettek bi
zonyságot. Ennek folytán Maine herczegnö, Cellamare herezeg s 
több mások befogattak. 

Orleáns berezeg bűnbocsánatot adott, Alberoni cselszövényei 
ellen azonban csak az Angolországgal való szövetségben látott bizto
sítékot, bármennyire kárhoztatta is a közvélemény ezen szövetséget. 
Mintbogy pedig késöbb VI. Károly császár Milanóban elfogatott egy 
spanyol követet, V. Fülöp báborut üzent neki, minekfolytán az előbbi 
nyilvánossá tette Franczia- és Angolor~zággal kötött szövetségét; 
Holland vonakodott pártállást foglalni, nehogy veszélyeztesse azon 
előnyöket, mellyeket számára a spanyolokkal kötött béke biztosított. 
Az angolok hadüzenés nélkül megkezdik az ellenségeskedéseket j 
Fülöp szintén szembe száll egész Eu1 ópávai, mert a rettenthetlen 
Alberoni áll oldala mellett, s megbóditja Siciliát (1720), mellyet 
Victor Amadé Sardiniaért cserében a császárnak engedett át. 

Illy körtllmények között mindenki Alberoni ellen forditotta 
gyülöletét söt fegyvereit is. A kormányzó a legaljasabb eszközöktol 
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sem riadt vissza, hogy megbuktaasa; rávette Fülöp gyóntatóatyját 
és a királyné dajkáját, hogy gyanusitsák előtte Alberonit, föként 
miután a vállalat eredménytelensége is ellene tanuskodott. A dolog 
vége az lett, hogy Alberonit váratlanul megfosztották mélt6ság'ától, 
söt még azon nö is megtagadta tőle a kihallgatást, kit ö tett király
névá, irományait és holmijait szigoruan megmotozták s aztán elbo
csátották. Magasra jutván anélkül , h o g y i d e j e l e t t v o l n a 
m e gs z ám l á l n i a l é p cs ök e t, mint Oraini herczegnö mondá 
felöle, talán igaz, hogy a hatalom eik á bitotta; mint minden uj em
ber, csak a hatalom fitogtatására gondolt; nem lehetvén meg izga
lom és izgatás nélkül csak a czélt tekintette s nem vette számba a 
neMzségeket; mások szenvedélyeinek levén kénytelen szolgálni s 
nem bizhatván a spanyolokban, kik öt gyülölték, benezegőnek lát
szott és semmi egyébnek, de azért joggal mondhatta Polignac bibor· 
ooknak: Spanyolország hulla volt, én uj életre éh
r e s z t e t t e m ; tá v o z á s o m k o r i a m é t v i s s z a fe k ü d t h a
l o t t i r a v a t a l á r a. A hatalomszomj nem szünik meg, midön az 
ajkak már ízlelték annak_ édességét, vagy csak keserüségét is, a 
Alberoni, midön távozott, meg volt gyözödve, hogy pályafutása még 
nem érte végét, hasonlitván magát azon szerencselovagokhoz , kik 
akkor kerestetnek leginkább, midön elbocsáttatnak. Levantei Se
stribe érkezve, XI. Kelemen megtiltotta neki Rómába jőni j a pápa 
halála után azonban meghivták a conclavéba, hol néhány szavazatot 
is kapott a pápaságra. XIII. Incze fölmentettnek nyilvánitotta az 
ellene emelt vádaktól, mire Rómába, a bukottak azokott menhe
lyére költözött. Keresztény szövetség létesitésén fáradozott, melly
nek czélja lenne a törököket kiirtani Európából s birtokukat felosz
tani j Ravennát hasznos intézetekkel ajándékozta meg j San Marioó
ban egy forradalom élén állott, mellyböl csak gyalázat báromlott rá, 
Piacenza azonban mind máig fényes jeleit birja főnkelt jótékonysá
gának. 1) 

1) Alberoni egy lev elet intézett Voltairehez, mellybcn köszönetet mond 
neki azért, hogy Xll. Károly élete czimli könyvében kedvezilleg nyilatkor;ik r6Ia; 
Voltaire következőleg vt\laszoU (1735. marcz.) Alberoninak : 

.La lettre, dont votre Eminence m' a honoré, est un prix au~si filitteur 
de mea ouvrages, que l' estime de l' Europe a díl vous l' ctre de vos actioos. 
Vous ne me devez aucun remerciement, manseigneur; je n' ai étt! que l' organe 
du public en parl•mt. de vou>, La liberté et la vérité, qui ont tonjours conduit 
ma plnme, m' ont valu votre snffrage. Ces deux caracteres doivent piaire a nu 
géniP, tel que Ie votre; qaiconqne ne lea aime pas, pourra bieo etre un bomme 
puissant, mais il ne sera jamsis un grand homme, 
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Félretétetvén Alberoni, V. Fülöp, feleségesürgetésére1 csatlako
zott a négyes szövetséghez (quadrtJpelallianz), lemondva a monar
cbiától elszakított tartományokról j e Cambraiban egy congresens ült 
össze, hogy a szerzödéseket külöoféle szövetségekkel szilárdit&a 
meg. A császár, ki nem mondhatott le Spanyolország elleni gyülö
letérlll a féltékenyen kereste a másik két hatalmasság jóhajlaoiait, 
ezer mindeoféle akadályt gördített még a ltölcsönös lemondá.s formu
lázása elé is j végre azonban engedett s Károlynak, Farnese Erzsé
bet fiának engedte át (1722) Parma, Piaceoza és Toscana államok 
investituráját, mit Francziaország és Anglia biztositott a pápa és a 
nagyherezeg követelései ellen. 

VI. Károly azonban makacsul követelte a spanyol királyi, fö
ként pedig a Ka t h o l ik us czímet, továbbá az aranygyapjas rend 
nagymesterének czimét. Csak leányai levén, egy p r a gm a t i c a 
sa o c t i ó-t tett közzé (1713. ápl'il 19), mellynek érteiruében fiürökö
sök hiányában leányai iiriikólnék a trónt, eliínynyel birván erószbeo 
I. József leányai fölött, s az iirükiisödés az elsöszUiöttség szerint sza· 
bályoztatnék. Ezen pragmatica saoctiót elfogadtatta az osztrák bi
rodalom összes országainak rendei vel, valamint I.· József leányaival 
is, kik a szász és bajor vále.sztókhoz mentek nöUI, s politikájának 
egyedüli czélja lőn azt a többi hatalmasságok által is elfogadtatni. 
Kivánta tehát Spanyolország beleegyezését is, mit azonban ez meg
tagadott a követelte, hogy elégedjék meg a császár Olaszországban 
hajdani birtokaival j elöállott a szardíniai király is, a egyenlő rangot 
követelt a többi uralkodókkal j a tengeri hatalmasságoknak pedig 
nem volt ínyökre 1 hogy a császár Ostendében társulatot alakitott 
az indiai kereskedés elllmozditá.sára. Mindez sok bajt okozott a 
diplomatiának. 

V. Fülöp egyik kis leánya a franczia udvarnál neveltetett, mint 
XV. Lajos jövendöbeli arája. Bourbon herezeg mioiszter azonban 
aggódván ez utóbbinak gyönge egészsége miatt, nem akarta még 
tovább is ké3leltetni egy olly örökösödés biztosítását, melly örökre 
eltávolítaná a tróntól Orléans herczeget, azért visszaküldte a még 
fel nem serdült iofansnllt, hogy Lesczynska Máriát tegye helyére. 

"Je voudrais etre a portée d' admirer de plos pr~8 celui a q ni j. ai rendu 
justice de •i loin. Je ne me fiatte pas d' avoir jamais l' honneur de voir votre 
~miuence. Maia si Rome entend assez ses interets vour vouloir au moina r~tablir 
les arts , le commerce, et remettre quelque spiendeur daus un pays qui a é~ 
autrefois le maitre de la plus belle partie du monde, j' espere alors que je vous 
écrirai sous un autre titre que sonR celui de votre eminence, etc. 
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Ezen meggyaláztatás felhőszitette Fttlöpöt, ki udvara és a winiszte
rek ellenzése daczára békére lépett a császárral, elfogadta a pragma
tica sanctiót (1725), megadta neki a követelt czimeket éltefogytáig, 
csupán az aranygyaP,jas rend nagymesterségének kérdése maradt 
eldöntetlen. Kölcsönösen segélyt igértek egymásnak Gibraltár és 
Port-Mahon elfoglalására 1 s Fülöp szabad kereskedést engedett a 
császár alattvalóinak saját kikötöiben és az lndiákban, melly joggal 
a hollandok és angolok már fel voltak ruházva. 

Huszonötévi haragtartás tehát olly barátsággal végződött, melly 
gy anuba ejtette az európai udvarokat. Tudták, hogy Riperda spanyol 
miniszter szórja az aranyat a bécsi udvarnál, mellyböl még a csá
szárnak is jutott, 1) s egy ausztriai Mária Terézia és spanyolországi 
don Carlos kötött kötendö házasságról beszéltek, mellynek egykor 
még Ausztria, Spanyol- és Francziaország egyesitése lehetne követ
kezménye. György király tehát azon miiködött, hogy ezen terv el
lensulyozása végett szövetséget hozzon létre az északi hatalmasságok 
között, melly csakugyan meg is köttetett Hannoverben (szept. 3.); 
ezen szerzödés nevezetes volt, mert németországi fejedelmek abban 
kötelezték magukat első ízben egy idegen fejedelemmel szemben 
arra, hogy ucm t<:ljcsitik a német alkotmány által rájok rótt kötel
meket, vagyis hogy nem adnak segélyt a birodalomnak, ha ez hábo
rut üzeDne Francziaországnak. György is megigérte, hogy nem ke
veri báboruba vagy költségekbe Angolországot szárazföldi birtokai 
miatt j neki azonban engedelmes parlamentje és ügyes minisztere 
volt, s ugyancsak hangoztatta a papisticus üzelmekröl, a protestaosok 
érdekeiről, a hatalom egyensulyáról, az ország szabadságáról és biz
tonságáról szóló frázisokat, mellyek, mint Smollet mondja, nem 
egyebek cabalisticus szavaknál, mellyek elámították és veszedelmes 
szövetkozésekbe csalták a nemzetet. 

Ezt egész sora követi a külön megállapodásoknak, mellyeknek 
czélja volt párthiveket szerezni a hannoveri és bécsi két szerz!Sdés 
számára; miután az utóbbinak titkos czikkelyei napfényre jutottak, 
VI. Károly megtagadta azokat s bizonyitékul feláldozta Spanyolor
szágot, hozzájárulva a négyes szövetséghez ; mindezt azért tette, 
hogy elismertesse a pragmatica sanctiót. Az aljasság azonban nem 
vált hasznár.a j a béke megköttetett Sevillában Franczia-7 Spanyol
és Angolország között (1729 nov. 9.), ismét megujittatván ama ke
reskedelmi szerzödések, mellyek az utóbbi hatalmasságnak érdcké-

1) 00:18, VI. Kát·oly-nál, 87. fej. é~ Memo1·ie secrete del i'oacarini. 



15 -

ben állottak i Spanyolország kötelezte magát kárpótolni ama káro· 
kat, mellyeket az angolok netán az ellenJ~égcskedések fálbqszakitása 
után szanvednének i Livornóba, Porto-Ferraj6bs, Parmába és Pia
cenzába hatezer spanyol helyezootnék, hogy biztosittaesék az Örökö
dés eaen államekbao Don Carlos számára. 

A becsületes emberek előtt botránynak tünt fel ezen szarzödés, 
melly ellenkezett az előbb annyi hénel védett érdek~kkel, melly a 
császár beleegyezése nélkül köttetett, ámbár az egyezkedök addig 
jólábon állottak vele, s melly egynémelly olasz birtokok felől a tény
leges birtokosok s a föur hoazájárulása nélkül rendelkezett i nem 
említjük a népeket, mellyekre ama módnélkül gyalázates dynasticus 
háborukban senki sem ügyelt. A C8ászár sértve érezvén magát büsz
keségében s méginkább az által, hogy prsgmatica sanctiója félreto
latoU, hadat küld Olaszországba s elfoglalja az .~kkortájban elhunyt 
Farnese államait. 

Illy egészen mesterkélt és arczátlan politika nem lehetett ál
landó, mert nem voltak vezéreszméi; igy tilrtént, hogy Anglia csak
hamar elidegenedett Francziaországtól, s ennek ellensulyoz.ása vé
gett Auaztriával szövetkezett, egy második bécsi szerzödésben (l 'l 3 l 
máj. 16.) pedig, a rendek beleegyezésével, biztosittatott a pragm~tica 
sanctio, jóváhagyatott a parmai cs piacenzai ör(lködés s Német&l.f&ld 
kizáratott a Kelet- Ind iá kkal való kereskedésbőL Ezen megállapo · 
dásokhoz Spanyolország is csatlakozott, amiért Károly megkapta az 
emlitett herczegségeket; Gaston János toscanai nagyherezeg meg
hajolt az örökös előtt, kit rátukmáltnk, és Spanyotországgal Flo· 
renczben cs a lá d i sz e r z ö d és r e lépett (jul. 25.), mellybeu don 
Carlost utódjának fogadta, ez pedig viszont igérte a tartomány ki
váltságainak fentartását. A harminczéves spanyol öröködési háboru 
tulajdllnképen ekkor ért véget, s valamint annak kezdetén, a tengeri 
hatalmasságok é~ Ausztria szövetségben állottak egymással a Bour
bonok ellen, ezen egyensuly a béke zálogának látszott. Ujabb ca
binet-cselszövények és családi nagyravágyások azonban nem sokára 
megint felforgatták Európát. 

Ekkiizben némi ellenségeskedés keletkezett Spanyol- és An
golország között. V. Fülöpnek soha sem tetszettek ama sulyos ke
reskedelmi föltételek, mcllyeket az angolok az utt•echti békében or
szágára róttak, annál is inkább, minthogy ezek az amerikai keres
kedelem eliínyeit élénk csempészettel növel•ék 1 mi nagy kárára szol
gált Spanyolországnak. Mi eredményök sem levén tiltakozásainak, 
Fülöp hajókat küldött ki olly megbizásaal, hogy motozdk meg az 
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amerikai-Spanyolország partjain talált hajókat, s foglaljanak le min
den csempész-árut, akár a spanyol gyarmatokba viszik, akár onnan 
hozzák. Az angolok emiatt panaszt emeltek és háb(,rut sürgettek, 
a bármennyire igyekezett is azt Walpole megakadályozni , egész 
nemzeti hévvel tört ki. Esztelen hirek szárnyaltak a spanyol mo
tozó hajók által elkövetett kegyetlenségekröl, s a király és miniszte
rek hitték azokat, vagy legalább mutatták, hogy hiszik. Pope fegy
verreszólitással végezte s Johnson azzal kezdte pályáját ; Glover 
harczi dalokat zengett, a söp1·edék pedig ünnepélyeket és körmene
teket tartott, mellyck ben a walesi herezeg iti részt vett, dőzsöl ve és 
orditozva. Rögtön meghagyták az angol hajórajoknak, hogy meg
torlásokat gyakoroljanak a spanyol király hajói és birtokai ellen; 
minthogy pedig azok már a háboru kihirdetésekor megkezdették a 
támadást, foglalások.A.t tettek és hatalmukba keriték Porto-Bellót 
(1739). Anglia alszigetelve maradt ezen háboruban, mellyet Európa 
igazságtalannak tartott j az ellenségeskedések mindazonáltal az egész 
osztrák ö1·öködési háboru alatt tartottak s még az aacheni békekötés 
sem vetett nekik véget. Madridban végre elhatározták (1750), hogy 
Angolország lemond az a as i e n t ó r ó l százezer font sterlingért, mit 
Spanyolország az angol Társaságnak fog fizetni ; a motozási jog 
azonban megmaradt. 

MÁSODIK FEJEZET. 

Francziaország. - A kormányzóság. 

Forditsuk most tekintetünket Francziaországra, hogy megis
merkedjünk V. Fülöp és Alberoni vágytársaivaL XIV. Lajos a leg
főbb fokra emelte kormánya egységét, anélkül azonban, hogy szilárd 
alapra fektette volna, egészen a király önkényétől tevén azt függővé, 
ki félretett minden régi intézményt. De semmi sem biztositotta ezen 
öszpontositást az idő jogos behatása és müködése ellen ; ezek csak
ugyan neki estek a büszke épületnek, s ebből egy szégyenletes kor
szak keletkezett 1 mellyben cselszövények és kegyek intéznek min
dent: királyt, minisztereket, tábornokokat, kormányzalot j a politika 
a ezeretökkel együtt változott. 

Lajos egy öt és fél éves unokat hagyott maga után, böJesője 

őrzésére pedig Fülöp orléansi herezeget A herezeg összehítta a par-
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lamentet, mclly teljes erejéből tiltakozni akarván saját megsemmi
sitése ellen, b:íntalmazva a me g h a l t o r os z l á n t, ki előtt resz· 
ketett, érvénytelennek nyilvánitotta azon igazságtalan végrendeletet, 
melly korlátok közé azoritotta a gyám tekintélyét s növelte Maine 
herczeg, törvényesitett kot'C8szülütt befolyását, s az országnak hete
dik alaptörvénye gyandnt azt határozta, hogy kiskoruság esetében 
a kormányzóság a legközelebb állú vérbeli herezeget illesse. 1) 

A parlament, pártoltatva a kormányzótól s felhasználva uj és 
ragyogó nt·almát, visszaszerzi a fölterjesztési jogot, mellytől Lajos 
megfosztotta , viRszahívja azokat, kik az U n i g e n i t us bulla 
mia tt szám l\zetés ben volt al<, sil t a lmgenottákat ;s visszaállitani 
szándékozik; l1 dfliJbb megalázza a tiirvényesitett h erezege ket, kép
teicueknek nyilvánitván iíket az öriiköc.lésrc. Igy tanitották a 
népet az engec.letlenségre és ana, hogy ne tartsák a királyokat 
csalatkozhatlanol<nak. Ugy l:ítAzott, hogy a kot·mányzó is ellenére 
akut tenni Lajo!-1 mirHlen intézkedó~einek : Itinyomalja a 'l' é l é
ma q u e-ot, mellynek egye~ lwlyeibiíl állítja össze első beszédét; 
megnyitja a mngáuldinyvtárt a kiiziinségnelc, pörbe fogja az agi
óva( üzérkcdől<et és egyéb financiet·-ket, kifizeti a katonákat, alább
szállítja a kiadásokat, csiikkenti az adúlo\t, l<iuocsátja bih·töneik
böl a janscnistákat, s elődjeinek államtitkárai helyett különféle ta
nácsokat állit össze, rnellyel( feladata meghányni az ügyeket, mi
előtt a kormányzóság elé terjesztetnének. Gylllölete- és politikájá
nak eme tényeit megtapsolták, merl gyülölték Lajost; emennek 
egységesítő zsarnoksága megaziintctettnek lát~zott a tanácsok által: 
a következményei• böJ azonban látták, hogy hetven engedelmeskedő 
elnyomóval van dolguk, kik fontoskodó arczot vágtak, noha alig 
értettek valarnilwz; Orléans utúvégre is elbocsátotta öket. 

1) Lemontey Hi.9toire de la Réyeuu el. de la minorité d~ J,ouia X V. 
Voltaire, Précis <lu sieele de Loui.~ X V. 
Vapeflgne, Philippe d' Orléan.• 

s nagyszámu Emlékil·atok, különösen Richelieu mar11alléi, mellyeket Soulavie tett 
közd. Ezen Iéhütö annyir~& megoyerte a marsall bizalmá.t, hogy egész levele
zését neki adt~, " minden kérdéMére feiYilágositá.;t arlott. Soulavie arczátlauság
gal i~mételte az ö eiLeszéJ,\seit, mellyek <·z~lja volt befeketíteni az erényt 8 fel
tárni min~en or.Hmánysá.got, melly piszi<Os kedveskedésben annyit veszt az erény, 
amennyit nyer a bizarr dolgok utáni kl\pkodás. 

Lacretelle megirta a XVIII. száziul történetét 1 mellyet késöbb folytatott, 
h~Jgy összek~pcsolja a frauczil\ forrada!omr61 készitett rnüvével, mellyben az el· 
beszélés amaz ?lénkségét akarja meg honositani a moriem történetben, mellyre 
nézve olly uünozhatlan 111intaképeket hagytak relink a régiek. 

XVll. 2 
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Nagy hasznát vette Orléans ama Saint-Simon herczegnek, ki
nek Emlék i r a t a i valódi kincstárt képeznek j Saint-Simon heves 
janeenista volt, ki ellenségeskedésben állott a törvényesitett hercze
gekkel, B élénk pártolója levén a ez ületési előjogoknak, ráveUe 
Orléans t 1 hogy vegye fel miniszteriumába a nemességet, melly 
onnan, ugy látszik, Mazarin óta ki volt zárva, s szoritsa vissza 
a tudósokat és ügyvédeket j a nemesség azonban már megazok ta, 
hogy tisztességnek tartsa az udvar megaranyozott lánczait. 

A kormányzó. 
Orléans Fülöp olly atyától származva, kit XIV. Lajos elöbb 

tudatlanságban t{Lrtott, ltésöbb pedig kizárt n közügyek vezetéséböl, 
a természet által magasabb dolgokra volt rendelve, minthogy fónkelt 
szellemmel, ritka jósággal és igazságérzettel birt. Lajos 1 ki neki 
legidősb léányát adá nöül, folytonos tétienségre kárhoztatta, s ha 
adott. is neki alkalmat az öröködési háboruban vitézségének és 
eszének kitűntetésére, csakhamar gyanakodóvá lett ellene a majd
nem arról vádolta, hogy Spanyolország trónjára vágyakodik. Első 

negyven évét az urRlkodásra való kilátás nélkül töltvén el, jobban · 
kiismerte az embereket és dolgokat 1 mint azok rendesen , kik 
a trónra születnek. Szép és értelmes beszélö levén , temérdek 
apró történetke és adoma állott rendelkezé~ére a társalgás élénkíté
sére; kevésbbé ohajtotta volna az uralkodást , mint a badseregek 
vezérségét. Rohamosan olvasott, s az ol vaRottakat megtartotta 
emlékezetében, de képtelen volt valamelly dolog felett hosszasabban 
megállapodni j képesebb volt arra, hogy rögtön eltalálja a dolgok 
bibéjét, mintsem hogy behatóan tanulmányozza azokat. Szerencsét
lenségére Dubois Vilmos abbé, egy brivesi gyógyszerész fia által 
neveltetett, ki arra tanította, hogy az erkölcsiséget Urea előítéletnek, 
a vallást pedig szép költeménynek tartsa. Azért és a vén XIV. 
Lajos szenteskedésének kigunyolására a legőrjöngöbb kicsapongá
sok fertőjébe vetette magát s rendszer gyanánt kat·olta fel az akkori 
romlottság leggonoszabb kinövéseit. Egy csapat tobzódó méltóság
viselö által környezve, megujitotta mindazon fertelmeket, mellyek
röl az ókori satyrák ernlitéRt tesznek, s szép, kellem- és szellemdus 
nők csatlakoztak olly tivornyákhoz , mellyekbcn guny tárgyává 
tétetett minden vallási és erkölcsi érzet. Fülöp illy alkalmakkor 
hogy annál inkább letegye herczegi méltóságát , megfeledkezett 
még emberi méltóságáról is, s nem elégedett meg a kicsapongások 
elkövetésével, hanem azokkal még kérkedni is akart, s azért foly
vást ujak és rendkívüliek feltalálásán törte fejét; egymást érték 
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a leggonoszabb beszédek, a legbotrányosabb társaságok a legszen 
tebb napokon s legroszabb hirben álló személyekkel ; leánya, Berry 
herczegnií, olly fertelmcs életet folytatott, hogy még vérfertőztetés 
gya.nujába is esett. 

Ujság utáni vágyában Orléans herezeg a festészetre adta ma
gát, ö maga is dolgozott s értékes gyüjteményeket hozott össze. 
Máskor ismét a vegytant ltapta föl, kutatván annak titkait és vál
tozásait j miután könyveivel és gonosz beszédekkel t'lhitette ma
gával, hogy nincs lsten, látni és beszéltetui akarta az ördögöt j 
egé8z ~jszakákat töltött földalatti belyiségek ben ördögidézésekkel; 
egy pohárban kutatta a jüvíít : mindezt csak változatosság ked
veért. 

Szereliíinek azonban nem engedett uralmat maga fölött, s 
midön Tencin egyízben politikai tauácsoltat akart az élvezetek 
ki5zé vegyíteni , egy nagyon ismert cynicus választ adott neki j 
Sabrant egyko1· meghallgattn, aztán pedig a tükör elé vezette és 
igy szólt hozzá: Azt hiszi, hogy illy arczczal lehet 
L e s z é l n i o l l y s z o m o r u é s It o m o l y d o l g o k l' ó l ? Ez 
azon nő, ki egy lalwma alkalmával eme hirossé lett megjegyzést 
tevé: Is t e n a z ern b e r me g t e r em t és e u t á n e g y d a r a b 
sarat vett kezébe, s abból alkotta a hcrczegek 
és lovászok lelkét. 

Illy példák után a kicsapongás divattá lőn s mé_g a kevésbbé 
szenvedélyesek is illyeamit fitogtattak j a társaságban müvelt és 
rendszeres szabadosság vert gyökeret, mellynél nagyobb része volt 
a bi~ságnak, mint. az érzékekm-ko Dubois, mint részese eme kicsa: 
pangásoknak, mindenütt kegy re tett szert; egymásután kapta a 
hivatalokat és évpénzeket ugy Francziaországtól, mint ennek ellen
ségeitől ; 1) s ezen szemtelen , visszataszító modoru , megvetett 
embtlr még a cambraii érsekséget is merte kérni, melylyel birodalmi 
berczegi ezim, s ami még több, Fénélon emléke is volt összekötve. 
S megkapta ! Orléanij igy sz ól t hozzá : H o l fo gs z t a l á l n i 
o ll y i n f ám is t, ki f ö ls z e n t e l j e n ? s Francziaország, mint 

l) Saint-Simon szllmilA.sa szeriut Duboi.,uak több mint wásf~l milli6 jöve
delme voi t; vagyis 

beneficiumokban . 
mint winiszter . , 
hivatalnoki fizel~s • 
nyugdíj Anglif.lól . 

324,000 livre, 

150,000 " 
100,000 " 
960,000 " 



20 

mondják, mégis nyolcz milliót dobott ki 1 hogy megszerezze szá· 
mára a hibort a pápától, kinek inkább ki kellett volna l!t üznie 
a szentélyböl. 

D' Aguesseau cancellár, a Port-Royal tanítványa, amiily sze
gény lángész dolgában 1 épolly gazdag erényekben és minden ér
telmi tehetségben, kivéve a politikai ügyességet és a polgári erélyt, 
ellenzette, hogy Dubois mint bíbornok fölvétessék a királyi tanácsba, 
s ezzel érdemessé tette magát arra, hogy számüzessék ; a harczegek 
visszavonultak, sértve érezvén magukat jogaik ban, s igy Dubois 
minden ellenmondás nélkül első miniszter maradt, ki magára vette 
mindazon ügyeket, mellyekkel a kormányzó nem soz:eretett baj
lódni. l) 

1) "Fülöp magas csa1Adb61 születvéu, s ritka tehetságeltkel ~s nagy eré
nyekkel birvAn, eg~sz életén At habozott s folytou siilyadni llltszott ; Dubois, ki 
a semmiböJ heriilt ell! természeti hAtrAuyokkal, al;araterejében birt ama bAtor
sAggal, mellyet ma sajAt szellemi ft>lsöségébHl ml'ritett, H folydat emelkedett. 
A kormányzásban mindketten megvetett~lt az embereket, szPmtelenill hazudtak 
a őszinteség nélkül tettek igé1·eteltet. A htrczeg cynicos függetlensége s a mi
niszter nyughatatlan 1\Iénks~ge képtelen volt magát a bemutatás kötelmeihez al· 
kalmazni, s azért udvarok folyvást zUrzavaros táborhoz hasonlitott. XlV. LajoH, 
ki olly elllnyösen gyakorolta azon mesterséget , hogyan kelljen rendszeresen 
foglalkozni ~s kellemmel dicaérni , ezen két titkot nem szállitotta át unokájára, 
ki kedvelllje levén a haszontalan kihallgatásoknak, minduntalan hAborgattatott u 

alkalmatlankodók által, és soha a legcsekélyebb dicsérettel sem hAtoritotta leg
megbizhatóbb szolgáit ; az ~rsek ismőt az ellenkf"zH lolzáaba eav~n, az illetien
ségig fukarkodott idejével s a köznapiságig bőven osztogatta a dics~reteket. 

Midlln az elmés Braueas mondá : Kormányzónk ugy uralkodik, mint valami bo

kócz, igen találólag jellemezte~ ezen herezeg politikáját., ki megelégedvén vesze· 
kedések elöidézésével , sohasem hozott létre valóságoH elle~nsége,kedést. Ami 
Duboist illeti, ö, mint határozott, elllretöri! férfi, mindeu akadályt ledöntött, min
den sikerült neki, amihez hozzáfogott, a mit sem köszönt az esetlegnek; min
dent megnyert, kivéve a jó hirnevet; végül pedig, ami valóságoa csodával ~r 
fel, egy hiu, bizElmatlan , elmés főurat azoktatott hozzá a járomhoz, kit sokkal 
bajosabb volt megszoliditeni , mint a gyönge királyt vagy a korlátolt nllt, kik 
játékszer voltak Richelieu és Mazarin kezében. 

"A kormányzó magas születése volt oka, hogy általa el nem követett bü
nöke~t fogtak rája, mig a kegyeucz alacsony származása az irigységet vétkeinek 
nagyitásárn ingerelte: mindketten ellenségflk és piszkolodAsok által levén kör
nyezve, megvetették a boszuAllást: amaz természeti hajlamból, az utóbbi önzll 
számitásból. (Ten cin asszonynak ezeket irta: Utóvégre u minden lépésem ru:J~ja a 
siker. A boszuálláa, bármilly édes legyen is, C8ak vigasztRláB, 11 nem lehet gyakorolni 
anélkül, hogy az ember egyku11é önmagdnak i11 ne ártana.) Korlátlan urai lévén 
Francziaország ÖRBZPS kincseinek, Fülöp Ut millió adósságot hagy; Dubois hit-
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Ez utóbbi, vakitó dicsöség és aulyoa azerencaétlenaégek közé 
helyezve, talán tulazigoru megítéltetésben részesült a kelleténél job
ban becsméreltetett; senki sem fogja azonban tagadni, hogy kormá
nyát sajnos kihágáaok bélyegzik. Igen kevés eszköz volt a bün el
fojtására, igen sok az igazság kijátszására j egy schweizi kapitány, 
kit a csőcselék saját házában megrohan, puskalövésekkel veri vissza 
az ostromot; a herezegak apródjai hadat inditanak a követek apród
jai ellen a Saint-Germain téren j a parochialis lajstromokból kisza· 
kitották azon lapokat, mellyek akadályozhatták vagy fölleplezhet
t~k volna a csalásokat, 

A pénzügy siralmas állapotba jutott annyira 1 hogy a folyó 
kiadásokban évenkint 77 millió hiány mutatkozott, az adósság pedig 
2062 millióra szaporodott, melly össszeg napjainkban 3786 milliót 
tenne. Saint-Simon csődöt javasolt, de ha ezt nyiltan nem is mer
ték elfogadni, 1) elfogadták revisio alakjában, melly az adósságot 

rabagyott öröksége ingóságok ból állott , mellyek .Srtéke nem .Srte el két évi jö
vedelmét. A szükség szokatlan ujitAsokkal sz8tte át uralkodásukat, mellyeket 
egyikök sem szeretett: a herczeg, mert nem bizott saját állhatatosságában azok 
elviselésére, az érsek, mert eMg er8snek érezte magát meglenni azok nélkül is. 
A halAI hatalmuk letöpontjin érte el öket; mig azonban a korminyzó közönyö
sen látta tilnedezni egymisutAn az örömökkel teljes napokat, a kegyencz teljes 
erejéb81 kiizdött a nyugtalanságokkal telt életért. Mig Duboie, kinek sem min
taképe 1 sem ut.ánr.ói nem voltak politikai pilyiján 1 nem érezte u elllhnladott 
kor gy~ngeségeit s ar. ember hibáit a kormányzó szorgossigával fedezte, - a 
közönyös és botrinyhajMszó Fülöp a hatalmat, mellynek gyakorlásához nem 
értett, jó természetőnek bájaival, a katonai dicsöség fénykörével s azon emel
kedett szellem varázsával ékesítette, melly laja egynéhányának adatott. Föltéve, 
hogy ezen két ember meg lett volua fosztva cgym:\s kölcoönös támogatAs§.tól, 
bízvAst következtethetjük , hogy Fülöp korminyzata véres anarchiával, Duboisé 
pedig nemtelen zsarnoksággal végződöt& volna. A tanító és tanítvány azonban, 
kiknek egyike a ltlásiklit mérséklé, némi vegyüléket képezett, melly türhetö volt 
a népekre nézve, s talán meg is felelt ama romlott kornak, mellyben az eszes 
emberek között nincs ariny , a hec.;iiletes emberek csak tévedéseket követnek 
el, 11 a közfelfogás sem követel Sll;igorubb erényeltet. Ha a kormi\nyzóságot 
csakugyan híven jellemzi ezen leiris, már az is nagy vád rá nézve, hogy &It 
megérdemelte." - Lemontey, id. müv. ll. 97. 

1) ·A not1·e événement a la couronne il n' y av ait paa lea moindres fond.a • • 
Au milieu d' une aituation ai violente, nous n'avons paa laiaaé de rejeter la pi'OpO
IIÍtion, qui nous a été (aite, ,U ne point t·econnatere des engagemena que nous n,a
uioru daa cootractia. Deciaration royale 7 xb•·e 1717. Ez a legszebb magyarázat 
a nagy Lajos uralkod§.sli.hoz: az 1720-iki hivatalos kimutatás szerint a XIV. 
Lajos halli.la után liquid§.lt adó~ság 2,062,138,000 volt, 8911431163 k"mattal, 
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1653 millióra szállitotta alá; a különféle jegyek valamennyien egy 
jegygyé alakittattak át j a pénzt értékének egyöttidén felül uj ból ve
rették j aztán égő kamrát (Chambre ardente) alakitottak a kihágá
sok, testi bántalmazások s az állami haszonbérlök hütlellségeinek 
megitélésére, me ll y utóbbiak szigoruan büntettettek, szégyen-kövel, 
gályarabsággal , halállal. Megengedtetett a szolgáknak tanubi
zonyságot tenni uraik ellen j a feladókat azzal édesgették, hogy 
biztositották nekik a haszon harmadát s ki~ályi védelmet igértek 
nekik hitelezőik zaklatásai ellen. Illy módon lopással akarták 
törleszteni a közadósságot, s kevesebbet ártott verekedőnek, mint 
gazdagnak lenni. Négyezer négyszáz hetven családfő jegyeztetett 
be ezen ujfajta számüzetésbe s kényszeríttetett arra, hogy a ma
guk számára épitett fényes házaikba zárkozzanak ; némellyek 
elfutottak, mások meggyilkolták magnkat j némellyek kegyelmet 
vásároltak a kegyenczektöl, ugy hogy a kegyelmezés valóságos 
vásárrá Jön. Az elrendelt visszatérité~ck háromszáz millióra rug
tak, a cselszövény és kegy azon ban tizenöt millióra szállitotta 
le ezen összeget; a keresct igen megszükült, a közfelindulás pe
dig folyvást 11övekedett, látva azon sokakat, kik tönkrejutottak, 
s azokat, kik az ő vérökből hi z tak meg; az égií kamra utó
végre is összeomlott a közátok sulya alatt. 

J,aw l'CIId!!ZCI'C, 

Dubois teljesen elégteleneknek találván Noailles herezeg 
kereskedelemügyi miniszter pénzügyi aegédszereit , egy férfiut 
ru utatott be a kormányzónak, ki azt igérte, hogy megszabadítja 
az országot az adósságtól, szaporítja a jövedelmet, leszállítja az 
adókat, képzelt értéket alkotva , melly megfelelne a valódinak. 
Ezen férfiu ediuburgi Law János (1670 -1729) volt, ki magát 
Locke és Newton tanítványának nevezte. A kormányok annyira 
kimeritettek a mult században minden jövedelmi forrást, hogy adó
fölemelés nélkül kellett valami utat-módot találni. A váltómü
veleteket nem ismCI·ték j sok bank alakult Europában, de csupán 
az angol nyugodott észszerii elveken. Law tanulmányozta ezeket, 
B tisztább fogalmakt-a tett szert felőlök, mint összes kortársai; 1) 

látva, mennyire emelte a hitel Ilollandot, mig a többi nemzetek 

') ThierH Eneyclupédie progt·easive-jében (1826) é~ Blaoq ui Bistoit·e de l' eco
nomie politique·jébeo bámulják öt, mig Storch és Roa si elitélik, Ooura d' économie 
politique. Látid még Engéne Dalrle-t Nolice hi8tnrique sur Law, melly ez ut6bbi 
IDÜvei elé van bocöátva, 
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valamennyien nyomoroságban fetrengtek, tulz6 fogalmat alkotott 
magának a hitel befolyásáról s a pénzforgá9 következményeiről. 

Szaporítsátok a pénzt, 8 emelkedni fognak az ipar s a nem
zet jólléte, mert azzal parancsolni lehet a munkának. Ezt bankok 
által lehet elérni, mellyek lehetövé teszik annyi pénzt csinálni, 
amennyi tetszik. Pénzzé lehet pedig minden anyag, melly képes 
értékeket képviselni, s e czélra sokkal alkalmasabb a papir, mint 
az érezek. Az egyéni hitel, vagyis a bankárok és egyéb pénzzel 
Uzérkedök hitele, vészes az iparra nézve, mert a pénzsovár köl
csönzök kényorilag bánnak a tökére szoruló munkásokkal. 0 Az 
egyéni hitel helyére az állam hitelét kell helyezni j kell, hogy 
a fejedelem adja és ne fogadja a hitelt." Kitünő szavai egy nép
barátnak! e ez mégis azt mondá, hogy egy munkás , ki husz 
krajczárt keres , értékesebb egy olly darab földnél , melly hu
szonötezer lirát jövedelmez. Egy becsületes kereskedő (tevé hozzá) 
olly üzleteket teszen, mellyek tízszeresen meghaladják birtokát, e tíz
szeres hasznot huz belölök: milly hasznot huzhat az állam, ha minden 
pénzt magához von? Hol hibázott a számolásban a magán egyén sze
messége és jóhiszemüsége? abban, hogy olly eredményeket tulajdonitott 
a hiteinek, mellyeknek amaz csak következménye j nem vette észre, 
hogy a forgalomban lévő pénznek arány ban kell állania a beváltásra szol
gáló értékekkel , ellenkező esetben amannak tulszaporodása fel
esigázza az árakat, nem növeli a gazdagságot. Még gonoszabbul 
tévedett , midön azt hitte , hogy a papirnak kényszer-értéket 
lehet adni. 

Már 1705-ben, midlln hazája készpénz-hiányban szenvedett, 
azt javasolta, hogy alakittaesék egy bank, melly az ország összes 
földbirtokai értékének megfelelő mennyiségü jegyeket bocsátana 
ki. Visszautasíttatván javaslata, II. Victor Amadénak ajánlotta fel, 
ki azt válaszolta, he gy nem elég hatalmas arra, miszerint tönkre 
juttassa magát, Ajánlatot tett XIV. Lajosnak egy bank alapitására, 
s késznek nyilatkozott ötszázezer lirát veszteni azon esetre, ba 
igéretei nem valósulnának meg, de nem talált meghallgatásra, mig 
végre a kormányzóhoz jutott, kinek leszámitoló bank alapitását ja
vasolta, mellynek segélyével a kormány részére maradna az ösz
szes egyedáruságak haszna, könnyebbé válnék minden pénzügyi 
müvelet 8 elég pénz lenne a roppant szükségletek fedezésére. 
Czéljára egy általános és nemzeti bank szükségeltetnék, melly 
behajtaná az összes közjövedelmeket és gyümölcsöztetné azon 
kiváltságokat, mellyekkel a kormány által felruháztat~ék i de csak 
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magán forgalmi bank alapitására kapott engedélyt, melly saját 
pénzével és saját veszélyére müködnék (1716.) A bank létre is 
jött hat milliónyi alappal, ötezer frankos részvényekből hozva össze, 
mellyek egy negyede pénzben, a többi_ pedig az akkor igen ala
csonyan álló államjegyekben volt befizetendő. Az illető rendeletben 
benne volt , hogy ezen bank azon ellinyt nyujtja , miszerint a 
pénzt zsíros kamattal papírra lehet álváltani, mi aztán bármelly 
pillanatban értékesíthető. Miután L a w és t á rsa i b a n kj a meg
kezdette rnüveleteit, azonnal megnyerte a pénzverde bérletét, ké
s8bb az összes közjövedelmeket évenkint 52 millióért azon kikö
téssel, hogy a királynak 1200 milliót kiilcsönözzön hármas kamattal, 
hogy vissza lehessen fizetni az örökös járadékokat A bank egész 
Francziaországra kiterjesztetik, s a kereslet annyira szaporodik, 
hogy a kibocsátott összeg csakhama~· 12 millióra emelkedik. 

Eddig minden pompásan mcnt j a bank nem vonta hatás 
körébe a kölcsönöket, nem a kereskedelmet j levelezett a tartományi 
pénzverdék igazgatóival, kezelte a magánosok pénztárait, leszá
mitolt 1 letéteményeket fogadott cl, az elömutntónak változhatlan 
pénznemben fizetendő jegyP-ket bocsátott ki. A leszámitoló bank 
egyszerte uj életet öntött a kereskedelembe , kiirtotta az uzsorát, 
megállapitotta a pénz értékét, iisszeki1ttett.seket létesitett a külföld
del; növekedvén a gazdagság, a hitel s a kereskedelem a pénzforgás 
következtében, feliidül a köz és magán vagyon; hirtelen nagy 
vagyonok halmozódnak össze, de m{u· nem a köznyomor fölött, 
hanem az általános j óli ét keblében j a párisi kerületben ezerhatszáz 
zárlat szüntettetik meg, a kézmü ve kben három ötöd1·észnyi sza
porodás áll be, a temérdek idegen ös~zcsercglése növeli a fogyasz
tást; ismét kezdetöket veszik az élvezetek és a fényiizl:s, s mialatt 
magánosok kocsikat, öltönyiil(et, jeget szereznek magoknak, szá
mos, az élelmiszereket terhelő· ad6 eltöriiltetik, az egyetemi oktatás 
ingyenessé tétetik, közmunkák vétetnek foganatba. 

Law ene azt inditványozza, hogy töröllessenek cl az adók, 
a kölcsönök, elégséges lévén, hogy mindenki a bankba hozza egész 
pénzkószlctét, honnan :1.ztán Faját szlikséglett~inek mé1·vc ezerint 
fogja azt visszavchetni, - s csakugyan hisznek neld a szellemek, 
mellyeket ö hozzászoklatolt a csodákhoz. Mindent ajánlott ö, ami 
csak elcsábíthat valakit: uj, világo~an ki fej tett elméletet; merész, 
biztossággal fölállitott eszméket j teljes rendszert 1 melly mindcn 
további tanulmányozást fölöslegessé tett j korlátlan kilátást gaz
dagságra és élvezetekre. A lopás- és zsarolásból meggazdagodott 
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népség nem értette, mi a hitel, mik a bankok, a pénz elmélete ; 
a hitelezök által zaklatott udvaronczak örültek, hogy jegyekkel 
elégíthetik ki öket. Csoda-e, ha egész Francziaországot ittasság 
szállotta meg, s mindenki törte magát papírra váltani aranyát? 

Csodaszerü volt már a bankok eme hirteleni szervezése is j 

vékaszámra varázsolni elő az aranyat , holott elöbb harminczaB 
kamat és zálog wellett is alig lebetett kapni j roppant értéket sze· 
rezni olly jegyeknek, mellyek előbb senkinek sem kellettek s mely
lyek most általános pénzzé lettek volna, ha közbe nem csuszik a 
visszaélés. Nem elégedve meg azzal, hogy a valódi érték tizszeresét 
meghaladó mennyiségü jegyeket bocsátott ki, Law Francziaország 
összes tökepénzeseit egyesiteni szándékozott , hogy igy a köz· 
gazdagság összes elemcit bevonja az llzérkedés körébe i ami aztán 
biztositékul szolgált volna az öszcs ingatlan javakra nézve, s igy 
az utolsó birtokos előtt i1:1 nyitva lett volna a hitel. Nagyszerü 
eszme ! a nemzetgazdászat azonban még nem születctt meg, hogy 
a kellő értéket lehetett volna tulajdonitani tervének. Látván, hogy 
a közvélemény még nem volt előkészítve, tervét a kornak megfelelő 
előitéletekre kellett alapitania , minö volt a gyarmatokkal való 
üzérkedés. 

A Missisipi nevü amerikai folyó partjain, melly a XVII. század 
vége felé födöztetett fel, egy gyarmatot alapítottak, melly azonban 
nem birt virágzásnak indulni, mert ahelyett hogy a földet müvelték 
volna, csak hányákat kutattak. Crouzat kereskedő megvette Loui
siana területét, de erősen belevesztctt, midön müvelés alá fogta. 
Most tehát azt híresztelték 1 hogy több arany van a Missisipi 
mellett, mint Mexicóban és Peruban; miodezt csak ugy titokban 
sugdosták, mi még inkább ingerelte a kiváncsiságot; utazókat fo
gad tak fel ezen hírek tc1:jesztésére j gyöngyökkel és aranynyal 
megrakott irokézeket hordoztak végig a városokon; aranyrudakat 
vittek a pénzverdébe. Ezek Law mesterfogásai voltak, ki a M i B• 
sis i p i- T á r su l a t o t alapitotta , melly huszonötévi kiváltságot 
nyert a Louisianá val és a canadai hódokkal való kereskedéere j az 
általa fölfedezendő bányák a társulat bi1·tokába wennek j jogot nyert 
szövetségekct kötni és erös~.égeket épiteni j a bcviendö áruk tiz éven 
át csak a fele vámot fizetik. Késöbb megnyet-te Sanegal birtokát 
és a négerekkel való kiváltságos kereskedést is i végül beleolvadt 
a hajdani keletindiai és chinai társulat, minekfolytán I n d i a i T á r
B u l a t czímet vett föl, fölhatalmazást nyervén huszonöt milliónyi 
uj részvény kibocsátására, mcllyek az állam jegyeivel fizettetnének, 
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A Missisipi aranya közmondásossá lőn Francziaországbl'n s 
mindenki részt akart venni a kövér üzletben j egész Párizs hanyatt
homlok rohant a Q u i n c am p o i x utczába, az agiotateurök gyül
helyére ; boldog volt , ki csengö pénzért részvényeket vehetett, 
mcllyek harminczazorosan is meghaladták a tökét. Nemesek, ke
reskedök, urhölgyek ostromolták már kora reggel az emlitett utcza 
bejáratát j napközben milliókra és milliárdokra menö kötések tör
téntek; este csak bajjal lehetett távozásra birni a feleket, sokan 
pedig az éjt is ott töltötték, hogy reggel elsők legyenek a hely
szinén. Láw harminczezer lirájával árulta a Louisianai földek 
négyszög-mértföldjét, mellyeket senki sem látott, a vásárlók aztán 
gya1·matosokat küldöttek li földek mllvelésére, kétszázhusz arpent 
földet jelölvén ki minden család részére, továbbá ingyen látván el 
öket müszerekkel és élelemmel egy évre. A részvények vásárlása 
végett kényelmesebb volt jegyeket hordani a zsebben, mint aranyat, 
amiértie amazok inkább kedveltettek. A kormánynak egyéb dolga 
sem volt, mint uj részvényeket bocsátani ki, B nagy szerenesének 
tartották, ha első kézböl juthattak hozzájok, s azért mindenki 
igyekezett jó lábon aliani a kormánynyal. 

A részvényesek gylilésére, melly egy fél év alatt hét és fél 
százalékot osztott ki, megjelennek a kormányzó és a legelökelöbb 
urak, s illymódon a bank örökli XIV. Lajos udvarának fényét. A 
kormányzó örülvén azon kilátásnak, hogy a Társaságra ruházhatja 
a közadóRságot, azt mindenképen pártolta, nem annyira csalódásból, 
mint számitásból, nem hallgatott a parlament előterjesztéseire s 
Lawot a pénzügy föellenörévé nevezte ki (1720 máj. 21.). Megha
gyatott, hogy a bank jegyei készpénz gyanánt fogadtassanak el 
a közpénztáraknál, söt királyinak nyilváníttatott és rendeletekkel 
s tilalmakkal is szándékoztak gyámolítani. Law, mint korának ösz
szes nemzetgazdá.szai, azon föltevésből indult ki, hogy valameily nép 
gazdagságát az arany és ezt1st képezi, amiértis ezen fémeket soha 
sem lehet tt.Iságosan szaporitani; hogy valamint a speciesek batár-

' talan szaporítása, mint amellyck közmegegyezés ezerint valóságos 
gazdagságot képviselnek , végnélkül növelné a közgazdagságot, 
azonképen a papírpénz, mint elfogadott, de az országon kivül érték
kel nem bi1·ó jegy, pótolhatja az általánosan elfogadott fémjegyeket; 
azért nem szükséges aránynak lenni a biztositékul szolgáló töke 
és a papírjegyek mennyisége között, mellyek, mint akkor mondták 
s mondják most ia némellyek, valóságos pénznek felelnek meg, 
~'ért elö.bb hetven, késöbb száz, végül ezer millióig szaporitották; 
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az osztalék 1720-ban negyven százaiékra rugott, a részvények ér
té~e pedig tizennyolcz és huszezer lirára emelkedett. A pénzala
pokat óriási uzsora mellett kölcsönözték, s az agiotateurok mégis 
roppant hasznot huztak. Egy valaki, ki czédulákat kapott eladás 
végett, két napon át nem mutatta magát, s már azt hitték, hogy 
megugrott; egyszerre azonban azépen megjelenik s pontosan visz'
szaszolgáltatja a czédulákat, a közbeeső idő alatt azonban egy mil
liót nyert a maga számára. Illymódon roppant vagyonok halmozód
tak össze, egy uj aristokratia kerekedett felül, és sokan maguk ültek 
ama kocsiba, mellyet kevéssel előbb még hajtottak; a közmorál 
eltiportatott ezen rohamos vagyonváltozások által, mellyek ciszok
tatták az embereket a hosszu és csendes munkától. 

Illymódon ezen annyira hasznos intézmény is elfajult j a ki
rályi bank viszonya az indiai Társulattal piszkos agiotaget hozott 
létre; a kormányzó pénzügyi gépet akart belöle csinálni, mellyet 
kénye-ked ve sze ri nt használhatna szükségleteinek fedezésére, abe
lyett, hogy meghagyta volna neki egy kereskedelmi intézet füg
getlenségét. Law kénytelen volt együtt haladni a kormánynyal a 
kölcsönös összejátszások, pillanatnyi kedvezések, és veszedelmes 
meaterfogások utján, nem tekintve a jövőre; azon tilalom, mellynél 
fogva hatszáz lirán felül nem volt szabad érczpénzzel fizetni, bank
jegyek beszerzését tette szükségessé; a pósta többé nem szállitott 
érczpénzt j végül eltiltatott, többel birni érczpénzben ötszáz liránál, 
akár aranyban akár ezüstben, kivéve az aranymiiveseket. Illy 
módon tehát azon bank, melly a pénzforgalom éléokitése végett ala
píttatott, utoljára is az arany és ezüst eltiltásával s a pénz meg
változtatásával végződött j pártolnia kellett volna a szabadságot, 
ehelyett azonban minden házat kémekkel töltöttek meg, hogy fel
adjáJi azokat, kik pénzt tartottak maguknál j az ipar szelleme he
lyett az agiotage ördöge idéztetett elő. Law, ki fönnen hirdette, 
hogy a hitel csak akkor állhat fenn, ha szabad,• olly rendszabályokat 
sürgetett, mellyek azt kényszerítetté tették. 

Law sokat számított a divatra j ez csakugyan mindenható Fran
cziaországban: de mulékony. Egy valaki fölszámitotta, hogy Fran
cziaország ö1:1szes érczkészlete távolról sem lenne elégséges bevál
tani a temérdek pénzjegyet és részvényeket. Pénzzé, vagyis inkább 
arany- és ezüstnemüekké igyekeztek tehát azokat átváltoztatni, 
szóval óllyasmivé, ami értékkel birt, miután az érczpénz kivétetett a 
forgalombóL Ez mindent rendkivül megdrágitolt, mig másoknak uj 
eszközt szolgáltatott a meggazdagodásra. Noailles herezeget , ki 
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ellenszegült a banknak, elbocsátották, s helyette Argenson gr9fot 
tették a tamica elnökévé, ki elrjénte a kormányzó által elvetett ellen
rendszerrel akarta a bajt elhá.ritani; meglepetve a kikerülhetlen 
bukástól, a csődben látta az egyedüli utat a menekvésre. S csak· 
ugyan valóságos csUd volt , midön a bank jegyei egyenlökké té
tettek a Társulat részvényeivel, vagyis valódi értékek képzeletiek
kel, tizezer !irányi töke ötszáz !ira névleg~s értékU részvénynyeL 
Erre egymást érték a gyászos rendeletek, mellyek mind inkább 
aláásták a hitelt j a papírjegyek már nyolczvanöt százalékot vesz
tettek j huszezer család mindenétöl megfosztva látta magát 1 hogy 
néhány gazember meggazdagodhassék j a nép kezében hordva meg
semmisitett gazdagságának eme hazug jelképeit nem talált kenyeret, 
- milly gyászos ébredés a g> önyörü álomból l 

Law megfosztatott méltóságától (1721), söröket adtak melléje, 
hogy védjék a nép dUhétöl a szép, messzeteriedö ismeretkörü, ne
mcslclkü és sokak szerint önzetlen férfiut! Midön felszólitották, 
hogy adja be a számadásokat, mindenki •·oppant zavarra volt el
készülv(', ö azonban bámulatos renddel terjesztette elö azokat, azon 
kettős irás segélyével, mellyet ö az olaszoktól tanult, melly azonban 
nem fé1·t össze a pénzemberek érdekével. 'févedései korának téve
dései voltak j az angol parlament 1720-ban elfogadta azon 'örvény
javaslatot, mel!y a Déli Társaságnak engedte át a délamerikai spa
nyol gyarmatokkal folytatott csempészeli kereskedelmet; a C h a n g e 
a ll e y- ben pedig épannyi esztelenséget követtek el, mint a Q u i n
c am p o i x utczában, mindenki résztvenni ohajtván ama vakmerll 
üzérkrdésekben, mellyeket késöbb szappanbuborékoknak (b u b b e a) 
neveztek el. Law végre nagynehezen megszökött kétezer Lajos
aranynyal, ö, ki mint dnsgazdag jött Francziaországba. Anglia nem 
merte megjutalmazui öt azért, hogy tönkrejuttatta Francziaországot; 
V elenezében sziveseo fogadtatván, innen nézte, hogyan igyekezik a 
ko•·mányzós!.g véglegesen megsemmisíteni a hitelt Francziaország
ban, mi Angolorszúg erejét képezte, s milly veszedelmes eszközök
kel feji a mcggazdagodottakat, anélkül, hogy sikerülne megtöltenie 
a kincstárt. A császá1· egyszm·•·e csak Triesztbc hitta, hogy mutas
t~on múdot a levantei kerc;;kedelem felvirágoztatására; E lm é lk e
d é A e It a It és z p é n z ( numéraire) fölött czimü munl<ájában a leg
helyesebb tauokat fej t cgette, rnellyt k keresztülvitelével Francziaor
szágot elsö pénzhatalommá lehetett volna tenor; megalapitotta az 
ipar-értékeket, alkalmazást találván a legcsekélyebb tőkék számára 
is , s a birtok kiváltságainak részeseivé tevén a munkásokat. S 
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mindennek daczára gyalázattal borítva maradt eme férfiu emléke, 
ki kiváló helyet érdemel a kHzgazdászat történetében. ') 

A következmények kézzelfoghatóbbak voltak, mint okaik. Az 
agiovali üzérkedésben összevegyültek az osztályok és pártok ; sok 
hübérkori előitélettel felhagytak ; a gazdagság elvált a iöldbirtoktól, 
hogy az iparban használtassék, mi által virágzásnak indultak a kéz
müvek; a birtok kezdett szétdarabolódni, s az uj birtokosok na
gyobb buzgalommal s a tlíkéktöl köleslinziitt könnyebbséggel müvel
ték földeiket; ennek fiilog Francziaország belső tartományaira volt 
hatása, mellyek hátramaradtak a müveltségben s hol a pénznek elöbb 
nem volt értéke, a föld terményeit nem lehetett értékesíteni, nem volt 
kereskedelem, bajos volt az adók behujtása. A renyheséget felrázta 
az élvezetek, verseny, ipar szükségénelt érzete; a fényiizés növeke
dett, a birtokosok lerázták magulo·ól a hypotlwcákat, uj gyárak ke
letkeztek, s belátták, hogy csPkf.iy aláirásr.k segélyével nagy válla
latokat lehet léte!liteni. 2 ) ~:It ko•· a gazdaga:íg tudománytit i>~ nagyobb 
buzgalommal kezdették mih•t•lni ; ldtüníl pénztndósolt és banká1·ok 
tllntek föl; mint. n Dnvf'J'ney tPHh·érelt 1:s Bt~ruanl Rámuel, kik 

1) "L11w L.Ar~nelly holyzdhelJ lliliiol.t>ltt• volna mn~At.; ' lia k:d:mclor volt 
is de legalább nemes~é tntlta tenni Rl:tkját. Magas tt•rmct, Hz,\p megjelené~, fi
nom éR vonzó modor. Még azok iH elii~mC"rték, hogy bersületes ember és nemeG
szivü barát, kik elméleteit könnyclmüs{•gr<Jl vádollák. Lell<e akkor sem változott., 
midön gazdagabb lett bánnelly királynál; hlt.zn e)!yAzerii, illedelmes, vendégsze
rető maradt ; fl'lest!gének eml'li<edett. jellen1e csal< nzt\rt lot.t t'enhé,1áz6vá, mert 
megutáita a körötte fe:reugö aljas.-Agukat ..• Law élénl< .'·R R.:abatos beszéd
rnodora sem kerE>sett.séget, sem czifn1ságot ucrn tiirt. Ha olw.-ko,Iásainak lánczo
latához valameily sopbismllra volt az!iksége, meatcrségeaen ment át. rHjla s rög
tön· helyes, ragyogó, mély eszmék közé vitte vissza hallgatóit .. Dialecticáj;\ olly 
termékeny magval<kal töltötte el R szellemet, hogy azok l,izalma, kik öt hallgat
ták, a gondollwdlls mellel.t ren,Jesen még ini< á bb erüsbö,Jött; s még Lul<á<a 
után is maradtak lelkesült ba1·átai, kiket nem táotoritott el töle a nép ana
themija. Be kell vallani, hogy uj, vlt.lto>.al o~, jól átgondolt ismeretei öt sok te
kintetben összes kö1·nyezete fölé ~melték. Némelly magával hozott köztársas6.gi 
elvei természetesen elenyész l ek a fnmczia földön. !{ét dolognak volt hijával: a 
természet, melly neki a Hzellem rohamosságát 11.jándioko>.á, megtagadta töle a tü
relmet ; a szerencse, melly számán\ szép •zinházat készitett, nem engedte min
dig1 hogy. m:1ga válaszsy,a meg szinészeit." l .. emuntey, id. mUv. I. 345. 

") Egyebek között a könyvbuságra hAromlott ebből közvetlen el!lny, 
melly a dd ig cuk bajjal tengődött Francziaországba n, most 11zonbao életre knpott 
s a támi.lás segélyével olly miíveket bocsátott közre, mellyek kiadására alig 
lett volna képes valBmeily kiad6 a t<Jkét el6legezni, vagy a vevő rögtön &ll 

egész árt lefizetni. 
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egykor talán a nagy ujitók közt fognak emlittetoi. Mialatt azonban 
az alattvalók általában megkedvelték az élvezeteket, a merész vál
lalatokat , a kereskedelmet: a kormány bizalmatlankodni vagy 
gyülölni kezdett mioden javítást, s megvetette a közvéleményt, u,gy 
hogy amazok é~ emez ellenkező uton kezdettek haladni. 1) 

Ezen gyümölcsöket az időnek kellett megérlelnie; Franczia
ország adósaágai azonban ezalatt 2400 tényleges millióra emelked
tek, növekedett az elégületlenség s mind nehezebbé vált a kormányzó 
állása. A törvényesitett herczegeit minden uton és múdon ártani igye
keztek neki, ha egyébben nem, legalább hirnevében. A bretagneiak, 
kik azt hitték, hogy meg vannak sértve kiváltságaik, fegyvert ra
gadtak olly czélból, hogy sziivct~éget léte~ílenek a lengyelországi 
mintájára i ezen mozgahuat csak kivégzéseltlcel lehetett elfojtani, 
V. Fülöp, vagyis iniHíbb Albet·oni és Maine IJCrczegnö izgatták öket, 
aztán meg a Cellamat·e féle összeellkllvétlt hozták létre, mellyröl már 
tettünk említést. Az orléansi herczeg, inlcább gondatlanságból mint 
nagylelkUségböl, nem Lllntette tn{·g az iis~;zeesküvöltet s az egészben 
nem akart egyebet látni cselszövénynél ; még az összeeskHdtek ne
veit sem kutatta, s csupán arra kénpzeritctte a hcrczegniít, hogy az 
egész e~etet mondja el neJei. 

ltlllt'Helllei f'eHIIS, 
A lwrmányzóság egyéb bajaihoz még a Marscilieben kitört jár

vány is csatlakozott (1720-21 ). Kizárólag Law ábrándjaiba levén 
elmerülve, a francziák nem is hederítettek a járvány első fellépésére 
és fenyegető symptomáit·a, s d' Aguesseau ezeket mondá : "A k ö z j 6 
kivánja, hogy gyiízödjék meg a nép, miszerint a 
járvány nem ragályos s hogy a miniszterium is 
u g y vis e l j e ma g á t, m i n t h a m a g a is m e g v o l n a a r r ó l 
g y ő z ö d v e ;11 a baj mrgvi:>:~g:lbtsára l< iltiilrlött ol'vosok közől néhá
nyan azt állították, hog·y a betegség nem Syriábbl jött, h:mem ter
mészetes okoknál fogva f11jlödött ki i a félelem, mondák, az egyedüli 
ragály; ne félteétek magatokat, ápoljátok a többieket, s biztosak 
lehettek. Tény, hogy a betegség olly rettenetes módon elhatalma
sodott, miszerint ezer embert il! megölt napjában, s a veszedelmet 
még inkább növelte az élelmiszerek hiánya. Ezen s~enved~sek kö
zött ragyogóan emelkedett ki az emberszeretet; a pápa három
ezer teher gabonát küldött, a Rómában levö franczia ügyvezető azon
ban szemreháoyást látott benne a kormányzó és Dubois hanyag-

') Lá~ d e könyv vf.gén a F'elvildgwito j~gyzeteke/. A) alatt, 
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sága ellen s mindent megki~értett, hogy megakadályozza a hajók 
megérkezését. Midlln elindultak, egy berberisi martalócz hatalmába 
estek, ki azonban értesülvén, hová. vannak szánva, megint szabadon 
bocsátotta. Belsunce Xavér Ferencz püspök vetekedik szent Ká
rolylyal i Roze lovag maga temeti el a hullákat, hogy példájával 
másokat is hasonlóra buzdítson i Millet jezsuita lelkészi hivatásával 
polgári teendöket is egyesit, mint egészségügyi biztos i Serres fes· 
tész ápolja azon betegeket, kiknek siralmas állapotát késöbb ecse
tével megörllkitette. A köznyomoruság enyhítésében huszonhat fe
renczrendü, tizennyolcz jezsuita és negyvenhár·om capucinu-i vesz
tette életét azon iitveniit köz/)), kik a többi tartományokból siettek 
Marseillcbe. Az erények mellett lehetett látni a fékvesztett kicsapoa
gást; a kéjelgés arczátlannil lett, mellyhez még a házasságok is 
hasonlitottak az özvP-gység rövid tartama miatt. A ragály nem en
gesztelte ki a tbeologiai versenygéReket; az "U nig~uitns" bullával 
kezökben sokan megtagadták a végfeloldozáRt a dissidensel{töl i az 
oratoriamiR atyák azonban mindenkit részesitettek a vallás vigasz
talál'laiban, ámbár· emiatt interdictum alá vettettek. CRnpá.n a sz. 
Victor·ról nevezett szflrzeteRek maradtak elzát·kozva, mi által meg
mentették életöket, de elvesztett~k becsü)eWI<et. Bels nnce, me rt 
jansenismusról vádoltatott, nem nyerte nwg a bihcll·noki kalapot, 
melly a gyalázatos Dubois fejét ékesítette. 

Nevezetes, hogy egy egyházi, polgári vagy katonai föszemély 
sem veszett el. Mig a baj behurczolásának megakadályozására alig tettek 
némi elövigyázati intézkedé.~ekt>t, minde nt megtettek tova harapózásá
nak meggátlására, s el is érték ce lj okat. Üt évvel késöbb Marseillenek 
ugyanannyi lakosa volt, mint 1719-ben i azok, kik megszeppenve kere
ket oldottak, lassankint visszatér·tek, készek levén kárhoztatni azt, ami 
történt, e rágalmazni a nemeslelk ü visszamaradotta kat. A megszabadított 
Marseiile Jézus sz en t sz ivének ajánltatott fel; azon Marseille, me Ily nem 
sokkal később, a század letünte előtt, felfüggesztette a Megfeszítettet. 

XV. Lajos ezalatt növeltedett a megmérgeztetás félelmei kö
zött s Fleury András fréjuRi püspök szigoru vezetése alatt, kiben 
egész ezeretetét és bizalmát helyezte. Miután nagykorunak nyilvá
nittatott (l 723), Orléans visszatért az élvezetek b ez, Dubois azon
ban megmaradt a miniszteriumnál, mig végre meglepte a halál anél
kül, hogy fel akarta volna venni a végső szentségeket. Be kell val
lani, hogy ezen ember sokat fáradozott az ország jólléteért; mint 
minden nagy miniszter, be akarta hozni az adózási egyenlőséget, 

s evégböl fölméretni és megbecsültetni igyekezett a földbirtokokat, 
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utak és hidak építésének ürügye alatt; pártolta a Szentszék igényeit 
s az egyházi joghatóságokat, és sikeriilt elfogadtatnia Franczia
országban az Unigenitus hullát. Azon kérlelhetlenség, melylyel a bank 
által meggazdngndottaltat íildözte, talán szintén hozzájárult büneínek 
nagyitásához: nem rnondottak fölötte halotti beszédet, az indiai 
részvények ren dk i v ü li ársUiyedése azonban megmutatta, milly bi
zalmat tudott gerjeszteni. 

Helyét Orleáns herezeg foglalta el, nem sokára azonban ö is 
meghalt ( deczem b.) 1), s Bom·bon Lajos Henrik herezeg jiltt helyére, 

1) Orleáns herl'zeg gyKkrnn felül~melke<lett a fejetlt·lmek legnagyoh!J ré
~zén, s gyukran mPgérdemclte, hogy IHWO a legclvetemedett.ehb~k közott emli
tessék. IV. He01·ilt eg·y ivatlélta sem iírököll.c annyira bátord.g{ü a eiató.lthan, 
mt\lyen behat{,, terjedt ló.tkörii Hzellt•mét, iigyes bizalmasságát, taULit. válaszait, n 
lelki aj{mdékok ama7. ös~.hangjflt, melly megnyel"i 11 sziveket t'•s lenyiigözi az 

aka•·atot. Heurik igen gyaltrau (·s igen snl<áig engeute át omgflt a S7.erel<•mnek; 
FUiöp sem féltet, sem szemérmet, sem finomsfLgot nem ismert gyalázatos ké

jelgéseiben: a motlo1· eme kiiliíufélesége jt•llt·miiket is aunyira szét.vá.lasztja
1 

hogy megszent.ségtelenit.és vol111l párhuzamot v nu ui köz<il tiii<. Azon hibákon ki
vül, mellyek erkiíll'sPÓJJelt 7.iláltsAgát okozták, Fiiliip egy mfls hibával ÍH birt, 
melly még k(u·tékonyahl• n jóságra néne, melly a?.oobno nem semmi•itette meg 
az 6 sajflt. jóságát : (•zen hiba az All.al/uws bizalmallanság, az emberelmeit öntu
datos megvetése. Nem bánla, ha JiJegesalt>'tk, tie ö is meg akarta öket csalni 
bi11onyos agyafurtsflgokkal; mintJ~t,gy pedig sikeriiitek neki nehányszor a görbe 
utak, mindnntalan viHszuté•·t azokhoz, megszeg-f.e szavát, sen,mibe sem vette ígé
reteit. Gyülölet nem fért lelltt'd~t'z, barátság-u nzoullan c.,ak a pillanat hevével 

birt, minden tartósság n~lkíil, mert. ritkán Rzilártlitol t.a uzt meg a becsülés. Majd 
tétlen, majd kicsapongó életet folytatváu, lel~rug-yogóLb t.nl~jdons:lgai sokszor 
sznnyadoztak. Állitják, hogy a hadiludomány mintlen Agát alapo~an értette, s 
mint kormfmyzó mégis kerülte a háborut; ezzel Franeziaországnak és az emberi 
nemnek tet.t szolgálatot, melly jóval enyhitené 111. emlékéhoz füz!Stlö szemrehá
nyflsokat., ha tiibb ovatossAggal járt volna el a h~k.,köt~snél, ha nem pártolta 
volmJ. oktalanul Angolo•·sd.g l.t>11geri hatalmát. Istentelens~gP, istentagadása nem 
valameily rendszer végzetes l1iLájó.hoz hasonlit.ottuk, ·menls~giil szolgáltak bü
neire, fliszerill kicsapongásaira nézve. Hajlandó volt a IÜrelmességre anélkiil, 
hogy azt törvény által alapitotta voln:~. meg, példájával azonLan terjesztette 8 

hitetlenséget. Épen halála évé1ben n11gy ftlnynyel és szemtelenséggel áldozni jött 
busvét napjfln & parochialis egyházba, miután a megelöz!S uapou a legfer
telmesebb dobzódásban fetrrngett, ámbár Sainf.· Rimon térdenállva akarta öt ezen 
botrányr61 leLeszélni. 

Vajjon egészen a vérfertöztetésig went·e ~ Egy vádat sem ismételtek 
többször ennél, s egy vádat Rem lehet kevéribbé bebizonyítani, de mégis olly m6-
clon boztkk szönyegre, me Ily azt kevé"sé valószÍIJiinek tünteti fel. Állitják,· hogy 
egyrollsután három leAnyával ferlelme,kf,dett, Hen·y herczegnövel, ChelleR ab· 
besse-szel és Valob asszonynyal, ki késöbb modenai herczegnö lett; bajos 



ki ép olly ürel!fejü volt, mint zsugori es bo8zuv:igyó, kegyenczek 
és nők, különösen De PriP. asszony cselszövényeinek uralma alatt 
állván , melly utóbbi icl'véRbbé ment11etö indokokból engP.dte át 
magát neki, mint a szerelern és nagyravágyás. 

l.t·n~r;:yl'lorszng. 

Lengyclors~:ig folyvá~t szcnvt'dett országának szerencsétlen 
rendszei-e miatt, s eg-ész EuJ'(Ípa c-el~zii\·ényeinek szinhelyévé Wn. 
Lesczynski Szani~zlb, ki X [I. Károly védniiksége alatt Lengyelor
szág királyává választatott, száHzor>.z:igi II. Ágostnak kényszerült he
lyét átengedni, eliire Ic~hetett azonLan 1:\.tni, hogy ez utl',bbinak halála 
után Franrziaország ujolag t-liítérhe fogja tolni Szalliszlót, kinek 
l\lária nevü leánya X V. Lajosnak adatott feleRégiil. Megujitva az 
olaszországi iigyckLen elkiivetett botrányt, a hatalmasságok még a 
király életéLen rendelkeztek az orsz:íg•·úl. Ausztria és Oroszország V. 
János portugali királyt jeliilt(lk l( i, a maguk részét·e vonták P oroszor
szágot, a határt badlleJ'Pggcl mkták meg, s hat·minczhatezer aranyat 
k iildiittek VarsfÍl•a a vála;~ztúk mcgvc~sztegetése v!,gett. 

A ~irály halála ( 173:{ fehr. 1.) után azonban váratlanul fia 
Frigyc·s Agost lép fiil tninkiivetl'lií gyan::lnt. Miutférje Mária Josephine 

azonban elhinni, l•ogy illy g·y•dázato~ sz<·nve<lt\lytiíl lángolva, egész nyugodtsAg
gal ~zenJI~Ire volna Berry f~kte!en Hzenve<l.\lyét lti•Jms gróf iránt, s Valois meg

gondolatlan epedés? t Richeli en h~ rezeg ntán i egy al y a vérfertőztető szarelme 
ugyanis leányai irár•t. okvntlenül a f,'.JtékenyHég, tlíil•, lelkismereti furdalat furiáit 
idézték volna fl'l l>cnne • . . . Ode;ÍnK al<:'•rhányRzor hallot.ta ezen vAdat winden 

feliodúlAs néli<ÜI i micliin XIV. L j'" !'ZPket mondá r.'>la: Unokaöcsém di~sekszik 

gonoazságaival, talán azon tniR{LgoH l<iiziio_yöHs<\gre ezélzot.l, melylyel magát. a v•\r. 

fertőztetéR vádja ellen vé,Jelmezte; ezen rett.en .. :es >'ZÍ> értelmét teh!t. összébb 
kell Azoritnnunk. 

A ben·zeg ellenb.en •liihre ~uuladt, midöu oh·a•t!~ a neki tulajdonitott meg
mérgezé.seket. Minrlen felh4boro<lá• nélkiil olvasta La Grangc-Cbaucel infámis 
Philip ·ikáinak el•ri ver,szakait, s h ··gy k imntaA.,ll n_yugorl• s·ígkt. éA pártatlansA
gá t., helyteleniil m»gasztalta »zok l;ölt.iii énlemét; mirllln azonban látta, hogy 
ezen gouosz versPkben a rlanphin <'·s clanphinné halála is neki tnhtjdonittatik, 

annyira felindult., mintha eWször jutott volna fiilébe ezen rágalom i a hosszu le
vertség után sírásra fakadt és pana~zokra 1111 emberi gouoszság fölött. Boszut 
állhatott volna a gunyir6k föliit.t, mit. akkor a közvélemény is helyeselt s a tör
,·ényszékek is szentesitetlek volna, ii azonban La Grange biintetését a Szent .. 
Margit szigetén va16 elzárásra ~zállitott.a le. La Graugenak sikeriilt innen meg
szilknie, s még késöbb is kiöntötte epéj1\t a herezeg hamvai f()lött, ki öt egy 
megry-aláz6 biinteté~töl kimélte meg. A kegyességre val6 eme hajlandós!g, a 
nagy és j6 királyok ezen iRteni arlománya, védi Orlelr.ns herezeg emlékét ; s 
amint mártéken t í. l rágalm11:~:t.a t ott, al!lonképon érdPmén felíil hajlandó az em
ber öt menteni. 

XVII. 
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flSherczegnönek, igényt tartott az osztrák örököstsdésre, VI. K6.roly 
tehát mellette nyilatkozott, ba lemond Ausztria iránti igényeiről és 
elismeri a pragmatica sanctiót. Azonképen kecsegteti Poroszorszag, 
kecsegteti Oroszország, csak mondjon le azon jogczimekröl, mely
Jyekkel 9,Z ország~Jt illetőleg előállott j itt is, ott is m'liködik a pénz, 
a fenyegetés. Lensczynskinek, kit Francziaország és saját megnyerő 
modora ajánl, sikerül megnyerni a többséget j néhány ur azonban 
elszakad az országgyüléstöl és Frigyes Ágostot választja meg, mi
alntt negyvenezer orosz vonul be "a választás szahádaágának védel
mére," kik tüzzel és vassal pusztítják azon nemesek kastélyait, ·kik 
egy polgártársuk fejére tették a koronát j VI. Károly szintén hadat 
küld Lengyelországba. Híjába hangoztatja XV. Lajos, hogy gonosz
ság fejedelmet tukmálni valameily idegen országra j azon csekély
számu csapatok, mellyeket ipának védelmére küldött, a tengerpar
tokat az oroszok által elpusztitva találják és foglyul esnek, Szaniszló 
csak nagybajjal képes menekülni az ostromlott Danzigból, s men
helyet talál Poroszországban, melly vonakodik öt kiadni Ausztriának 
és Oroszországnak. 

Ez c a s u 11 b e l l i volt. A háborutól nem téltek az oroilzok, 
kik már Pétertlll és Menzikofftól megtanulták, hogyan kell a csa
tákat megnyerni, Miinichtől pedig, hogyan kell a várakat bevenni; 
Lajos azt kegyeleti kötelességnek tekintette j Viliars nem türhette, 
hogy jelentősége egészen háttérbe szorúl, XIV. Lajos régi katonái 
pedig égtek a vágytól ujra harczolni és diadalmaskodni. Franczia
ország tehát hadat üzen a császárnak, s vele szövetkezik Spanyolor
szág is, Erzsébet királyné által ösztönözve, ki schogysem türhette 
ama lealázó formaságokat, mellyeket a császár Parma és Toscana 
investituráját illetőleg don Carlosra rótt, amellett hogy Mária Teré
zia kezét is megtagadta az infánstól j hozzájok csatlakozik Sardinia 
is, melly érzi, hogy csak Ausztria rovására terjeszkedhetik. A fran 
cziák rögtön elfoglalják Lotharingiát (1734), mellynek herczege, lll. 
Ferencz, Mária Teréziának volt szánva jegyesül j Villars betör Olasz
országba s egyesülve a sardokkal, elfoglalja Milanót és területét. 
VI. Károly Angolországnál és Hollandnál keres segítséget, ez utóbbi 
azonban kigunyolja öt, mert boszankodik rája, amiért fölszereletlenül 
hagyja a németalf'oldi erősségeket ; György király, kit Walpole mi
niszter békés érzületben tart, kij el en ti, hogy nem tartozik őt segíteni, 
midön erőszakoskodást szándékozik elkövetni j Oroszország, Károly 
egyedüli szövetségese, ötszáz mérföldnyire volt tőle, a háboru tehát 
nem vett ránézveszereDl'sés kezdetet. Miután Viliars Turinban meghalt 
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ugyanazon szohában, mellyben született, utódai, Maillebois, Coigny, 
Broglie tá.hornagyuk, keresztülmennek a Pón s mindent elfoglalnak 
egészen a S-:cchiáig, ugy hogy Ausztriának csupán Mantua maradt j 
parmai don Carlos Nápolyt is elfoglalja; Bitonto mellett visszanyomja 
a császáriakat, ezután átnwgy Siciliába, elfoglalja ezt is, mire Pa
l errnóban a Két-Sieilia királyának kiáltatik ki.:(1731).) 

Savoyai Eugeu he1·czeg, a esátnári hadak fővezére, minden 
szük~éges~kben' hiányt szenvedve, alig volt képes megakadályozni, 
hogy a francziák a Sváb-földet is el ne özönöljék. Miután ö is 
meghalt, Károly kénytelen volt elfogJ d ni a Lé két, amint c~. z t F le ur y 
András bíbornok, ké;őbbi miniszter", javasolta (1738 nov. 8.). Ezen 
béke értelméheli Szauiszlú lemond a lengyel királyságról, csupán 
a czímet és a méltóságot tnl'tvf.n meg éltefogytáig; kárpótlásul 
Lotbaringiát kapja, melly halúJa után Francziaországra szálland; 

l, 

Lotharingia hen·zege To~cauával és Falkenstein viclékével kárpótol-
tatik, hogy iuegmnek ne lt•kintcssék, ba majd a császári koronát 
fogja igényelni j a sardiniai király Novara és Tortona területét 
nyerte, m int császári !Jübéreket, továbbá a területi felsőséget a 
Langákban j a császár Parmát é:l Piacenzlit kapta, lemondva Cast
roról, é~ RonciglionérM s látva, llogy Jpgforróbb ohaja teljesedésbe 
ment, amennyiben a prngmatiPa Hanctio a legiinnepélyesebb módou 

biztosittt:tott. 

BARilADIK FEJEZET. 

A cs~~ sz á r s á g, - VI. K á r o l y. 

A szent római birodalom, arniként Németország még mindig 
neveztetett, háromszázhetvenhat egyenliitlen államból állott, mellyek 
csupán a császál'tól függöttek; kétszázkileuczvenhat birodalmi állam 
volt, s ezek saját felsőséggel birtak ; ezekhez járultak még jókora 
számu közvetlen területek (XVI. könyv 392. lap.). Miután a biro
dalmi gyülés l662. óta Regensburgban állandóvá lett, a fö és a 
herezegak többé nem jelentek meg személyesen, hanem csak meg
bizottaikat küldötték a gyülésl'e j az idö legjavát a szertartás~k és 
rnindenféle igények kielégítése nyelte cl, ugy hogy közmondásossá 
lett a tárgyalások lassusága. A fontosabb és sürgősebb tárgyak a 
függetlenné lett berczegek magántanácsában intéztettek el. A bi-

a• 
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rodalmi államok benn területi felsőséget gyakoroltak, melly keve
set különbözik a korlátlan felsBségtöl. Mint a birodalom hiib~re1.1ei, 
a b tibéreket örökösödés utján bit·tá.k j jogukban állott élet és halál 
fölött ítélni, bárminemű, még a közjoggal ellenkező törvények'et it~ 
hozni, adót szedni, pénzt verni, szövetségeket kötni, csapatokat tar
tani s velök tetszésök szerint élni. A birodaloméhoz idomitott lllkot
mányok az egyes herezegek önkényének engedtek helyet j nem 
volt küzös törvénykönyv, nem közös vámok, a pénzláb össze-vissza 
volt zavarva, ugy hogy ötszáztizenegy ltülönféle pénznem találtatott, 
1738· ban segiteni akartak a bajon, s a következő évben megint 
megkisérlették az orvoslást , főleg a brüRSZP.li Graumann tanul
mányai folytán j egyformaságot azonban sohasem sikertilt megá.l
lapitani. 

Ezen birodalom tehát a kormányok zű1·zavara volt, s ezek álta
lában véve gyöngék, rendezetleuek, roskatago\t j a hadHer·eg nevet
ség tárgya volt, kivéve néhány tnrtományt, mellyek kiválóan ked
velték a harczi mesterséget , s mellyek jl!pénzért eladták s~ját 

katonáikat és önmagukat , ha találkozott vevő j az adókat nem 
fizették j a törvény székek v n gy nem Í li hoztak határozatokat, 
vagy nem hallgattak rájok. Különben mindegyik csak saját 
tertiletének nagyobbítására gondolt, kiveszett rninden nemzeti
ségi érzet, tág mezö nyilt a cselsziivényeknek s a hatalmasok 
és idegenek romlottságának. 

Németország, melly XIV. Lajos lllatt kimerült a sok háboru 
miatL s ingadozó volt a politikában, az utrechti Mkével vissza
nyerte régi helyét; minthogy azonban Ausztriához vvlt csatolva, 
;észtvenni kényszerült ennek minden viszálkodásában anélkül, 
hogy ebböl előny háramlott volua reá. Leopold és l. József ön
kenyes tényei a birodalmi gy ülést a p e r p e t u a c a p i t u l a t i o 
megalkotásál'a bírták, mellyben megerősíttettek a német testület 
ki,·ált~agai , a császáréi pedig megszorittattak ; ez utóbbi nem 
számüzbetett valámelly választófejedelmet a birodalmi gyülés 
jóváhagyása né lk ül, s mig élt, nem lehetett utódját megválaszt:mi. 

Az os z trák ház , mint legtekintélyesebb a német házak 
között, birta Magyarországot, Csehországot, azon föhe:·czegséget, 
meliytöl czimét vette j az utrechti békében nyerte Milanót , 1\lantuát, 
Sardiniát, Németalföldet; a passaroviczi békében a temesi bánságot, 
Belgrádat és Szerbiát: összesen huszonöt millio alattvaló és hetvenöt 
millio jövedelem fölött rendelkezett. 1) Némelly tartományok elsza· 

1
) !vldria Terézia törléneté-ben (l74!i. V. köt.) f<iljegyezvt> tal~lju~ a 
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kit va és veszedelmes ellenségek által voltak fenyegetvei valameny
nyiben tartományi rendek voltak, kik: nélkül nem lehetett uj terhe
ket vetni ki i Németalföld jövedelmai alig voltak elégségesek a kor
mányzat és a helyörségek költségeinek fedezésére. Ausztria, ámbár 
növekedett területben, sokat vesztett befolyás tekintetében vr. Ká
roly egyoldalu politikája é11 azon fejedelmek iránt tanusitott enge
dékenysége miatt, kiket kedvezőleg akart hangolni az ő pragma
tica sanctiüja iránt. 

Károly , kinek jósága mérséklé kormánya kényuraságát, 1) 

előmozdította a müvészeteket, festészeti, szobrászati és építészeti aka
demiát alapitván i ö hozta létre a bécsi könyvtárt és értJm-gyüjte-

birodalom jövedelme i nek elköltédét. A hatóaAgi és kormányzati hivatalnokokon 
kivül negyvenezer egyén élt csáBzári fizetésböl, kik összesen kilencz és fél mil
li6ba kerültek. A konyha-kiadá..ok között négyelller forint van foljegyezve pet
rezaelyemre j a 1 iucze-kiadáaok közott a~ önegy császárné által lefekvés elött 
inni azokott bor czimtln tizenöt pint magyarorazági bor szercpelt; kót tonna to
kaji ar• a uolgált, hogy bele mártsilk R csásslÍr papagájainak Rrlott keny;·ret j 
egy fürd6re tizenöt akó bort , a Holymok fentarti\•ára negyvenezer scudót 
sz!mitottak. 

A különbözö oraz!gok viazonylagoe gazdagságát lehozhatj1tk azon segtl
lyedsek öuzegéböl, mellyeket a caásd.r 1730-ban ktlrt, s mellyek a követke
zök voltak: 

CaehoraZII.gból • 
Morvaoraz!gból . 
Sl?ziáb61 • 
Al,ó-Anastriáb61. 
Felsö-Au~mtriából 

Stiriiból . . 
A temesi bánságból 
S11erbiából 
Horvátországból 
KariutiábOI 
Krajniból 
Tirolból 
Elö-Anslltriából 

3.200,000 forint. 
1.066,666 
1.133,333 

900,000 " 
460,000 " 
390,000 
330,000 
80,000 
"24,000 

136,666 
78,333 

120,000 
110,000 

" 
" 

" 
" 
" 

Magyarorazágból 2.500,000 " 
Erdtllybi:ll 760,000 " 
Slavoniából . . 100,000 
Katonai hatAri:lrvidékekröl . 47,000 " 
Olasz tartományokból 2.600,000 " 

Emekhem júultak még Németalföld és az olasz hüberesek. 

l) "Ámhár a csll~már jimbot, igaz~ágos, kegy~s, kormánya. téuyll•g kény••· 
ribb a törökökénél". OOJO. 
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ményt i udvarába hitta Met'astasiót, ki nem egyedül rlevezte öt a tita
zad Titusának; mindenekfölött a zenében lelte örömét s ~maga is irt 
egy operát, mellyet az udvari szinh~zban a legfőbb urak a'dtak elő, 
mialatt őmaga a zenekarban közremüködött, a két föherczegnö pedig 
a ballc·rinák között tánczolt. Károly azonban, szerencsétlenségb81 
vagy önhibája miatt, szünteleni háborukba rohant, s Ausztriát, melly 
trónralépteko'r uj nagyság küszöbén állott, kimerülve hagytá m11ga 
után. Csak a spanyolokat becsUivén , bárdolatlanoknak nevezte a 
németeket és haragudott rájok, mert Janyhán védték ügyét és SZO· 

morkodtak József császár halála fölött. II. Frigyes mondja, hogy 
Károly engedelmeskedni és nem parancsolni aztiletett: legfőbb dolga 
a szertartásokkal való bibelődésben, a házi titkok fürkészésében, 
vadászatban és egyéb haszontalanságokban állott. Az államot a mi
niszterekrc bizta, ámbár, mint a gyöngék rendescn, kerülte a tölök 
való függés látszatát i csak irá8ban él'intkezett velök, s e tekintetben 
Bartenstein Kristóf János volt a közbenjáró, ki hizelgett neki, módo
kat keresett számára, hogy zavarba hozhassa a minisztertanácsot és 
igaza legyen minisztereivel szemben, mi ezeket csak határozottla
nabbakká és tétovázókká tette a tanácskozáshan. Közöttük Eugen 
berezeg volt a legnevezetesebb, ki fentartotta Ausztriát az egy szá
zaddal való -visszahanyatlástól. Ezen szerény, egyenes lelkü, kevéssé 
csiszolt szókásokkal biró, de özavához katonához illiileg ragaszkodó 
férfiu, soha sem volt kcpes teljesen megnyerni Kál'Oly bizalmat, ki 
kegyenezeinek, nőknek, mások irigykcdéöeinek és saját féltékenysé
gének befolyása alatt állván, öt rögtön háttérbe tolta, mihelyt vala
meily háboru nem tette nclküliizhetlenné, - azért ~ondá Viliars
nak: Az ön ellenségei V e rsa i ll es h a n, a z e n y é im B écsben 
v a n n ak. Eugcn azzal vigasztalta aztún magát, hogy elhanyagolta 
az ügyeket s inkAbb a tudományokra, szépmiivésze•ekre adta ma
gát, szeretetreméltó nök társaságat kereste, s minde~kor megőriz
vén nyiltsziviiségét, hetvenkét évct ért cl. Ausztria szcrencsetlensé
gei az ö halála után megmutatták, mcnnyit képes tenni egy ember. 

Eugcn nem helyeselte Németalföld megsze1·zését, clörelátván, 
hogy háborut f1•g maga után vonni Francziaországgal; különben 
is bajos levén mcgvédcni, clv,~sz.l,~~e a Rajna egész b~lpartját maga 
után vonr;á. Kúro ly nem hallgatott reásuj rcnd::~zert léptetett életbe 
N émctalföldön, eltörülvén az állam-, pénztigy i és magán-tanácsot, 
Logy igy minden ügy csupán az állam-tanácsra maradjon. Mig a mi
niszterek a politikával bajlódtak, Károly a kereskedelemre forditotta 
figyelmét1 amire öt saját pénzszerzési vágya is ösztönözte. Megen· 
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gedte, hogy " külföldi diplomatia pénzsegélyben részesittessék; 
ahelyett, hogy a bérleti szerz8dések az illető helyeken köttettek 
volna meg, a vállalkozók az udvarba jöttek, s miután bizonyos ösz
szeget ajánlottak a császárnak, előnyös föltételek mellett kapták meg 
az adókat, vagy bármi mást, amit . el lehetett adni. A kincstárnak 
nem volt ·haszna a növekedl:í bevételekből, mert a többlet őfelsége 
erszényébe vándorolt. 1) Tudva, hogy Ausztria mindig két dologban 
ezenvedett hiányt, tengeri hatalomban és gazdagságban, Bécsben ban
kot és egy keleti kereskedelmi társulatot alapitott j szerződéseket 

kötött a Portával, minekfolytán a Dunát hajók raja lepte el j szabad
ságot adott a brabantiaknak az Indiákba hajózni, s minthogy Né
metalióld többi tartományai is hasonló kedvezményt követeltek, Eu
gen tanácsára társulatot alapitott Ostendében, harminczévi kivált
sággal és hat milliónyi, hatezer részvényre osztott tökével, mellyeket 
negyvennyolcz óra alatt szétkapkodtak, s értékök rögtön tizenöt szá
zal~kkal emelkedett. A ren<lek (Generalstaaten) panaszt emeltek 
ezen társulat alapitása miatt, mint ameily sértette az ö előjogukat a 
keleti kereskedelemre; ebböl a már em litettük háboru származott, 
melly egye~lö vP.get értKároly egyéb háboruival, amennyiben lemon
dott követeléseiről , csak ismerjék el a pragmatica sanctiót. 

Magyarországban Károly igyekezett meghatározni ama jobbá
gyi szolgálatokat, mellyekre az urak a köznépet kötelezték, erösbi
teni a hadsereget, állandó adóval biztositván annak fentartását, s 
megszüntetni az urak a~a viss~aélé~ét, mellynél fogva ifjabb gyer
mekeiket pór családokba házasitották, melly utóbbiak illymódon ki
v~nták. ~agukat az adófizetés alól. A qemesség részérlll ismét véget 
nem ér8 panaszok emeltettek a kormányzat miatt j a protestaosok 
panaszkodtak, hogy az országgyülésen olly esküt követelnek tölök, 
melly ellenkezik lelkiismeretökkel, s ámbár eredménytelenül, elle
neszegültek annak is, hogy a korona a női ágban is örökös legyen. 
Károly ahelyett, hogy meghallgatta volna a panaszokat, Posony, 
Buda és Soprony kö~ött egy területet elszakított Magyarországtól s 
Ausztriához csatolta j eltörülte az 1680 után nemessé lett birtokok men
tességét j sziqoruau behajtotta az egyházi jövedelmek tizedrészét, mit 
a pápa engedélyezett neki Belgrád és Temesvár megerősítésére j az or
szá~gyülést kényszerítette, hogy enyhitse a pórnép szolgaságát; a 

1) IgeJJ fontos okmány e tekintetben Foscarini Márk Titko• története, Fló· 
rencz, 1843. Föleg a szemtelen üzérkedétit s az olasz ügrek szomQrQ ke11~léd~ 
kirhoztatja. 
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protestáns vallás gyakorlását megengedte magán helyeken, de nem 
nyilvánosan, kivéve azon helyeket, hol már 1681· ben meg volt en
gedve, de azért itt is meghatározta az igehirdetök számát; aki ügy
véd akart lenni, olly esküt kényszerült tenni, mellyben a Boldog
ságos Szüzre és a szentekre történik hivatkozás. Rákóczy József föl
kelést kisérlett meg a szabadság, vagyis inkább a nemesek kivált
ságainak érdekében, söt a sultánt segitségül hitta, neki igérvén a 
meghódítandó tartományokat; de a ragálynak lőn áldozain (1738.) 

Károly. szomoru véget ért, ám bá•· elejént e mosolyogni látszott 
neki a szerencse. Elégedetlen levén minisztercivel, elárulva aláren
deltjeitöl, megalázva a tengeri hatalmasságok előtt, megfosztatni 
látta a birodalmat és saját vejét Lotharingiától ; átengedte a mila
nói terület egy részét és a többi olasz tartományokat, kimeritette 
a kincstárt és a hadset·cget: de ö mioclezt semmibe scm vette, csak 
elfogadják a pt·agmatica sanctiót, mclly egyedüli czélját képezte 
politikájának. Végül még ezekhez járult a törökökkel folytatott sze
rencsétlen háboru, me ll y a belgrádi Lék ó t eredményezte ( 17 3 !:J,) 
melly ellen hiába tiltakozot s vetette börtönbe tábornokait Gyomor
baj fo;~ztotta meg életétöl ötvenötödik óvében (1740. okt. 20.) 

NEGYEDIK FEJEZET. 

P o r os z o r sz :í g. - Os z t r á k ö rök ö d és i h á b o r u. 
-- A a c h e n i b é k e. 

VI. Károlynak nem voltak figyermekei, s huszonkilencz évi 
uralkodása alatt politikAjának egyedüli czélja az volt, hogy biztositsa 
az osztrák birtokok örökségét leánya, Má,.ia Terézia számára. Elő
ször a spanyol király, aztán OroHzorszilg, Dánia, a bajor és kölni vá
lasztók, Nagy-Britannia, Holland sa birodalom elfogadták a p r a g
m a t i c a s a n c t i ó l ; utoljára X V. Lajos is. Midőn ezen megbiz
hatlan hozzáj:írulások ka l dicscdcdctt En gen herezeg előtt, ez utóbbi 
ezt válaszolta: T ö b b c t é t' n c kétszá z c z c r sz n r o n y. Ez ka
tonás felelet volt, kétségtelen azonban (ro inthogy népszavazatról 
nem volt szó,) hogy erős hadsereget és rendezett pénzügyet kellett 
volna szcreznic leánya számára, mcllyekkel aztán könnyen érvényt 
szerezhetelt volna igényeinek) bárminök voltak is azok. Minthogy 
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pedig erri.H nem gondoskodott, alig hunyta be szemeit, máris egesz 
raja támadt a praetendenseknek amaz örökségre, mellyet Ausztria 
olly hosszu mesterkedésekkel halmozott össze. 

M1irla Ten;zia. 
Mária Terézia kilenczedik évétől fogva ktharingiai Ferenczczel 

együtt neveltetett, ki utóbb toscanai nagy herezeg lett; ebbül olly 
szerelern keletkezett, minövel ritkán találkozunk féjedelmi házas
ságoknáL Atyja halála után magát örökölt államainak fejedclmeül, 
férjét pedig kormánytársul kiáltatja ki, akinek különben soha legki
sebb részt sem engedett a kormányzásban. Ezen országokat azonban 
meg kellett hódítani, ö pedig csak száz ezer forintot talált a pénztárban, 
továbba harminczhatezer katonát az olaszországi és németalföldi 
helyé:írségeken kivül; fiívárosa éhséget szenvC'dctt, mialatt mindenfelöl 
ellenségek bukkantak ciii. 

Trónkihch•lók. 
A bajor választú amellett, hogy l. József másodszülött leányá· 

nak férje volt, Anna föhcrczcgnötlil, l. F'erdinand leányától szár
mazott, kinek számára h iz tos i t ta tot t az osztrák örökösödés azon 
esetre, ha nem volnának férfi örökösök ; ') ehez járult, hogy mivel 
az ausztriai fi>herczegség Bajorországtól szakíttatott ki 944-ben, a 
férfi ág kihalásakor visszakövetelte az elszakított részt. 

I. József elsőszülött leánya a szász választóra és lengyel ki
rályra ruházta át jogait, aki ezenkivtil mint Elfajult-Albert, thürin
giai határgr6f, ivadéka, Ausztriát és Stiriát követelte, melly tarto
mányokat, mint mondá, előbb Ottokár, késöbb Habsburgi Rudolf 
ragadta el öseité:íl. 

A spanyol ltirály Magyar· és Csehországot követelte egy, Il. 
Fülöp és gráczi Ferdinand között kötött egyezmény alapján ; tu
lajdonképeni czélja azonban az volt, hogy megegyezés utján Olasz
honban valameily uradalrnat szerezzen don Fülöp infans részére. 

A sardiniai király V. Károlynak 1549-böl kelt rendelményérc 
hivatkozva, a milanói tcrületet követelte. Valamennyinél erősebb és 
hátározottabb volt azonban II. Ft·igyes. 

t•oroszország. 
A poroi:!Z királyság terjeszkedése az embe•· hatalmának cso

dája; nem termél:!zetes határok, nem nyelv- vagy faj rokonság, ha· 
nem egyesegyedül a háboru és politika adtak neki !ételt. A thorni 

1) Igy állott a szenötlé.; b .• jur példányábau; az osztrákok azonbau egy 

rná,ik szöveget mutat.tak fel, mPIIyhen ez állott : TönJényer ör·ölcö~ök. 
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békével POl'os~ország megszünt független lenni ( 1466), mert jó rés~~. 
három századon át Lengyelországhoz csatolva maradt, mig a kelet{: 
rész azontul is a német rend alatt állott, melly eli~merte Lengyelor
szág fenhatóságát. 1) A lengyeleknek nem tetszettek eme veszedel
mes szomszédok, a németrend lovagjainak meg a függés nem volt 
inyökre, azért kieszközölték a császársAgtól a thorni béke érvényen 
kivUli helyezését s megtagadták az adót. Ebből háboru keletkezett, 
s az erre következ~tt krakói békében (1525) I. Zsigmond lengyel 
király ama tartományt Brandenburgi Albertnek adomáuyozta világ,i 
fejedelemség és örökös lengyel hübér czimén. A német rend eme feje 
világiasitotta magát a reformatio idejében; behozta az ágostai hit
vallást és kiközösítéssei büntetie azoo igehirdetőket, kik attól eltér
tek i minthogy pedig Osiander a megigazulásra vonatkozó elt~rö 

dogmáival zavargásokat idézett elö, veje Funk ellen pört inditottak 
s az e r e t n ek ség c t az ö vérébe fojtották. Albert, ezen gyönge 
ember, kit vallAsváltoztatása miatt folyvást lelkismereti gyötrelmek 
kinoztak, csak a königsbergi egyetem alapitása által tette ~agát 
nevezetessé (l 544.). Fia, Al bort Frigyes, ki tizenöt éves korában 
követte öt az uralkodásban (l 568,) tizennyolczadik évében eszét 
vesztette, minckfolytán megszaporodtak a fondorkodások a kor
mányzóság végett, nem különben a lutheranusok nyugtalankodá
sai, kik végre teljesen kiszorították a kalvinistákat. 

Utána veíe, János Zsigmond (1618-19,) következett a bran
denburgi házból, ki amellett hogy birodalmi választó volt, a porosz 
herezegség, vagyis a keleti rész fölött uralkodott, elismervén ezen 
területet illetöleg Lengyelország fenhatóságát, valamint a branden
burgi határgrófságot és a elevesi herczegséget illetőleg a biroda
lomét i birodalma ezernégyszáz negyvennyolcz négyszögmérföldr~ 

terjedt, egy millio és százezer lélekkel. Egy törvénykönyvet lép
tetett életbe, melly a római jogra levén alapítva, a fejedelmi jogok
nak ked vezett. 

l'rigyes Vllmm;. 
Az ö igen t·üvid, s fiának, György Vilmosnak izgalmas uralko

dása után Frigyes Vilmos következik (L 640,) kit a nagy vé l asztónak 
neveztek, s valódi megalapítója volt a porosz monarchiának. A west
pháli béke hatszáz négyszög mérföldet csatolt birtokaihoz, mellyek 
azl!nban a Visztulától a Rajnáig feküdtek szétszórva, igen hiányos 
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köztekedési eszközlikkel ellátva, s mellyeken a harmincz éves há
boru alatt kényökkedvök szerint száguldoztak végig a svédek, hol
landok és lengyelek. Nagyonis érdekében feküdt tehát a béke, s en
nek kedvéért feláldozta szenvedélyeit és érdekeit. A ezerencsétlen
ség iskolájában neveked ve, hasznára fordítja az idöt, visszaszerzi 
Spandaut és Küstrint j pénzzel rábírja a svédek et, hogy vonuljanak 
ki a határgrófságból j Westpháliában a kalvinistákat pártfogolja, 
elannyira, hogy ezen párt fejének tekintették. Szándéka volt lerázni 
magáról a lengyeleknek való alárendeltséget, kik minduntalan be
avatkoztak a belső, ör11kösödési és egyéb ügyekbe. Köztök és a 
svedek közott állván: kik halálos ellenségei voltak egymásnak, igyek
szik mindkettöre nézve sz tikségessé tenni magát; Svédország elle
nében a királyi (lengyel) Po1·oszor.~zágot is védelme alá veszi. Ezért 
jutalmul megigérte neki Kázmér, hogy feloldozza öt a hübéri kötelék 
alól, de X. Károly is ott termett s Lengyelország egy részének oda
igérésével a maga részére nyerte meg. Ekként oldalogva, a welaui 
szerzödésben (1657) Frigyes Vilmos függetlennek ismerteti magát 
el, s Poroszor.~zág ez idií óta mint független állam tünik fel. 

Ezen miniíségböl azt következtette, hogy kényorilag szabad 
uralkodnia saját országában, mig másrészről a rendek akként vé
lekedtek, hogy Lengyelország edak azon jogokat ruházhatta reá., 
mellyekkel ö maga birt, s azért Í1jból hangsulyozták kiváltságaikat; 
kötetelték, hogy ne indítson háborut, ne kössön békét, szövetségeket 
az 8 beleegyezésök nélkül, ne hozzon az országba idegen hadakat 
s ne vessen ki uj adókat és egyéb terheket. A választó nem tágított, 
s részint kijátszván, részint bebörtönözvén a vele ellenkezö föurakat, 
a kormányzást a maga tetszése ezerint rendezte he, s csupán az ország
gyülés hatévenkinti ülésezéscit és a lutheranusok tulsulyát engedte 
meg, csak négy templomot engedélyezvén a reformátusoknak. Rábi
ratvá.n arra, mi Poroszország alkotmánya alapjának tekinthetö, tud
nillik azon ígéretre, hogy scm háborut nem kezd, sem adót nem vet 
ki a rend ek beleegyezése nélkül ( 1663,) minduntalan igyekezett azt 
megsemmisíteni, amivel elkedvctlcnitette a poroszokat, kik belátták, 
hogy a nem biztositott alkotmány nem egyéb tompa fegyvernéL Az 
ellenzék számos főnökei szigoru büntetésekre ítéltettek, Kalkenstein 
pedig, kit lengyel tcrületen fogtak el, bitófán végezte életét. A nép
jog eme megsértése fölött felháborodott Európa, mire Frigyes Vil
mos elítélte ügynökoit, de csakhamar megint megbocsátott nekik. 

t'ehrbellini e~ata. 
Föuraságának védelmére jókora sereget toborzott azok közöl1 
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kiket a westphali béke zsold n6lkül hagyott, s aztán begyakorolta 
szövetségese, Francziaország háboruiban Svédország ellen. A svédek 
emiatt betörtek Brandenburgba s itt alig hihető kegyetlenségeket 
követtek el. A nagyválasztó Francuniába vonul vissza, hogy össze
szedje erejét s bevárja a birodalom által igért segédhadakat j miután 
azonban megcsalatva látta magát, elhatározza, hogy egymuga fogja 
megmenteni országát j egész titokban az ellenség hátába kerül, be
vesz néhány erősséget s Fehrbellin mellett teljesen tönkreveri a své
deket ( 167 5. j un. 28.), kik előbbi háboruik által a győzhetlenség 
hirnevére tettek szert. Frigyes Vilmos hirneve emiatt óriásilag nö
vekedik, mint ollyané, ki egy tönkretett országban egymaga föld
reveri Németország rémképét, s vetekedve keresik barátságát j mi
dőn azonban Svéd- és Francziaország ellene egyesültek, kénytelen 
volt elfogadni a saint-get·maini (-cn Laye) békét, viszszaadva mind
azt, mit svéd-Pomerániából elfoglalt (1679). 

Az erre következelt békés idöszak ban a kiil- és belpolitikával 

foglalkozott j hogy jobb lábra állitsa a pénzügyet, Francziaországhoz 
csatlakozott, me Ily fizette :szövetségcseit j igyekezett megakadályozni 
XIV. Lajos háboruját a reunió-k miatt; midön a nantesi rendelet 
visszavétetett, huszezer menekültnek adott menhelyet, kik tudo
mányt és müvcltséget hoztak országába, okosságot és előrelátást 

taoácsaiba. Az Ausztriából kiüzött zsidókat is tárt karokkal fogadta; 
póstát alapított, előmozdította a földmívelést, megnyitotta a mühlro
seri csatornát a Spree és az Oder között ; bérbe adta az állami jó
szágol(at, tengerészetet alapitott, pártolta az afrikai kereskedelmet. 
A tudomány bármelly ágában jeleskedő külföldieket hivott országába, 
millyenek voltak De Roceles és Leti Gergely j Puffendorfot ellátta 
a szükséges eszközökkel müvének folytatására j Berlinben könyv
tárt, továbbá festmény, pénz- és plastikai gyüjteményeket alapitott j 
müvelte a zenét ; csioositotta a várost, mellyoek kertjei és nyárfaso
rai bámulatra gerjesztettek. Majd erre, majd arra levén kénytelen 
hajolui, nem követhetett önálló politikát, de mégis jó része volt ama 
kor összes szerzödéseiben, s ezek annyira előnyére szolgáltak, hogy 
kétezer és negyveokét négyszögmérföldnyi tcrületet és másfél millio 
alattvalót hagyott Ill. Frigyesre ( 168S). 

IH. (l.) t'ri~ym;. 

Utódja UL (l.) Frigyes gyönge testalkatu volt, de sok nyelvet 
értett es jártas volt a történelemben, hirtelen, állhatatlan, gyanakvó, 
pazarló természettel birt, buzgón pártolta a protestantismust és meg
előzte esyik utódjának azon eszméjét, hogy összeolvaszsza a luthe-



- 4n 

ránusokat és kálvinistákat j annyira pá.rtolta a franczia kivándorlot. 
takat, hogy számukra külön collegiuroot éR fiítlirvényszéket alapitott 
Berlint Nehring épitész tervei szerint ékesítette s mindenkinek, aki 
csak épiteni széndékozott, ingyen szolgáltatott meszet, téglát, cse
repet, fát 11 a költségek tizenöt százalékát is viselte. Megkezdette a 
nagyszerU fegyvergyár építését a ltitünö Schliiter András vezetése 
alatt, ki a nagyválasztó lovagszobrát is készitette s Frigyesnek, ki 
Halában már elöbb (1694) egyetemet alapított, mellynek fli dísze a 
hires lipcsei Thomasius volt, egy szépmiivészeti akadernia alapitá
sának eszméjét is sugallta (1696) j ö alapitotta továbbá Leibnitz terve 
szeriet a berlini királyi társulatot ~l 707), mellyet a naptárak árulá
sának mindenkor fenmaradt kiváltságával ruházott fd. Ezen társn
lat érdeme volt az eperfa és a selycmhogár-tenyt'i!lztés behozatala az 
íírgrófságba. 

Második felesége, Zsilfia Sarolta, n:t: eléíkelií világ finomRágát, 
a tudás és müvészetek BZPJ'ete\ét hm:ta be P01 oszországba; vígjáték, 
olasz opera, bálok, séták, tudúsok és kHiföldiek társalgásai éke
sítették az udvHt, hol ií fen tudta tal'tani a:t: üszhangzatot anélkül 
hogy fondorkodó lett volna ; maga is szép levén, szerette magát 
szép nllkkel kiirnyezni ; mint tanult nil, s7.el'ette a szPIIemdus höl
gyeket. Élénk levelezésben állott Leibnitz-ezal, rnellynek eredménye 
a T e o d i c e a volt; pártolta a kiválóbb német költőket. Ha hihe
tünk ll. Frigyesnek, halálos ágyán vonakodott az igehirdetöt elfo
gadni, ezt mond ván : H a g y j a t o k v i t a tk o z á s n é l k ü l m e g
h a l n om. Egyik barátnőjéhez, ki siránkozott felette, igy szólt: 
N e sajnál j o n e n g em, me l' t n em sok á r a ki fo g o m e l é
g i t e n i k i v á n c 8 i 8 á g o m a t b i z o n y o s k é r d é s e k f ö l ö t t, 
rri e ll y ek e t L e i b n i t z so h a n em t u d o t t t e lj es e n me g
fejteni; illyenek a tér, a végtelen, a lét, a semmi, 
emellett még alkalmat adok férjemnek gyászpom
p á t t a r t a n i , m e l l y e n fi t o g t a t h a t j a a z ö n a g y s z e
rüs é g é t. 

Ezzel férjének csekély szeretetét é,; fényüzését csipdeste, 
melly annyira fajult, hogy egy vadászának negyvenezer scudo ér
tékű hübért ajándékozott. Képzelhetjük, mennyire vágyód,ott a ko
rona utan, fóként miután látta, hogy a braunschweig-liineburgi herezeg 
választóvá lett, az o ran i ai herezeg Angolország trónjára lépett, a szász 
választó meg Lengyelország királya lett. Minthogy a nevek sokszor a 
dolgokat is maguk után vonják, azt hitte, hogy a királyi czimmelleráz
hatná magáról n ama szolgai jármot, mellyben az osztrák ház a német fe-
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jedelmeket leoyügözve tartotta." 1) Azért szorgalmazta a hatalma~s4gok 
beleegyezését, s végül a legnehezebbet éslegszükség~sebbet, L~opold 
ciászár beleegyezését is megnyerte, azon igérete árán, hogy .a 
császári trónt illetöleg miodenkor az elsőszü.Iött föhercz~gre f'!gja 
.adni szavazatát. Euge o herezeg ennek hallatára igy kiáltott . fel : 
L e o p o l d D a k fe l k e ll e t t v o l n a a k a s z t a t n i a am a m i
D i s z t e r e k e t, k i k n e k i e z P. o o k t a l a n t a n á c s o t a d t á k. 
Frigyes tehát fölvette a királyi czímet (1701), de nem neve~te ma
gát a v a n d a l ok k i r á l y á n ak, nehogy megsértse Svédorszá
got , sem P o r os z o r s z á g k i r á l y á n ak, Lengyelország irbti 
tek;otetböl, hanem királynak Poroszország}lan; saját ke
zével tette fejére a koronát a leheli) legnagyobb fény között s mio
den törekvését odaforditotta, hogy elh;mertessék Eurbpa által. A 
pápa azonban és a németrend nagymestere, melly utóbbi Mcrgent
heimba tette át székhelyét, senuni áron nem akarták öt elismerni, 
mint eretueket és egyházi bii·tokok bitorlóját; l<'ranczia- és Spanyol
ország scm, mint ellenségöket, a többiek azonban teljcflitették. ki
vánságát azon reményben, hogy az ií szolgálatukban, nem saját há
boruiban fogja felhasználni annyá.t és hadseregét. "Frigyes val(lsá
gos csalétket ,]"llOtt utódai elé R ezt ){.tszott neltik mondani: É n 
m e gs z e r e z 1 e m n e k t c k e z e n c z i m e t , m o s t r aj t a t o k 
v a n .a so r ma g a t o]( a t a r r a m é l t ó kk á t e n n i; me g v e
tettem nagyságtok alapjait, a ti dolgotok a müvet 
b e fe j e z n i." Igy ir róla azon utódja, kinél ezen czél a leghevesebb 
szenvedély volt. 

Hogy Frigyes, ki mo~t e ls ö n ek czimeztetett, csakugyan is .. 
merte az európai politikát, kimutatta azáltal, hogy kerülte az ellen
ségeskedéseket a vészterhes időkben: végül az utrechti bé)J.éQen, 
melly halála után ötven napra ir:1tott al:-1; Poroszország elnye1:te. a 
királyság czimét teljes felsőséggel GeldP.rn, Kessel és Krit:chenberg 
fölött; biztosittattak számára a neufchateli és valengini herczjlg
ségek, az oranini herczPgséget azonhan FrancziaorszHgnak kellett 
átengedni e. 

l. t'rigye!! V lim os. 
Utána a huszonötéves, előrelátó I. Frigyes Vilmos követk«r~ett 

(1713), ki komolyan hozzáfogott a kormányzat és a roszkarba ~ü
lyedt pénzügy helyrehozásához, takarékosságot hozván be és a leg
csekélyebb dolgokra ÍR kiterjesztve figyclmét. Pompa)(edvelfi aty-

•) n. PrlgJes. 
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jalnak száz kamarásából csak ·tizenkettőt tartott meg, eladta drága 
lovait és egyéb költséges fényüzési dolgait. Csak egyben volt pa
zar, a hadseregben, mellyet Leopold anhalti herczeg, savoyai Eugen 
egyik legkiválóbb tanítványa hozott rendbe s erkölcstelen eszkö
zökkel toborzott össze. Minden kapitány számára egy kerületet jelölt 
ki, mellyben szépszerével, vagy erőszakkal minden alkalmas egyént 
katonának vihettek, ha nem volt felesége i nehogy pedig ebből: ko
rai vagy össze nem illő házasságok keletkezzenek, senki sem hátla
sodhatott az illető kapitány engedelme nélkUI, mi visszaélések és 
zaklátások forrásává Jön. A canton- rendszert, mellynél fogva bizo
nyos ezredekhez minden canton br:kében harmincz, háb01·uban száz 
embert tartozott szolgáltatni, szintén nem lebfltett fentartani, miután 
mindegyik sorra nézve bizonyo!! mérték állapíttatott. meg i 1) illy
fonnán tehát a császárHág területén kellPlt ilket t.oborzani, s ti!lzt
jei, kik köztil mindegyiknek bizonyos HZámu ujouczokat kellett elli
állitani, mindenfelé kóborottak s annyira felzavarták a várognkat és 
ezredeket, hogy némeliy fejedeJem elfogatta éH feJakasztatta Öket. 

Egy hatát·okkal nem biró H erlis államok közé ékelt országnak 
okvetleniil szüksége va n hadseregre, hogy biztosit~a magát a meg
albtatások ellen olly időben, midlín az eril volt egyediili biztositék. 
Frigyes Vilmos azonban fényiizésnek tekintette a mag:iét; sziinet 
nélkül vizsgálták a katonákat, puskákat, a ruházatot, a kantárokat, 
a nyerget, a czizmát; a lovak serényébe szalagokat fontak; "ha 
csak parányi t mcntek volna még tovább ez irányban ( mondja II. 
Frigyes) valóságos csecsebecse lett volna az egészböl." Mindenek
fölött a magastermetU legényekben lelte örömét, kikhöl a n a g y 
g r á n á t osok ezredét alakította, hogy illyenekre szert tegyen, sem 
pénzt sem fáradságot nem kimélt. Mig a családjabeli herczegek nem 
egyszer éhesen távoztak asztalától, a potsdami negyvenhárom disz
gránátos mindegyikeért ezer forintot fizetet, s ötezer forintjába ke
rült egy óriás és harminczkét ezer ötszáz frankjába egy hétláb ma
gas irlandi. Ha valaki le akarta öt kötelezni, elég volt, ha csak egy 
illy ficzk6t keritett; Seckendorf császári miniszter ezen mesterfogás· 
sal mindenkor meg tudta őt nyerni czéljainak. 

') Az elsé:l sorokoak meg kellett haladoiok a hat lábat; több ezredbe 
csak öt. láb éH nyolcz hüvelykn~l magasabbakat osztottak be. Akkéot szarni· 
tottak, hogy egy öt láb ~s tíz hüvelyk magasságu ember hétszáll scud6ba került; 
egy hat láb magas ezerbe ~s igy tovább. Uralkodá~a alatt tilhb mint tizenHt 
milli6 tallér meot ki az országMI toborzbokra. 
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Illymódon Berlin, ~;szak A thenéje elődje alatt, annak Spar
tájává lün j ezen katoná!idi szenvedélynek nagy befolyága volt a 
szokásokra is, mindenki csak a szük öltönyöket, kardokat kedvelte. 
Az a különös, hogy a katonai hajlamok l<'rigyes Vilmost bék~.sze
retővé tették, wert sajn:.ílta megltárositani szép csapatait, elannyira, 
hogy n1ég u méhatlanságokat it~ eltürtc t1 nem sokat tartottak felöle 
Európában. Ezt leszámitva, távol állott minden fényüzéstöl, sőt még 
saját gyönyörüséges személyének előnyeit is elhanyagolta j közön
séges modorai voltak s a korcsmában egyiitt ivott és füstült tisztjei
vel s tric-trac Clt ját.~zott, egy k•·ajczárua játszmtqát. Megbotozott és 
leszidott bárkit is; ha az utczán valameily uö,·el találkozott, ren· 
desen azt ltl()JHlá neki, hogy mcuj•~n inkább l1aza gyermekeinek 
gondját visfilini; Ita pnppal találkozott, J'áfiirmetlt, hogy mii~rt nem 
olvassa inkább a uibliát,s aszúbeli feddélit sokszor iitlegekkel is kísérte. 

Minduntalan változván RZC8zélyc, mikt~ut. politikája és vallása, a 
ltirályi al<aratot tartva egyedüli szabálynak s mivelsem gondolva a 
katonai Jolgolwn kivül.. mitscm értett a vallási és bölcselmi kér
désekből; megfoghatlannak találta, hogyan vallhat valaki külön
bözö hitelveket, vagy hogyan fllgl:.dkozhatik tudományoR dolgokka.l. 
Utáita az {, tc~bmentomot s megtiltotta k11plánjának abból idézni, 
mig másrészről nagyon kedvelte az nj sziivetséget j Leiunitz utód
jává az akadernia elnök~égére valami Gundling nevü bohóczfélét 
nevezett k•, ki rettenthetlen ivú volt, s halála után egy hordóban 
temették el. Azt tartotta, hogy az országot ugy kell kormányozni, 
mint valami c~aládot, gyöngén vagy szigoruan, de mindig önkényü
leg, nem töröd ve azzal mit akar. l<~ltiltotta a boszorkány-pöröket j 
megváltoztatta a birtokok termétizetét, felhatalmazván a nemese
ket, hogy a hübéreket a nőkre is hagyh:.tó allodiumokká változtat
hassák át, s negyven birorlnlmi tallé1-rnl évenkint megválthatták 
magukat egy lovas ember kiállitásának kötelezettsP-ge alól. Meg· 
csalatva Kajetán alchimi~ta által, aranyos papíroRba öltöztette és egy 
megaranyozott bitófára akasztatta. Fiívárosában az épitész\lk· jelöl
ték meg azon helyeket és módot, mellyck szerint a polgárok épitkezni 
tat·toztak, kárpótlás nélkiil. 

Minthogy eliidei számo!!, kevés!!é jövedelmező földeket öt·ö
kösen bérbe adtak, mellyek ké5őbb dus jövedelmet hajtottak a bér
löknek, önkénycsen megsemmisítette a sz-erzödéseket, hogy a föl
deket a többet igérőnek adhassa. Ezáltal növekedett a földmívesek 
jólléte j a király allodialis jövedelmeivel nem csak födözte az udvar 
kiadásnit civillista nélkiil, hanem az államkinc~tárnak is segélyére 



- 49 -

volt. Fölmérette és meg beo .. ü Jtette az ingatlan jószdgokat, b ogy 
az adót az· uj árakkal aránylag szabályozza i illy módon hatvanezer 
embert is állithatott fegyverbe, kik szélosztva a városok és torto
mán y ok között, fogyasztották az or@zág terményeit és iparczikkeit. 
A lakatlán földeket gyarmatosokkal akarta benrpe~iteni, s e czélra 
t iz év alatt (1721-31) öt milli 6 scudot költött i Poroszországban 
előbb buszezer család, késöbb tizennyolcz ezer salzburgi telepedett 
le, kik Ausztria vallási üldözései elöl menekültek. 

Au11ztria álmait okvetlenül zavarnia kellett ezen niivekedll 
felvirágzásnak; azért ellenségeket támasztott Frigyes Vilmos ellen, 
elannyira, hogy ez utóbbi végre Franczia és Angolország karjaiba 
vetette magát , jóllehet ezen szövetség nem csak politikájával, 
hanem érzelmeivel is ellenkezett, Il. Györgyöt ugyanis a z é n ko
m é d i ás t es t v é r e m·nek, ez pedig öt ö r m es t e r t es t v é r em
nek nevezte. Az tlgyes Seckendorfnak azonban sikerült eltéríteni 
öt ama szövetségtöl s ujra megnyerni Ausztriának az által, hogy 
bübérUI adta neki Limburgot. 

JI. Frigyes. 
Fia Frigyes, minthogy gyönge egészségli volt és szerette a 

nyugalmat, nem nagy becsben állott előtte, söt késöbb gyülölte is, 
midlln ez azt vette tPjébe, b ogy H. György leányát vessi nllül. 
Könyveket vásárolt, s atyja azéttépte azokat; fuvolázott, s atyja 
összetörte fuvoláját, botozta, haját czibálta, megfojtással fenyegette 
s végre börtönbe zá.ratta. Frigyes szökéssel akarván megszabadulni 
c zsarnokságtól, atyja őt, m.int szökevényt, hadi törvényszék elé 
állitotta j egy ablakhoz köttetett s innen látnia kellett, hogyan vesz
szözi a hóhér ama leányt, ki neki a szökést•e segédkezet nyujtott ; 
nővérét, ki számára kegyelflmért esdek lett, atyja lábrugáAokkal 
fogadta, KRtt nevii meghittjét pedig agyonlövet te j őmaga szintén 
halálra ítéltetett, s csak 11záltal szabadult meg, hogy VI. Károly Bt 
mint birodalmi herezeget követelte.· 

Frigyell huszonnyolcz éves korában követte atyját a trónon 
(l 740 máj. 31.) Ha~onlitván n ty jához tevékenység, nyilt jellem, 
ingerlékenység, takarékosság, igazságosság és harczias hajlam te· 
kintetében, ehhez tudományszcretete és a szabad bölcselem iránti 
hajlama járult, melly utóbbit a franczia menekültek plántálták át 
Poroszországba. A közvéleményt azzal nyerte meg, hogy Voltaire 
tanítványának nyilvánitotta magát, ki viszont dicséreteivel halmozta 
öt el s uj Titust igért benne a világnak. Frigyes Voltaire sugalma
zása alatt irta A n t im a c h i a v e ll i-jét, mellyben a kir&.lyok szó-
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szegéseit, ravas:llSágait és öokénykedáseit állítja pelengétTe, szónl, 
azon bünöket, ruellyekkel trónralépte után nagyságát megállapitani 
igyekezett. Politikája tényleg tisztán érdek-politika volt i a vallást 
~;~Ily előitéletnek tekintette, mellyre szüksége van a népnek i az jlrőt 
és szellemet tette isteneivé, anélkül azonban, hogy kegyetlenné lett 
volna. Entapas~talás és a történet tanulmányozása által helyes íté
letre tevén szert, föltette magában, hogy teljesitandi sőt tul fogja 
haladni őseinek reményeit, s ha ezek mt'gszerezték a királyi czímet, 
ö ennek lényegét is megazerezni s azt nagy szellemének megfelelll 
téren akarta minden megszoritás né ll' ül gyakorolni. Alig ült a ki
rályi !Székbe, "t:JDulmányo~zl\ helyzetét, átöleli a multat, a jelent 
és a jövőt j látj<\ tartományait szétszórva, jövedelmeit megcsonkítva 
és szétoszolva, látja bizonytalan s rettenetes l'lleuségek által fenye
getett hatalmát j háza. nincs többé Brandenburg homokos térei közé 
szoritva, mint egy századdal elllhb, hanern messzeterjed{) ágakat 
ereaztett már mindenfelé, közeire és távolra; vannak birtokai a 
Balti-tenger, a Weser, az Oder, az Eibe, a Rajna mellett, egéazen 
Schweiz és FrancziaorPzág határaiig, de majdnem valaml'nnyi azét
szaggalva 1 ös~zeköttctés néliiül egymás között, ~ azért inkább 

- csak a jövendő nagyság elemeiül s háborura vezetö a.lkalmulHzul
gálhatnak, hogysem valódi erő alapjait kép~znék. Nagyatyja he
lyet foglalt Európa királyai között, ezen fény a1.onban tulhaladja 
Poroszország erőit, s harminczöt vagy legfölebb negyvenmilliónyi 
jövedelem nem igen képes föntartani ezen korai czimet. Államait két 
oldalról Ausztria és Oroszország azoritják össze, olly két óriá&, mely
lyekkel képtelen megmérközni. Brandenburggal Szászország határos, 
a ezen szép választó-fejedelemség, Lengyelortszág &lt:..l tíunugatva1 

jó kormányzat rnellett egymaga is képes lenne öt megdönteni. Svéd
ország Pomerania felől fenyegeti határait, s a svéd.-,k, kiket ősatyja, 
a nagyválasztó, mindenkor legyőzött, megreszkettették nagyatyját 
egy XII. Károly alatt, ld pedig ujra születhetik. Németországban 
régóta az osztrák ház bir döntő befolyással, s Poroszország ahelyett, 
hogy eszeágába jutna öt attól megfosztani, majdnem mindig szal
gailag meghunyászkodik előttl'. Midőn a birodalom félti saját alkot
mányát és a magasztos westpháli szerzödésekre hivatkozik, ruellyek 
annak alapját képezik, nem keres védöket saját kebelében, hanem 
Francziaország vette magára a német szabadság rnegvédését, Ha 
ezen nemes .védnökségre valameily birodalombeli uralkodóház áhi
tozhatnék, sokkal inkább jogosult volna erre a brandenburginál a 
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hannoveri hll.z, melly csak imént emelkedett Anglia trM:jtl.ra, 11 ama 
hatalmas nem~et egész sulyát vethetné a mérlegbe 11 1). 

Csakhogy nagy kiilönség van a nemzetek és ezek fejedelmei 
között, s e részben Frigyes is jó reménynyel ,-igasztalhatta magát. 
Különben pedig kinálko~hatott volna-e kedvezőbb m6d pályája meg
kezdésére VI. Károly védtelen Árvájának megtámadásánál? Slézia 
némelly részeit követLli tehát, mint amellyeket Ausztria jogtalanul 
bitorol a brandenburgi ház rovására; fellépésének valódi indokai 
azonban kövér kincstár, hetvenkétezer harczedzett katona, dicsvágy 
!l azon meggyőződés voltak, hogy az ország jövedelmei az övéi s 
velök szabadon rendelkezhetik. Igaz, hogy megszegte a szerz8dése
ket, .a mérséklet azonban olly erény, mellyet az embereknek nem 
kell mindenkor szigoruan gyakorolniok, tekintve a század romlott
ságát" w). A csend, melly őt környezte, minthogy mindent maga tett, 
tévutra vezette a kü1földi követeket, kik mint valóságos kémek igye
keztek megelőzni és kifürkészni terveit; s a nélkül, hogy egy stót 
szólna, hogy tudélsitást küldene, hogy szövetségeseket keresne vagy 
meghallgatná a követeket, mialatt Bécsbe javaelatot küld valameily 
megállapodás létesitése végett, elfoglalja Sléziát; ez volt a szikra, 
melly az általano!l lángbaboruhist elöidézte. 

Hadait a pomerániai Schwerin vezérli, ki Marlborougb alatt 
Blenheimnál és XII. Károly alatt Bendernél küzdött, s már több ha
talmasságot támogatott kevesek által megközelített vitézségével. A 

nyolczvan éves Fleury bíbornok, ki nem akar esküszegő gyanánt je
lenni meg lsten szine elött, miként a bölcselkedő király, mint min
dig, ugy most is a békitö szarepét igyekszik játszani és biztosittatui 
akarja az igéreteket; de Bellisle tábornagy, ki measzeható terveket 
azokott késziteni s azokat érthetőleg clöterjeszteni, feltünteti, milly 
előnyére válnék Francziaországnak megingatni Ausztriát, régi vágy· 
tár11át, támogatva az apró államokat, s pénzzel és. igéretekkel csakugyan 
ráveszi Németországot, hogy ne 1\Iária Terézia férjét válaszsza meg csá
szárnak. Ámbár VI. Károly jópénzért mármegszerezte az erre szükséges 
szavazatokat, a korona mégisa bajor választófejedelemnek ajánitatik fel 
VII. Károly ez im alatt (17 42 jan. 24.) s az ausztriai birtokok egy része; 
Fraoczia-, Spanyol·, Porosz·, Lengyelország, Sardinia, a kölni és 
pfalzi választó-fejedelem szövetkeznek a habsburgi örökség fel
osztására, csupán Magyarországot , Németalföld et, Alsó-Ausztriát, 

1) Golbf'rt. 
2) Hisloire de mon tempB 2. fej. 
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Stiriát, Karintiát és Krajnát hagyván meg Mária Terézill.nak. An
golország fentartotta a szövetséget Ausztriával, de Walpole, ki ke
zében tartotta a megvá'ltll·olt parlamentet, félt a háborutól, s György, 
ki fenyegetve látta Hannovert, semlegességet igért 1). A francziák 
erre rögtön bevonulnak Felső-Ausztriába, a szász-választó pedig 
Csehország királyának kiáltatja ki magát. 

Mária Terézia terhes állapotára hivatkozik, panaszkodva, hogy 
negy várost sem fog találni, rnellyben szülhetne ;u mint egy király 
sem ez időtájban, bátorkodik népei Rzeretetébez folyamodni s a ma
gyarokra bizza magát, ámbár annyi okuk volt panaszkodni atyjára. 
A szép királynő, kin még látni lehetett a szülés okozta szenvedése
ket, nemzeti öltönyben jelent meg az országgyülés előtt, karddal és 
koronával diszitve; megerősit vén II. András esküjét, melly Leopold 
alatt eltöröltetett 2), megnyn·i a magyarak rokonszenvét s védelmökbe 
ajánlja a kis főherczeget. Lelkesedve kiáltanak fel erre a magyarok: 
M o r i a m u r p r o r e g e n os t r o M a r i a T h e r es i a ; minden 
fegyverfogható ember katonáva lesz; gyalogság alakittatik j soha 
sem jött ki Magyarországból annyi élelmiszer, soha, még erőszakkal 
sem bajtottak be annyi adót, amennyi most önkényt folyt be; a 
lelkesülés egészen a kegyetlenségig me gy. 

T re nrk 
A porosz Trenck Ferencz (1711-49), ki Calabriában született, 

a horvátok között növekedett, ezen miveletlen néptől bátorságot, 
kincsvágyat s az emberi élet megvetését tanulta el. Igen magas és 
erős testalkattal birván, nagy könnyüséggel szabdalta le a fejeket; 
hét nyelven beszélt j mindig az előcsapatnál volt, rabolt a hol csak 
lehetett s mindent magyarországi váraiba kiildütt. A slavoniai uton· 

1) Franc~~:iaor.~z~g jövent·lme ekkor ~zllzötven millióra rugott, m~llyekböl 

harmincz milli6t :t z adósság kamatjai emészteltek fel; •~:Azbnlvanezer fegyverese 
s nyolczvan hajója és fregAtteja volt. Spauyolorsr.ágn~k hatvanezer barc~:oaa, 
ötven sorb" jója B mintegy 60 milli o jövedelme volt, a kamatok h•sz,mitá•ival. 
Angolországnak százharmincz sorhajója • harminczezer föböl álló rE"nrles hadse
rege vol i.; béke idején n,cm folyt be több 60 milliónál, háboru esetén azo1;bau 
sokkal nagyobb ö"szpggel is rendelkezbetctt. Hollandiánal1 negyven hadibaj6j:~, 
harmhczezer fegyverese és 36 millio jövedelme volt. Oro-zo1·szág hadserege, 
százhetvenezer főre rugott, volt negyven badibBj6j & s 46 milliónyi jövedelme. 
Ausztriának nem volt egés~en százezer f11gyverese; volt 60 millio j<lvedelme és 
temérdek adóssága. 

2) Téved Voltaire midön azt á.IIitja, hogy a 31, czikkelyt. is elfogadta, 
melly jogot ad a fE"gyveres ellenállásra. 
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állókból egy pandurcsapat alakult, mellynek feladata volt eziintelen 
hadakozni a törökkel Slavonia védelme végett, de gyakran magát 
az országot is sanyargatták; ha Ausztria megfékezésökre csapatokat 
küldött, legyőzték ezeket s járhatlan e1·dőkbe menekültek ; ha 
valameily helység elárulta öket, azt eltörtilték a föle\ szinéröl; ha 
visezaverettek, addig nem nyugodtak, mig teljes boszut nem állottak. 
Trenck farkasmódra küzdött ellenök apránkint öldösvn ki öket, nem 
törődve a becsülettel. Midön egy haroumbasának (igy neveztetett a 
hét választott főnök) atyját karóba huzatta, este, midön a folyó part
ján körjáratot tartott, felismeri öt a meggyilkolt fia s fulszólitja, hogy 
gázoljanak át a folyón s jőjön vele párviadalra j 1'1·enck átmegy, s 
mialatt a fegyvereket készítik, egy pisztolylövéssel földreteriti elle
nét, levágja fejét s atyja mellé tűzi. Egy más éjjelen, midön egy 
erdőben tévelygett, dalolni hall egy házban j belép s azt találja, hogy 
egy haroumbasa tartja menyek ziijét. T e 1\ l d ö z es z m i nk e t, d e 
azért jer az asztalhoz; fáradt vagy; egyél, igyál; 
h o l n a p ma j d me gm é r köz ünk, - ezen szavakkal fogadják 
a vendégek; ö leül, s megragadva az aJkai 'Uat, két lövésselleteriti 
két azomszédját és elfut. 

Majdnem Jetiporta már őket, midön kitörvén az osztrák örö
kösödési haboru, azon megbízást kapja Bécsböl, hogy szabad-csapa
tokat alakítson, bünfeledést ígérve minden utonállónak, ki csapatjába 
lép; iegyözvén a Száva él! Sarzava köztitt levő pandurokat, felsz6· 
litja öket, hogy lépjenek be csapatába: ezek örömest fogadják az 
alkalmat rabolhatni és gyilkolhatni. ~zen pGndurok, vörös öltöny
ben és nagy ezüst gyürükkel diszitve, a jámbor csácsárné alatt 
megujitják a harminczéves háboru borzalmait. Főnökük, Men:11el, 
ezen parancsot bocsátotta ki a bajor hadsereg ellen (1742 jan. 7.): 
"Ha a katonaság nekem ellenszegülni meréuzkedik, nem ismerem el 
többé katonaságnak s nem fogom büntetni a haditörvények szerint, 
hanem legyenek elkészülve, bogy én arra fogom ítélni őket, misze
rint egyik a másiknak orrát és füleit vágja le, mire a polgári tör
vényszéknek adatnak át, hogy felakasztassanak." 

Azon tábornokokat, kiket VI. Károly a török háboru szeren
csétlen kimenetele miatt börtönbe vetett, leánya jó sikerrel hasz
nálta; Angolország és Hollandia aranya által támogatva, Lotharin
giai Károlyt jókora sereggel Csehország elfoglalására és pusztítá
sára küldi (1742), s . miután Praga vissza vétetett, ott kétkerekü 
kocsi-ver!enyeket rendez, mellyeket nők bajtanak s amibell ö ma~"' 
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is részt vesz 1), Ezalatt a spanyolok kikötöttek Olaszországban a 
Toscanán keresztül Lombardiához közeledtek; ez gyanut keltvén a 
sardiniai királyban, egyességre lép Mária Teréziával, hogy meg
védje Milano és Parma területét. Fleury, ki gazdálkodó volt a 
nem volt meggyőzöd ve az ügy igazságosságáro l, izgatottságban tar
totta Francziaországot, melly nem volt ellátva kellő elökészületek· 
kel. Vll. Károly császárt, ki Mária Terézia lrghevesebb, de ez 
utóbbinak vallomása szerint legbecsUletesebb, jóakaróbb és nemes
szivübb ellensége volt, bátor mint Frigyes - s mégis gyalázzák, 
mert terve nem sikerült - nem vitte rá a lelke, hogy nagyravá
gyása miatt Németország elpusztittassék; azonkivül folyvást pénz
hiányban szenvcdett, elannyira, h<1gy Noailles-tól negyvenezer 
scudora szóló váltót kényszerült elfogadni. 

Tagadhatlan, hogy R poroszok egyseg és gyorsaság által előny
ben voltak, Frigyesnek azonban saját előnyén kivül semmi más 
czélja nem volt, amiértis Berlinben békére lépett Mária Teréziával 
Uul. 28.), elnyervén Felső- és Alsó-Siéziát, Morvaország egy részét 
és több kerületet, nem törődve szövetöégeseivel. A háboru változó 
szerencsf-vel folyt, mellyben az angolok is részt vettek, miután 
a hajóz.é.si jogok miatt, mint fonebb emlitök, összevesztek a spanyo
lokkaL Anson György kit Chilibe és Peruba küldöttek, s Vernon 
Eduárd tengernagy, ki a dariai azorosnál állott ötven hadibajóval, 
tizesötezer tengeri katonával s ugyanannyi főre rugó kiszálló Cda
pattal 7 roppant zsákmányt harác~oltak össze. A földteke mindkét 
felén folyt tehát a harcz egy örökség miatt; nem akarjuk követni 
a csaták folyamát s azon aljas diplomatia cselszövényeit, mellyet 
államtudománynak neveztek el, nem állván egyiknek sem közvetlen 
érdekében Ausztriát n1cgsemmisiteni. Mária Teréziának szivén fe
küdtek a Frigyesnek tett engedmények, s szövetségesek után nézett, 
hogy visszavegye tőle azokat. E ezéiból Wormsban measzeható en
gedményeket tőn a sardiniai királynak (1743), lcárpótlásul azonban 
Nápolyra vágyott , s Lobkowitz, ki annak elfoglalására küldetett, 
elpusztítá a pápai államokat, mellyeknek mitsem használt a semle
gesség, s ama h~boruk egyikét vezette Velletribe, mellyek ideoda
járás-kelésből állanak s csRk pusztitanak anélkül, hogy a kérdést 
megoldanák (1744). 

Francziaország eddig csak mint szövetséges vett részt a há.
boruban, most azon ürügy alatt, hogy Mária Terézia miniszterei 

') Fantln des Odoards, Bi,t. de France, II. köt. 
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g y u j t ó i r a t ok' t terjesztenek, szintén megüzente neki a háborut. 
Il. Frigyes boszusnak mutatta magát amiatt, hogy Mária Terézia 
olly makacsul fenekedik a törvényesen választott császár ellen, kit 
nem csupán lelll()ndásra kényszeríteni, hanem örökös birtokaitól is 
'l\egfosztaoi szándékozott; azt mondván tehát, hogy kötelessége öt 
támogatni, mint felséges urát, s érvényt szerezni azon szavazatnak, 
mellyet neki mint választó adott, bizon y os föltételeket javasolt, 
mellyek visszautasittatván, Francziaországgal s a birodalmi államok
kal szövc:tkezctt. Ezen fr a nk fu r t i sz ö v e ts é g ellenébe Magyar
orszAg királynője a lengyel királylyal , a szász választóval, 
Nagy-Britanniával és Hollandiával kötött négyes szövetséget 
állítja (17 45), s örököntartóvá készül tenni azon háboru! , me Ily 
könyárral borítja egész Európát. A franczia sereg·et a leg
nagyobb vezérek egyike, a szász tábornagy, vezette, ki feltüntette 
a tüzérség s a gyors mozdulatok fontosságát, s megverte az oszt
ráitokat Fontenoy és Raucoux mellett. Anglia egy p r a gm a t i c u a 
h a ds e r e g a t küld, melly Hannovaren át Németországba nyomul; 
aranykalapácsa megnyitja a szászok vaskapuit; 
Holl&ndia köt' e ti Angolországot , m i o t v a l am e ll y á g y u n a
s z á d e g y a o r h a j ó t 1), s az ország pusztulásnak indul, mialatt 
a francziák és spanyolok Olaszországban visznek véghez fényes de 
hasraontalan Laditetteket, Lobk.owitz &iüzése végett a Legatiókból, 
mellyeket elpusztított, Gages jött a spanyolokkal s azon sereghez 
csatlakozott, mellyet Francziaország Genuába küldött, melly város 
hadat üzent a szárd királynak Finale határgrófság rniatt, mellyct VI. 
Károlytól váJárolt, Mária Terézia pedig III. Károly Emánuelnek 
ajándékozott azon üri~gy alatt, hogy segitségére volt arra nézve, 
miszerint levelezésbe bocsátkozzék a tengeri hatalmasságokkal. Het
venezer egyesiilt ellenség azonban bevette Tortonát, Piacenzát, 
Paviát, Astit, Alessandriát, Casalét, m11gát a királyt is megverték 
Ba88ignana mcllett (szept. 27), mire a spanyolok bevonultak Mila
nóha. Összeszedvén magát Károly Emanuel, alkudozásokat kezd B 

ezalatt megveri a francziákat, kik az Alpeseken át visszavonulni 
kéüyazerülnek (1746), elfoglalja Savonát és Finalét. A megrémült 
Genus. felnyitja kapuit a Botta Adorno Antoniotto által vezérelt 
osztrák.ok előtt. Ezek hogy segitségére legyenek az angoloknak, kik. 
bos0ut akllll'tak állani azon veszteségekért, mellyekct nckilt a fran

cziák • &kótoesz.igi trónkövetelő támogatásával okoztak, Provence 

l) ll. J:o'rigyea sajat kifejezés~i. 



66 -

felé huzódtak , amidön kiméletlen bánásmódjukkal annyira fel
hőszitették a genuai népet 1 hogy ez fellázadt B megölte vagy 
elkergette öket (de ez. 10.) 1). 

Ekközben meghal VII. Károly (1745. jan. 20.), ki Frank
furtba a magánéletbe vonult vissza, • hol elnyerte a koronát, me Ily 
neki annyi szenvedést okozott, B fia kibékül Mária Teréziával, 
ki visszaadja neki el vett tartományait azon föltélei alatt 1 hogy 
szavazatát Lothariogiai Ferencznek adja s ismerje el Csehország 
választói szavazatát j illyrnódon a lotharingisi herezeg az ausztriai 
hadsereg jelenlétében megválasztatott császárnak (sze p t. 13.). Alig 
követtek valaha olly tekervényes politikát, mint épen ez alkalommal; 
Angolország és Hollandia panaszkodvó.n, hogy Ausztria annyira 
kiméli magát egy olly há.boruban, melly pusztá.n az ö érdekében 
indittatott , azzal fenyegetözneli , hogy külön fognak alkudozni 
Francziaországgal; Mária Terézia olly makacssággal, mellyet csak 
a siker igazol, minden egyezkedést megtagad, kijelenti, hogy lel
kiismérete tiltja megcsonkitani fia örökségét s ennek .esküvel igért 
épségét, s nyilvános hátrányára a porosz királynak, kivel értekezé
seket folytatott , szlivetségre lép Lengyel· és Oroszországgal. 
(1746. máj. 22.). Ez utóbbi, rnelly ez alkalommal vett először köz
vetlen részt déleurapai eseményekben, a császárné segélyére csak
ugyan harminczkét ezer embert küld a Rajna felé: ezen betörés 
megrémiti Európát s hajlandóvá teszi a békére, melly aztán meg ia 
köttetett Aachenben (1748. okt. 18.). 

Aacbenl béke. 
A béke alapját a foglyok s az Eurapában és Indiákban tett hó

ditások visszaadása képezte. Francziaot·szág tehát vi8szaadta spanyol
országi don Fulöpuek Parma, Piacenza és Guastalla herczegsége
ket j a szárd királynak megerősíttettek vigevanascoi uj birtokai, 
Pávia tartomány egy része, Angera vidéke, miket Mária Teréziától a 
wormsi egyesség erejénél fogva kapott, ugy hogy birtokainak a 
Lago Maggioretól a Poig a Ticina vetett határt j Finale megmaradt 
a genuaiak birtokában, kik valamint a madenai herczeg, visszanyer
ték ősi jogaikat. Azok, kik jogigényekkel birtak a felosztott birtokok 
iránt, tiltakozásokat k!lldöttek,· mellyeket a congréssus egyszerűen 
jegyzékbe vett. 

Angolország fenn akarta tartani az egyensulyt azon segélyek 
által, mellyeket még Oroszországnak és Ausztriának is fizetett, 

') Lásd e könyv XXVIU-ik feje1et~t. 
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azért 8 rá bizatott a háboru vezetése és a béke föltételeinek meg
szabása, s elhítette a világgal, hogy rá csakugyan szükség van. 
Elismertetett egyrészről a P1·agmatica sanctio, mászrészről a han
noveri ház öröködésa az angol trónon ; Poroszország megtartotta 
a siléziai herczeg~éget és Glatz gr_ófságot, mi által megszakították 
a német egy~éget, amennyiben egy, Ausztriával. versenyző hatal
mat alapitott11k, mellynek nem levén régi szövetségei, felforgathatja 
a már létezöket azáltal, hogy ujakat keres. 

Az utrechti béke 1 annyi veszteség utén, nagynak hagyta 
Francziaországot 1 még a spanyol trónt is megszerezte neki : az 
aacheni béke ellenben, annyi győzelem után, a bretagnei fok meg
szerzésén kivül mi hasznot scm hajt neki, s Ausztriát ahelyett, 
hogy megsemmisítené, még nagyobbá teszi. Mária Terézia, kit 
atyja azon gondolatban nevelt, hogy a monarchiát megosztás nélkül 
birandja, azt olly letéteménynek tekintette, mellynek megcsonki
tása bűn. Á mb ár tehát mindent Angolországnak köszönhetett, mi
dön ennek követe engedélyt kért tőle, hogy kifrjezhesse előtte 

szerencsekivánatait a béke megkötese alkalmából, azon választ kapta, 
hogy inkább aajnálkozásra volua ok s azért kimélje meg öt ezen 
elfogadás tól. 

Angolország méltó öntudatára jutott saját erejének, látván, 
hogy Francziaország nem márközhetik vele pénz és tengeri batalom 
tekintetében, de ö sem vet'senyezbet vele szárazföldön. A hatalma
sok belátták, hogy árthatnak egymásnak de nem semmisithetik meg 
egymást. "Mióta a háboru tudománya tökélyesült, mióta a politika 
hatalmi egyensulyt tudott létrehozni az uralkodók között, a nagy 
hadjáratok ritkán idézik elö azon eredményeket, mellyeket várni 
lehetne tőlök ; egyenlő erök mindkét részről s a nyerés és vesztés 
váltakozása azt eredményezik, hogy az ellenségek a legdühösebb 
háboru végén azt látják, hogy körülbelül ott állanak, hol annak 
meginditásak or állottak. V égre is a pénzerő kimerülése kényszerit 
a békére, minek az emberiség s nem a szükség m ü vének kellene 
lenni" 1). 

De mindenki látta, hogy a béke nem lehetett tartós, mert Al 

ellenfelek erősek és izgatottak maradtak. 

1) II. frigyea. 



ÖTÖDIK FEJEZET. 

II. F r i g y e s. - H é t é v e s h á b o r u. 

Az eF~emények már megismertették velünk poroszországi II. 
Frigyest. Alacsony termetű és csunya volt, ritka emléket.ötehetség
gel, csekély képzelőerővel birt, az asztal élveit kivéve keveset 
törődött a testi gyönyörökkel, de annál többet a ezeHemiekkel, 
kedvaite a csipkedóst, a gunyt j mint tiszta logicus nem volt 
képes felfogni sem az ókori müvészet szépeégét, sem az ujk1lri 
tudomány mélységét. Szerette rokonait, kevéssé feleségét e ezen 
kivül telán semmi más nöt j barátai voltak 8 nem kegyenezei, 
kiket magával egyranguaknak tekintett s szükeég idején jó hasl
nukat tudta venni. Állitá, hogy utálja a szenvelgéseket és ala
koskodásokat, a biz11lmas nyiltség álarcza alatt azonban jólértett 
az eltitkoláshoz és tettetéshez. Ifjukori családi kellemetlenségei 
eltompították benne a jóakarat érzelmét , 8 ifjusága eltüntével 
az őszinte érzel•uek keserüeégnek engf'dtek helyet , élete vég~ 

felé pedig magábazárkozott és emberkerülö volt. Erős akMata 
ll'ikerre vezette s makacsnak láts:PJott czéljaiban , mert sokáig 
hánytavetette azokat. Nagy volt a veszélyekben, tevékeny, s 
nem akadt meg a kisegitö estközök feltalálá8ában, 8 ugy lát-sllott, 
hogy a kormányzás gQndjaiból merit erlít a test gondozáisára. 
A eo~atákat vitézséggel , a gazd11gokat C?;imek.kel , á t11dóeoltat 
pártfogássa l, a lelk iisme1·eteket szabad,.ággal, a legyőzötteket be· 
ctJiiléssel, a szükségbenlevőket segélyezéesel nyerte meg. Türte 
a sajtó szabad..;ágát, s egy király sem volt kitéve annyi guny
iratnak, 8 egy~em h11gyta azokat annyira bllntetlenül , mint ö. 
Egy ulkalommfll nagy t0o1eget látván egy ellene intézett guny
irat ellitt állani , lojebb ragasztatta azt , hogy kényelmesebben 
olvasha8sák. Ezt szokta· mondani: "M i akkén t á ll a p o d t u nk 
m e g : é n m e g e a g e d e m 1 h o g y n é p e m a z t m o n d h a u a, 
m i t ak a r, 8 ö ism é t e n g e d i, h o g y a z t t e g y e m, am i 
n e ke m t e ts z i k." Miudez armnoon nem annyira st.abadelvflség
böl, rnint inkább abból származott, hogy bizott a szuronyok
ban 1 midön ugyanis egyízben azt mondák neki 1 hogy valaki 
ellensége, igy szólt: H á n y e z e r em b e r á ll r e n d e l ke z és e 
a la t t. 

Sok franczia tudóst gyüjtött udvarába, s az olasz Algarotti 



- fi9 

és Denina is ott tartozkodtak ; a velök való társalgásban élémk
nek, szabadnak, vonzónak tünt fel, kHiönösen maró megjegyzé
seket azokott tenni az akkor divatban levő tárgy, a vallástalan
ság felett. Mlisok gyöngeségeinek és hibáinak észrevevésében 
tanusitott éleslátása, valamint azon tréfái sem mutatnak jó lélekre, 
mellyeket ismerősei irányában használt s mellyek annál sértőbbek 
voltak 1 mintbogy olly maga~ helyről származtak. Potsdami 
szentélyében az uj Julián kinevette ltltent, a királyokat s még 
a bö!cllészeket is; mig atyja a botot, ö az epigramot használta, 
mellynek csapásai sol~ kal érzékenyebbek; czéltáblául az adós
ságokkal és rátartó követe lésekkel telt apró német fejedelmeket, 
Mária Terézia szentesk_edését, Pompadour szépségét, Bernis bí
bornok költői igényeit, Katalin ocsmány szerelmeskedéseit, Vol
taire türelmetlenségét választotta.. 

Igen korlátolt nevelésben részesülvén, csak a franczia irókat 
ismerte s őket is roszul, s mind,•nkor titkárainak kellett kijavi 
taní solecismusait s helyreigazitani rimeit. Voltah·e ugyancsak 
kinevette őt mint költöt; a jó történészek között foglal helyet, 
mert beható tárgyismerettel irta az akkori modor szerint Em-
1 é k i r a t o k a b r a u d e n b u r g i h á z t ö r t é n e t é b e z czimü 
munkáját 1 mellyLen fogyatékos az irály s hiányzanak a mély 
reflexiók s éléuk festések, de helyesen vannak kifejtve az okolt, 
jól vannak előadva a tények, s éles politikát árul el. A H a d
j á r a t a im t ö r t é n e t é ben, ha nem is találjuk fel benne Caesar 
egyszerü és eredeti erőteljét, feltünteti a jelenkori taktika azel
lelllét, s nagy ritkán található pártatlanságot mutat, midőn önma· 
gát bírálja. A Ko r om t ö r t é n e té-nek hangja bölcselmi s ma
gasztalja a deiarnuli elöhaladásait Francziaországban. A jogtudo
mányban az ő behatása folytán jött használatba a nép nyelve, 
mi igen fontos olly dolgokban, mellyek a népet illetik. Igaz, 
hogy megvetve hazája nyelvét, ámbár akkor indult virágzásnak, 
csak a francziát müvelte, s A n é me t i r o d a lom, h i b á i, e z ek 
okai s megjavításuk módja czimü munkájában ugy be
szélt, mintba fél századdal elöbb élt volna. Sokat beszéltek e 
müröl , iróját bonárulásról vádolták , az ott elvetett magvak 
azonban mégis megtermék gyümölcseiket, s a jelzett hibák lassan
kint eltüntek. 

Arnbár kényuri természettel birt s olly kevés rokonszenvet 
érzett a nép iránt, mégis általában szerették; a bölcsészek Anto
ninusnak nevezték; kevéssé csiszolt· modorában és vitézségébeq 
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saját nemzetieégők jelképét istnerték fel a németek, ámbár 8 
azt sem nem értette, sem nem törődiitt vele i ellenségei tisztelni 
kényszerültek iít, s emléke a napoleoni l11\.boruban a porosz vi
tézség felbuzditására szolgá.It, mikéut azoigál Napoleoné a fran
cziák. között t). 

Biráskodást nem bizott hivatalnokaira és minisztereire, mert 
azt egé:<zen magának tartotta fenn, s gyakran puszta szeszélyből 
vagy kedvtöltésből börtönöztetett be némellyeket. Mindent maga 
végzett s hi vatainokait csak egyszerü végrehajtóknak tekintette j 
személy€•sen végezte még azon ügyeket i~, mellyeket máshol a 
miniszterek al~rendeltjeikre biztak volna; ö eggyfittesen kamarási, 
írnoki, felügyelői tisztet végzett s a nézetek egységét nem tar
totta összeegyeztethetőnek a munka megosztásával ; tudni sem akart 
államtanácsról, ami pedig korlátlan monarchiákban a kormány
zás gyakorlatának fentartás:ira és továbbszármaztatására szolgál. 
Hogy valaki szolgálatába állhasson, nem volt szüksége tehetségre 
vagy jó erkölcsre, csak gépnek kellett lennie, melly kövesse az 
általa kiszabott irányt. Hogy valaki miniszterévé lehessen, elég 
volt , ha irni tudott, miböl senki sem meritett ösztönt szellemi 
munkálkodásra, s az egész aprólékos formaságokra szoritkozott. 
N e h a l as zs z u nk s em m i t h o l n a p r a volt jelezava, s azért 
mindennap egész halmaz levelet olvasott , tollba mondotta a 
válaszokat, aláirt, utoalt inditott i napközben átnézte a számadá
sokat s egy őrmester mindenre kiterjedő figyelmével vizsgálta 
testörségét. Mialatt azonban más országok tönkrejuttatják pénz
ügyöket, ő taltarékossa\gával virágzáara tlmeli a magáét, bármilly 
szokatlanul terhes legyen is népére nézve az idegenekre bizott 
vámok rendszere s a dohány- és kávéegyedáruság. llindenben 
szigoru takarékosságat követ: követeinek silány fizetést adott, 
szegényesen öltözködött, eladta a vadászterületeiről beszolgáltatott 
vadakat, s ámbár sokat gondolt asztalával, mégsem költött ház
tartására évenkint ötvenezer franknál többet. Mig azonban el8d
jének és önmagának takarékossága akadályul szolgált arra, hogy 
létrejöjenek más országok nag.)!szerü intézetei , megnyitotta a 

') Baját müveiu kivül, mellyek r6la leghivebb képet nyujtanak, kitü
nöen rajzolta öt le Ligna herczeg, ki midön az udvarhoz ment1 nem azon törte 
fejét, minö fogadtatásban fog részesülni, mit mondjon, milly öltönyt vegyen ma
gára, hanem ott saját helyén érezte magát, nem törödve tutaágosan ar;nl, hogy 
kitüntesse magát, de att61 sem tartva, hogy hzrevétlenül marad. Láed még 

061Ppbell·t: NOf!l Frigyu ú kora, LoDdon, 18-12. 
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szépmüvészetek akademiáj6.t , megvette Polignac bibomok régi· 
ségi muzeumát s életbeléptette az operát, mellynek összes költ
ségf'it ö fedezte s fl3tszése ezerint küldözte Bzét " meghívókat. 
Modorának egyszerüsága távol tartotta öt XIV. Lajos költséges 
utánzását611 s az 8 példájára a németországi fejedelmek is számo!l 
pedanteriáva! felhagytak, s lassan lassan megszüntek aláásni pénz
ügyeiket a fényüzéssel s a békét a ezertartások g8gös gyerme
kességeivel '). 

Poroszország valóságos egyeduralom volt azon rundi gyülé
sek nélkül, mellyek Németország egyéb részeiben mindenütt szo
kásban voltak, s a korrnányzat egysége jóvátette az annyi tarto
mány különféleségéböl származó hátrányokat: a monarchillban azon
ban mégis léteztek bizonyos szokás szantesitette korlátozások, a 
a kormányzat ie ment volt az önkénytől azon különféle osztályok 
következtében, mellyek azt vezették. Frigyes c~ak a kényuralmat 
szilá.rdithatta meg, mint ollyan, ki nem az alkotmányban és birtok
ban kereste az eröt, hanem a pénzben és had<Jeregben ; a katonai 
rend ennek folytán szigoruan elkülönözve maradt a polgá.ritól, 
s a belállapot gyöngesége a köz erő külszine alá rejtetett. Képes
séget érezvén magáb&n nagygyá tenni népét, nem gondolt az 
intézményekkel , hanem csak önmagával és azon eszközökkel, 
mellyeknek zsarnoki kezekben gyorsabb é~ hathatósnbb eredmé· 
nyök van. Olly eszmék voltak ezek, mellyek megegyeztek ama kor 
szellemével, mint például a mindenbe való beavatkozás, ugy hogy 

1) Ezen fényelill fejedelmek krlz!ll felemlitjiik Károly Eugen wtirtembergi 
herczeget, ki nagy-fejedelmi udvart tartott, hllrom vagy négy azAz gJönyörü 
lovat, főudvarmeatert, fölovAszt, fóvadll.ut 1 Cll8erlegtöltllt; egész raja hemne
gatt advarAban a kamarll.~oknak ~8 ncme:~eknek, pompA~ t<'störöknek, futárok
nak, lováu;okaak, aranytól fénylll vadAazoknak, volt. egy operaterme négyezer 
vendég az!mára Európa egyik leghiresebb ~:enekarAval, a kilünll ola~& zeneköltll, 
.Jomelli Miklós vezetése alatt; ahány kivAióbb énel<eA Eur{,pában felttint, &1. mind 
Stuttgart &?.ámAra szerzlldtetett, a mn rokkRI sz6rták a péznt a dlazitményekre. 
Hatvan kiváló tánczoanl:l, Noverre növend6kei, képezt6k R tAnczszemélyzetet, ki ott 
a IV· Henrik u.eo·elmei, Medea ~ Ja~~on, 8 a Danaidák cdmfi hires balleteket 
azerezte, mellyek elsí:l ell:ladásakor a n6zl:lk rémiilve futottak azét. Vestris, a t6Rcs 
iatem, Btu.ttgartban tánczolt azon birom hónap alutt, mellyet a páriz.i operától 
szabadságidBUl kapo•t. Károly Eugen utazhkOzben szórta a pénzt; gyárAkat 
emelt, könyveket, nyomdákat, a.~:obrokat vAsárolt a a adpmüvészetek akademiáj't 
alapította. Emellett nagy badsereget ohajtott, mire évenkint mAafél millio forintot 
költött; hate~:er embert azoigáitatott l<'•·ancziaorazágnak, tizennyolcz e~:errel hll.
boru~kodott FrigyeR ellen. 



egymást érték a kereskedelemre, kézm!tvekre, földmivelésre vo
natkozó rendeletek. Ámbár bölcsész akart lenni, mégsem tudott 
bizonyos elllitéletek fölé emelkedni, s a hadseregben is sz.igoruan 
fentartotta a nemesek és köznép közti kiilönbséget; nem könnyen 
adott utleveleket s az utazök számára kiszabta a költséget és az 
utazási időt. A kereskedelemhez keveset értett, s nem egy keres
kedö társulatot tönkretett azáltal, hogy védelmébe vette , kivált&á 
gokat osztogatott sőt még a pénzt is meghamisította. 

Legcsodálatosabb azon változás, mellynélfogva kedvelője lőn 

a hadi tudományunk, mellyet eliíbb utált és került, s ámbár köny
vek között növekedett fel, valódi megalapítója Hín az ujabb hadi 
tudománynak. Elöbb i~ voltak nagy hadvezére!<, mint Gusztáv 
Adolf, Condé, Turenne, Montecuccoli, Eugeu, de ezek csak Ö!lz
tönböl s nem határozott szabályok szerint mükl!dtek s azért min
clen a vitézségtől és anyagi erőtől fiiggött. Louvois a hadseregeket 
a kormAnyzat egyik reneles ágává tevé, s laktanyákat készitett 
a katonák Azámáro 1 kik elöbb Rzanoszét laktak. Gusztáv Adolf 
könnyen 1zállithot6vá tette a Llizrrséget, késöbb tökéletesitette a 
puskákat ; a dá1·dák helyett szuronyokat hozott be s a századokat 
hármas sorLan tt:!itotta fel. Frigyes Vilmos létrehozta a gyalog
aá.gnál ilt összes alkatrészek öszhangzatát, mi könnyiti és egyön
tettivé teszi annak rnozdulatait. 

II. Frigyes katonai monarchiává alakitotta át PoroHzországot, 
kétszázezer harczossul, kik majdnem valamennyien benszülöttek 
voltak, s tábori éa helyörségi ezredekbe és szabad zászlóaljakba 
voltak beosztva. H a d g y ak o r l a t n ak ( esercizio) Olaszország
ban elejénte azt nevezték, midőn némelly kalandor-csapatok a 
fegyverekkel való bá.ná'i mesterségében gyakorolták magokat, mit 
későbben nagyobb tökélyre vittPk n fC' 1 W"iziflk és spanJolok. A 
francziaországi közeégi gyalogságnál illy gyakorlatok nyillövéaben 
és dárdavetésben állottak, a lovasság szintlm tett illy gyakorlato
kat s a személyes harczhoz szoktatta magát. Mindrz keveset val
tozott a tüzi fegyver behozatala után, s a hadgyakorlat csupán a 
XVU. század elején nem volt már elszigetelt, hanem csspatokban 
eazkl:izl.!ltetett. 

A Rpanyol Basta 1600·ban a lovasság szabályait , a ham
burgi Walbausen pedig a gyalogságéit bocsátja köz re; ugyanezt 
lG 47 -ben a franczia Lostelnea u a franczia testiiraégre alkalmazza. 
Ez volt az egyedüli hadcsapat o. franczia hadseregben, melly XIII. 
Lajos alatt illynemti gyakorlatokat tartott. 1707 -ben, a spanyol~k 



- 68 -

példája ubán indulva, egy könyvecske jelent meg, mellyben tisez~

foglaltattak a badgyakorlatok 1 tulajdonképen azonban mégis Il. 
Frigyes volt az, ki felismerte és kimutatta azok fontosságát. 
Azértis hadseregében mindennap tartattak badgyalwrlaook e Inin
den évben táborozások; gyakoriak voltak a diezsr.emlék; bö t'egy
verkéazl.eteket, azámos tüzérséget tartott; eltörülte azon esztelen 
szokást, mellynél fogva a tiszteknél kor szarint történt az előlép

tetés; igen szigoru fegyelmet tartott, s azon tábornagy, kinél ~züst 
kanál találtatott, kem~ny büntetésben ré~zesült. Olly' katoná.kból, 
kiknek sem lelkesíiltségök, sero hazájok, sem vallásuk nem volt, 
bottal és hadgyakorlatokkal valódi hősöket csinált. 

Első wilveletei nem mutattak nagy hadvezérre, a hohenfried
bergi ütközetben azonban volt alkalma Európának bámulni Fri
gyes szellemét, ki az ujabb hadviselés feltalálója lőn. U azt az ész 
szabályainak vetette alá, szétbontvn összes elemeire s vegyes tu
dQDlánynyá alakitván; a strate~i-át ösazefUzte a taktikával, mester 
le.-én mindkettöben, de föleg ez utóbbiban, roellyben míh~em hagyott 
Napoleonnak hozzátenni valót. 1\'lindig három sorban állitotta fel 
hadcsapatait, azon tö1uegek helyett, ru~llyeket szükségeseknek 
tartottak, hogy ellentállhassanak a lovas!lá.g lökeméuek, s mellyek 
csak az ágyuk pusztításának engedtek nagyobb tért j iHy módon 
kettes és hármas homlokzatot is alakithatott, mig az egyes részek 
gyorsak és könnyen kezeibetök maradtak. Öt illeti meg &Z érdem, 
hogy az ujabbkoriak között szabályul állitotta fel a ferde sorozatot, 
midőn t. i. nem halad elö egyenközüleg az egész homlokzat, hanem 
központosittatik a:.:: erő a döntő pont ellen. Beleöntötte a katonába 
a gyorsitott strategia ösztönét, melly meghi\romszorozza a s~ámot j 

mindezekben semmift'!le erkliiesi tekintetek által nem engedé ma
gát viseza.tartatni: megsértett területeket, megtámadott ártatla
nokat, a győzelem majd igazságot szalgáltat neki. Henrik test
vérében , szerencséjére 1 terveinek kitünlS végrehajtójára talált, 
kinek hüségében és tevékenységében teljesen megbizhatott, ha ö 

má.svalahol volt elfoglalva. 
A hadügy Francziaországba.n is átalakult. Elejéute -tizen· 

nyolcz-huszezer embert toborzottak. a nép salakjából1 húom mil
liónyi k-öltséggel; minthogy azonban az önkénytes beálláBok háboru 
idején nem feleltek meg a szükségletnek, a hiányt eröszakos esz
közökkel pótolták. Paris-Duverney sorozást tervezett, mi 1726·ban 
végre is hajtatott, hatvanezer ember soroztatván be, kik száz zász
lóaljra oaztattak. Ausztria l. Leopold halálakor hatvannégy ner 
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emberrel rendelkezett, kik buszonkilencz gyalog·, nyolcz vértes, 
hat dragonyos, két könnyü lovas és három huszár-ezredbe voltak 
beosztva: minden lovas-ezred öt bzakaszból állott 1 mellyek két 
száz-száz főre rugó századra oszlottak. Ezen szám folyvást emel
kedett, ugy hogy l 735· ben már százötven ezer volt, 45-ben két
százhetven ezerre, 88-ban háromszáz hatvannégy ezerre szaporodott. 
A sorozást Poroszország példájára ott is behozták 1762-ben, ám· 
bár a katonák igen nagy részének meg volt engedve évenkint tiz 
hónapon át otthon maradni, tiz forint évi fizetés mellett. Daun kez
deményezése folytán az öszszes ezredek egyenlő m6don gya
koroltattak. 

Mindnyájan készen állottak tehát egy ujabb ÖBBzetüzésre, 
ruellyröl előre lehetett látni, hogy nem sokáig fog késni. 

Az aacheoi és madridi békekötésekkel elodáztattak ugyan, 
de meg nem oldattak az Amerika, Anglia és Spanyolország között 
felmerült kereskedelmi vitás kérdések. Angolorsu\.g, melly örült 
annak, hogy Finisterre mellett tönkretette a franczia hajóhadat, fél
tékenyaéggel szemlélte, hogyan alakul az ujra roppan~ költséggel, hogyan 
készül el tíz év alatt szá.ztize11egy sorhajó, ötvennégy fregattc, s ezeknek 
megfelelő .iZámu apróbb jármüvek; azért tehát kereate az Urügyet, hogy 
szakithasson vele. Tabagó t, az Antillák leginkább keletnek esti szigetét, 
elejénte a curlandink foglalták el, aztán a eeelandi Lambsten testvérek 
Francziaország védelme alatt, mig végre d' Estrée tábornagy pusz
taBII.ggá. változtatta. Minthogy azonban azt a franczié.k 1748-ban 
követelték, ellenszegülést•e találtak az angolokban, kik folyvást 
háborgatták Amerika északi tartományait, s különösen Akádia 
vagyis Uj-Skóczia határai s az Ohio két partja fölötti felsőségért 

versengtek, mellyek az ö állitásaik szeriet Virginiához tartoztak, mig 
másrészrlll azokat a francziAk LnuiPianrhnz ~satolták. Nem ke
vés okot azoigáitatott továbbá a versengésre azon körülmény, hogy 
a keletindiai királyok véres viszálkodásaiban ellenkez() pártálláso
kat foglaltak Pl. Miután egyideig folyt a szóharcz, az angolok had
izenet nélkül megkezdik az ellenségeskedéseket , elfoglalják nz 
ellenséges hadibajókat s mint kalózok ütnek az amerikai kere'
kedökre (1755). 

Tehát illy mesezetá,·ol fekvö birtokok miatt tlt ki a háboru. 
F!'ancziaország igyekezett megak adályozoi, hogy európaivá le
gyen, érezvén 1 milly kevés ártalmára lehetne ö Nagy-Britanniá
nak, de azért mégsem bírt ellenállani azon vágyának, hogy Hanno
vert elfoglalja 1 melly II, Györgynek szemefénye volt. Ez erre 
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ezövetségeeek után néz, s csakhamai' fel is találja az orosz czár
nöt, a heesen-casseli tartománygrófot, a szászgóthai herczeget, a 
schaumburg-lippei grófot. Mária Terézia valóban Angiiának kö
szönhette, hogy ezerencsésen bontakozott ki az örökösödési há· 
boruból, de azért nem érezte magát hálára indíttatva, sértönek 
tünvén föl előtte azon hang, mellyet irányában Anglia használt, 
s a dicsekedés az ujságlapokban és a parlamentben azbn támo
gatás miatt, mellybeo a britt oroszlán az utolsó habsburgi iva
dékot részeltette; nem akart tehát Angolország pártjára állni s 
miután saját határait védelmi állapotba helyezte, mint császárné 
nem akadályozta meg, hogy Hannoverbe idegenek vonuljanak, 
még csak meg s~m erősitette Németalíöldet, miot a szerződések 

követelték, wi Hollandiára nézve lehetetlenné tette volna a há
boruban való részvételt. 

Az európai rendszer tehát illyformán fenekestül felfordult, s 
feszült figyelemmel várták, mellyik részhez fog csatlakozni ll. 
Frigyes, ezen uj hatalmasság, mellynek még nem voltak hagyo
mányos szövetségei. Franczia levén nyelvénél, olvasmányainál, 
érzelmeinél fogva, nem lehettek okai a czivódásra ezen távoli 
országgal, melly egyértelemben volt vele az Ausztria iránti gyü
löletben, de keveset bizván a versaillesi asszonyos politikában 
egyszerre csak Angolország karjaiba vetette magát (1756). Ez 
meaterfogás volt, melly által némi elsőségre tett szert a biroda
lomban , kötelezvén magát távol tartani attól az idegeneket. 
Angolország lelkesedéssel fogadta a bölcsész király szövetségét, 
ki biztositotta Hannovert anélkül, hogy gyanura szolgáltatott volna 
okot, mig másrészről tetszett különczködései miatt, s a rokon
szenv biztositékul szolgáh egy olly barátságra nézve, melly nem 
alapult a természeten. 

Frigyes azonban csipős megjegyzéseivel négy asszonyt zu
ditott maga ellen, mi vérpatakokat vont maga után. Mária Térézia,, 
ki makacsul ragaszkodott ősi birtokaihoz, nem feledbette az el
rablott Sléziát, s egyéb nemes tulajdonai nem voltak képesek benne 
elfojtani a boszuvágyat; jámborsága saját ellenségét lsten ellen
sége gyanánt tünteté föl etötte, ki kigunyolta a szent dolgokat 
és Sléziában a protestáns vallást terjesztette. Mit árt1 ha ,vérbe
borulnak is az országok a Fehér-tengertől a Biscayi-öbölig? 

Francziaország külsö története három század óta az Ausz
triával való ellenségeskedés volt; ez volt IV. Henrik óta poli
tikájának egyedüli czélja, mellynek még saját érdekeit és a vallást 

~L 5 
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is alárendelte; hosszu háboruk és kétszinii fegyvernyugvások tar
tották izgatottságban a világot csak azért, mert azt hitték, hogy 
Európának jav:lra szolgálna azon ut·alkodóház megsemmisitése. 
Ekkor azonban Ausztria rn~gRzünt ft"nyegetö lenni, 11 alkalmasnak 
látszott Porosz- és Angolor~zé.g elnyomá.sára. Ezt óhajtotta Ber
nis, ezt Kaunitz het·czeg, ki Mária 1'erézÍl\ tanácMait vezette; s 
maga Mária, az anyák flme legsúgorubhika, a fejedelemnök leg
bUszkébbike, sajátke:-:líleg irt XV. Lajot< nyilvános ágyasának, 
testvérének nevezvim üt. K~p:llelhetjük, meunyin~ hízelgett ez 
Pompadour hiní!ágának! Awn cabinetböl, n•ellyben a marquisk és 
abbék azon szereneseben szoktak ré!lzesülni, hogy öt fésülködni 
látják, uj elvek bocsáttatnak világgá: miért kelljen Ausztriát é:~ 
Francziaországot természetes ellenségeknek tekinteni? eleget ki
nozták már Em·úpát három század óta, s mindig csak a kisebb 
hatalmak elönyére; a harminczéves háboruban Svédországot emelték 
föl, a nagy-sziivetség háborujában ~avoyát alapitották, s az imént 
lefolyt háborunak is cHak az lőn eredménye, hogy a hranden· 
burgi ház megszilárdita1 ott; ideje volna már egy!! z er b közös 
ellenség ellen szövetkezni, ezt megsemmisíteni, nem mások ked
veért, hanem saját hatalmuk növelésére. 

Valójában tehát Por oszország megsemmisi tése és az volt a 
czél, hogy ők ketten uralkodjanak, ami különben csak Auszt
riának használt, minden előny nélkül Francziaors:.:ágra nézve, 
melly miután annyit tett Poroszország me;;alapitá.sa végett, mi· 
után windenkor túmaszul ~:llolgált a németországi apró államok
nak Ausztria bitorlásai ellen, a co~ászárné érdekeit önmagáéinak 
nyilvánitotta s ugyanazzal szövetkezett, kit kevés:~el előbb meg 
semmisiteni akart, s olly véres háboruba kaveredett , mellyhez 
semmi köze nem volt, s melly ellenkezett saját érdekeivel és 
a közvéleménynyeL E szövetség, melly Versaillesban iratott alá 
(1757 maj. 1.). valóban remekműve az osztrák politikának. 

Mindent akként rendeztek el, hogy sulyossá tegyék azon bá
borut, melly már küszöblin állott. A francziák Richelieu marquis 
vezetése alatt bámulatos basiséggel elfoglalják Minorca felleg
várát, Porto Mahon-t és Szent-Fülöp várát, melly Gibraltár után 
legerősebbnek tarta11ltt t), mig Canadában szintén számos erös
séget fogtak ostrom alá. 

1) Ricl:elieu biilc~éoz barátai tuloztf.k ez~D té11yek dicoö~égét; X V. 
J.sj•'" eun ktlrrl?Mt i11tht,, h,,,.~f.: Hát jók voltnk-e a minorcai fti,gék~ 
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A szász-választó, kit Frigyes által megsé~tett felesége ösz
tökélt, Brühl gróf vezetése alatt allott, ki minden lehetö czímet 
és méltó~ágot önmagában öszpontositutt; egy képcsarnokot állított, 
melly a Mazariné után a leggazdagabb volt, leromboltatta Drezda 
eröditvényeinek egy részd, hogy kiszéle.;its!l lóaját kertjeit, mind
uutalan Unnepélyeket, bálokat, t;zinielöadásokat rendezett, s roint 
felségsértöt büntetett mindeukit, ki felöle rosz szót hallatott. Ha
lálakor tiszta tizenkét milliót hagyott, mig· 8zászország nyomorban 
fetrengett. Ezen országba jöttek verseogni Cacada birtoka felett. 
Frigyes meglepi és elfoglalja Drezdát (aug.); a lengyel királyné, 
egy császár leánya, a dauphin uapája, ,,zon ládára ül, mellybe 
férje levelezését rejtett(), de hasztalan; a levelek elvétetnek és 
Frigyeshez k.üldetnek, ki közrebocsátván azokat , bel-izonyitja 
Európa előtt, hogy ö, ki támadónak látszik, tulajdonképen csak 
önmagát védi egy, Ausztt·ia és Oroszország közölt font measzeter
jedő lázadá~> ellen, mellynek czélja volt nem c~ak visszavenni 
Siléziát, hanem megsemmisíteni az egész porosz monarchiát, s mind
ezekf(•lytán c,;ak azért lépett föl mint támadó, hogy megelözze 
a támadállt 1). Elfoglalván S;"ászországot (okt.), ezt egészen saját
jának tekinti; katonákat szed é11 sarczokat vet ki winden tekin
tet nélkül, s akként szátuitanak, hogy Szászország ez alkalommal 
kilenczvenezer egyént és hetven milliu birodalmi tallért vesztett 
sarczokban és a.z ellenscgnek tett szolgálmányokban. 

Ekkor mindenki rettegni kezd Frigyestöl; a német biroda
dalom, ámbár semmi oka sem volt tartania tőle, Ausztria által 
rábiratja magát, hogy hadat L\zeujen neki, maga elé idézze, 11 win
den nemellnek meghagyja, hogy lépjen ki Frigyell szolgálatából 
( 175i. jan. 17. ). Svédország is közbelép; oroszor:;zági Erzsébet 
reszketett azon gondolatra, hogy egy intésérc annyi ezer meg ezer 
alattvalójának kelljen wennie halálba, ekkor azonban :B'rigyesnek 
ellene tett gunyoro11 megjegyzéseire emlékeztették, s ö 11irva irta 
alá a szövet11éget, melylyel elszakadt Angliától, hogy a többiekkel 
Poroszország ellen egyesüljön ~). 

1) II. l<'ri;.ryes~n kivül leü·tá.k a Hétéves M.bora történetét Archenholr:, 
Rezow, Rehdsen stb. Az ezt követi! id ökre nézve: Manso, Geac". des Prew. 
Staatea, és Kiiróly Vilmos Ferdinand, brao10schweig- lüu~uurgi herezeg Denkwii.r
digkeitm meiner Zeit (1778 -1806) i"> kötet; ritka Hszinteséggel irt mfi. 

2) Erzsébet csatlakozá~át a versaillesi szövetségbez Eon de Beaumont 
lovag, azon ama kor <!gyik frivol különcze vitte meg. Jogot tanulva Párizsban, 

mint kém Pétervárra meut nőnek öltözve, H " e<á~zárnH di<r.hiilgyci köz~ vétetett 

5• 
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Soha sem jött létre rettenetesebb szövetség: Francziaország, 
Ausztria, Oroszország, Svédország, Szászország, a német 'szövetség 
különbözö oldalról intéznének támadást; már a zsákmányt is fel
osztották egymás között: Ausztria Sil é ziát, Francziaország Né
metalföld egy részét, a czárnö keleti Poroszországot, szászországi 
Ágost Magdeburgot, a svédek Pomerania egy részét kapnák. Fél 
millio e w ber ellen alig kétszáz ezeret fegyverzett fel Frigyes, 
továbbá saját országában is elégedetlenek voltak a katholikusok, 
nem zárkozhato tt a lagunák közé, miként Velencze, nem védbette 
azorosait , miként Schweiz, mindene tárva-nyitva állott: milly 
védgátat állitson a támadások özöne elé ? 

Sajat szellemét s népeinek lelkesültségét. Neki oem volt ál
lamadóssága, oem voltak távoli, védelemre szoruló gyarmatai, 
nem gördítettek eléje akadályokat szeretők cselszövényei, parla
mentek vagy miniszterek ellenszegülései; pénztára tele volt, bad· 
serege fegyelem dolgában minden más hadsereget felüimul t, az 
ö akarata volt az egyedüli mérvadó. Bámulatos látvány, a ke
letkezőben levő Poroszors_zág, melly szembeszáll egész Europávai! 
A francziák dalolva rohantak minden veszélybe, hogy végrehajtsák 
azt, mit egy ágyas boudoirjábao elbatároztak ; az oroszokat kor
bácsütésekkel bajtották a mészárszékre; az osztrákok, kik igen 
ügyesek voltak a szerződések kötésében, kevesebbet értek a csa
tákban, s egész nyugalommal engedték magukat megveretoi; a 
birodalmi sereg rosz és nevetséges volt. Frigyes ellenfelei az ő 

fölényét jól begyakorolt katonáinak tulajdonitották, kik szép maoo
euvre-eket hajtottak végre s perczenkint öt lövést tettek, amiért 
aztán ők is hozzá fogtak ezei! emberi gépek tökéletesitésé_hez, 
de oem ismerték sem mozdulatainak gyorsaságát, sem maoeteinek 
szerenesés berendezését 1 mellynek segélyével, amint a szlikség 
kivánta, rohamos gyorsasággal szétszórta és összevonta csapatait. 
Brown osztrák tábornok mcsszeterjedő hadi ismeretekkel birt, de 
akadályozva volt Károly, lotharingiai herczeg, a császárné sogora 
iránti tekintetek által, kit Mária Terézia a parancsooksággal ru
házott fel; igy történt aztán, hogy Frigyes, ki egymaga tervezett 
és hajtotta végre terveit, meglepte és megverte öt. 

föl, a hat hónapig aludt Daschkoff herczegnével anéll<ül, hogy nemét fölfe
dezte volna. A csbzárnll diplomatisi küldetésekre használta, aztán követs~gi 
titkAr volt, szolgált a hétéves háboruban s annyira váltakozott a férfi és nöi 
személyiség között, hogy kétségheu mararit sajAt neme fölött. Született Tonner
reben 1728. okt. 4-én, meghalt Londonban 1810. mAj. 24-én. 



Mialatt Hichelicu elfuglalja 11 annovert, me ll y roppant sokat 
szenvedett, Il. Frigyes bevonul Csehországha, Prága mellett ne
vezetes gyözelmet arat (maj. 6.), mellyben huszonnégy ezer osztrák 
és tizennyolcz ezer porosz esik el, nem liülön ben a két ellenséges 
tábornok is, Brown és a hetvenkétéves Schwerin, ki Frigyest le 
akarta beszélni a támadásróL Ausztria ekkor csak egy hajszál
nyira állott a végromlástól, hanem mégis megvédte a csel1 Daun 
gróf vitézsége, ki már többízben kitüntette magát a háboruban 
s Nápoly és Milano kormányzásában, s ritka ügyességgel tudta 
megválasztani a hadállásokat Segitségére volt még az iriandi Lascy, 
ki Müniehhel Oroszország szolgálatában harczolt, s a lieflandi Lau
don, ki szintén az oroszok ltözött növekedett, aztán meg a pan
durok főnökévé tétetett , minekfolytán a könnyü csapatok fö
lötti parancsookoskodás megszakása öt ép olly gyorssá , mint 
vakmerövé tette. 

Rml!obachi éH lt'ulht•ni t·sala. 
Frigyes, ki Kolinnál vereséget szenvedett (júu. 18.), kény

telen odahagyni Hannovert s a francziák pusztításainak engedni 
át a Weser és Rajna közti egész területet, kik a kiméletlen Hi· 
chelíeut utánozzák. Frigyes, akár jól, akár roszul mentek vállalatai, 
soha sem hagyta abba a versirást, s csak ugy szórta az epigram
mákat, midön XIII. Kelemen jónak látta megujitani a régi szo
kásokat, megáldott kaJapot és diszkardot küldvén Daunnak, mint 
az eretnek király Jr.gyözöjének. Csak diadaJok menthették meg 
öt tehát attól, hogy Eur/,pa hasonló gunyokkal ne halmozza el 
öt, a gunyolódót j az emlitett vereség után tehát mindent veszve 
hitt, s eltökélte, hogy megöli magát. Mielött azonban meghalna, 
meg akarja menteni hirnevét, levelet irva annak, kitől hirneve füg· 
gött, Voltairenek j megírja tehát a levelet, aztán bátorságot vesz 
s megtámadja az ellenséget Rossbachnál (nov. 5.). Csata előtt be
szédet tart, mellyet had8el'egének csal( fele volt képes megérteni : 
Ke d v es b a r á t i m, am i k e d v es v a n és l e h e t r á n k n é z
ve a világon, mind ezen kardon nyugszik, mellyet 
most kirántunk, bogy csatába induljunk. Nincs 
i d ö m , s a z t h is z em, n e m is sz ü k s é g h os sz as a n b e
s z é l n e m n ek t ek. T u d j á. t ok, h o g y n em l é t e z i k s em 
virasztás, sem fáradalom, sem veszély, mellyet én 
m i n d e n k o r m e g n e m o s z t o t t a m v o l n a v e l e t e k e g é
s z e n a ma i n a p i g , s m os t k é 8 z e n l á t t ok e n g em e 1-
v e 8 z n i v e l e t ek és é r t e t ek. C 8 a. k a z t kér em t ö l e t ek, 



barat1m, hogy \"IHZ••o"?",ó.tok bu:o:galmll.mat huzga· 
lommai. szerelP-temet RZf•retettel. Csak egy ~zót 

m o n d ok még, n em b á t o r i t ás u l, h a n em m i n t. e g y. e l;-;
leges hizonyit.P.k;l.uJ ama hálának, mellyrc irányo
t ok b a n köt c l e z v·~ J e c n ri ek. F. z e n p i ll a na t t ó l k c z d v e 
m i n d a d d i g, m i r; t •\ l i H z ii ll ILs a i n J{ r a v o n u l u nk, n R e

reg dupla zsoldot fog kapni. Rajta! viseljétek ma
gatokat férfiakul, s esnk Tstcnhcn bizzatok! s meg

veri ellenségeit alig kilenczvenegy katona veszteséggel, erre Leu
then mellett ( decz. fi.). tönkrever hatvanezer osztrákot harmincz
iitezPt' katonával, buszonegyezer foglyot ejtve, Bzázharmincznégy 
;lgyut zsákmányolva és hatezer Rziikcw'nyt fog11dva magához j ez 
volt ez évben a negyedik c8:1ta. 

"Alig volt talán valaha (mondja ö maga) a világtörténelem
ben év, melly olly korlátolt téren, annyi bámulatos eseményt, di
csö fegyvertényt, váratlan és majdnem csodás catastrófát mutathatna 
fel. A porosz király ele,iénte győzelmeskedik, Ausztria összeA 
ereje megtörve, t·cményei megsemmisitve; cgyszet·re minden meg
változik : az osztrák hadsereg ujra ö~sze~zedi m<1gát, győzedel

meskedik j a kit·ályt mC'gvet·ik, letiporják, elhagyják szö~etsége
:<ei, ellenségek veszik körlll, az orvény szélére jut: egyszerre csak 
megint fölemelkedik s visszaveri Ausztria, Francziaország és a 

birodalom egye,;iilt ~eregét. Egy másik ponton negyvenezer han
noveri hódol meg kétt~zcT annyi francziának, coak azt levén ké

pesek kikötni maguknak, hr,gy ne tétessenek hadi foglyokká, s 
a francziák un.iv:i. lesznek a W es Pr és F~lbe ki)zti egész teriiletnek : 
egyszerre azonban ujra fegyvert ragannak a hannoveriek, meg
mentik hazájukat ~ kP-ve~ vártatva a francziák nem érzik ma
gukat bizto~sághau a Rajna jobb p11rtján. F<:zen hadjárat alatt négy· 
százezer Pmber állott harczban, hat nagy csata vívatott nyilt téren, 
három sereg t~tr:telt ~emmivé; a franczia teljesen kimerülve harcz 
nélhiil veretik ru eg j a11 Ot'oRzok győznek H futásnak erednek mint 
legyözöttek j öt nagy hatalnm, mcllyek szövetkeztek, hogy meg
semmi~itsenek egy nn\nylAg escl{My államot, egéRz erejét tüzbe

vitte, és legyözetett." 
Angliában valóBágoH lelkeslllest idéztek elő Frigyes győzel

mei; mindenütt látni lehetett arczképét; sziiletése napján kivi
lágitást rendeztek; Pitt évi hétszázezer sterlinget tJz.avaztat meg 

számára, hogy elláthassa magát katonákkal, s Frigyes javaslatára 
j\Zon hadsereg élére, melylyel nyugati Németországot védelmezte, 



Brauuschweígt Ferrlináudot. á.llitotta, ki c~akhamar ~zázada tná
~odik hadvezéréuek mutatta magát. 

Az cgyiigyii nP.m,~fek elszörnyedtck a kikent francziák ke
gyetlenkedésP.iu j helállák, hogy ha Frígyes elvesz, elvesz a né
met szabad~ág ~ a protestantismus is j elbűvölve érezték magukat 
<~zen király júzans:íga éR bátortlága által, ki megmutatta, hogy töb
bet ér az {·sz az ;mya~i erlinél. Frigyes nem gunyolta ezen olly 
nagy :;~,l·renc~étlenségekct elbizakodottságával, M okvetlenül biza
lomra kellett gPrjednic övéi iránt, midőn a soubisoi táborban egész 
raját találta a markotányosnöknek, szakácsoknak, komédiásoknak, 
borbélyoknak, papagályoknak , esernyőknek és moE!óteknőknek. 

:-l mégis bevallotta, hogy győzelmeit inkább ellenségei baklövései
nek, mint saját ügyességének köszöni : 

"Azon múd ~zer, mcllyet ezen colossue ellen követtem, csak 
ell•~m~geim hibái, tevékenységemre nézve kedvezö Jassuságuk a 
azon meggondolatlanság miatt vezetett ~;ikerre, melylyel elszaladni 
engedtek a kedvező alkalmat; mintakepül azonb1m nem lehet fel
állitani, mert sokat kényszeriiitem az esetlegre bizni. Az osztrákok 
nagyobb müvészctd és tökélyt tanusitottak j a francziák, noha ébe
rek és értelmesek, következetlenségök- é~ könnyclmüségökkel má
tul holnapig felforgatják azt, mit ügyességökkel nyerhetnének; 
az épolly vad miut ügyetlen oroszok említést sem érdemelnek 1). 
De ha dicsét·em az osztrákok taktikáját, csak ócsárolhatom tábo
rozási terveiket s a háboru fensőbb elemeiben való eljárásukat Olly 
tulerőv el, annyi rendel kuzésre álló szövetségessel illy silány er~d

ményt érni el ! Mennyirc hiányzik az öszhang azon számos had
sereg müvcleteiben, mellyek egy általános eröfeszitéssel egy csapásra 
elnyömhatták volna a poroszokat! milly lassuság a végrehajtásban! 
menuyi cl:~zalasztott alkalom! mennyi óriási hiba, mellyeknek sze
rencsénket köszönhetjük!" 

Ausztria csakugyan 11zeretett volna győzni, de pénz és vér 
nelkül, s egy fegyverszünetben mit sem kötött ki azon fejedelmek 
jiAvára, kik öt támogattAk, hauem Frigyes kényére hagyta öket, 
ki megsarczolta Franconiát és egész Regensburgig száguldott, ugy 
hogy elfogadásra talált azon javaslata, miszerint mindenki békét 
nyerjen, ki visszavonja csapatait. Midön késöbb az oroszok be
törtek OI'szága azon részébe, •elly nekik volt szánva, Frigyes há
romszáz mél'fiildct (miglia) hagyván maga után huszonnégy nap 

1) F"nqnel·hez irt level. jan. 2. 1769. 
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alatt tizennégy ezer emben·el, utóléri és megveri öket Küstrinnél 
(17 58), azétkergeti Da un és Laudon seregét, melly Szászorsá.got 
pusztitotta. 

Kunnersdorli éi! turgaui C!óata. 
Népei azonban ki voltak merülve, ellenségei pedig maguji

tották szövetségeiket, amiértis a következő évi hadjárat rosz vé
get ért rá nézve j Kunnersdorf mellett szenvedte a legnagyobb ve
reséget (1759. aug. 12.) s csak ügygyel-bajJal maotetett meg 
Prittwitz kapitány által, kinek hátán ezt irta miniszterének : M i n
d e n o d a v a n. M e n t s e m e g a k i r á l y i cs a l á d o t é s a l e
v é l t á r ak a t. Is t e n ö n n e l m i n d ö r ö k r e! Az osztrákok és 
oroszok egész Berlinig hatoltak, sulyos sarczakkal és könyörte· 
len pusztítással tevén eleget uralkodónöik boszuvágyának és Tott
leben katonái kapzsiságának. 

Frigyes védelemre szoritva, Borozásokat rendel, kenyeret, bur
gonyát, fegyvereket gyüjt, amint épen lehet j menjen bár tönkre az or
szág, veszszen el az ifjuság, mindegy 1 csak a királyság mentessék meg! 
Liegnitznéllegyözi Laudont, Torgannál (1760. nov. 3.) pedig Daunnal 
száll szemben olly csatában, mellynél véresebbet alig mutat fel a tör
ténelem, hol négyszáz ágyu szórja villámait a poroszok ra, kik elvesztik 
hires gránátosaikat. Bécsben már Tedeurnot énekel tek, s Frigyes meg
fosztottnak nyilvánitották hübéreitöl, jogaitól és kiváltságaitól, mi
dőn arról értesültek, hogy mégis ö ragadta magához a gyözelmet. 

Látva, hogy Oroszország minden áron meg akarja öt buk
tatni, Frigyes a Portát és a tatár kánt zuditja ellene (1761.). Pitt, 
az angol parlament ura, ezen háborut is nemzetinek és kereske
delminek nyilvánittatta, s nem szünt meg gyámolítani Frigyest. 
Más világrészekbe is átvivén a háborut, az angolok sok birtokot 
elvettek a francziáktól a Ganges mellett, Pondichéryt és Mahét Ma· 
labar partján, minek következtében a francziák kiszoríttattak az 
Indiákból, mig másrészről Afrikában elvesztették a San-Lonis erö
döt a Senegal mentén, Gorea szigetét s összes gyarmataikat az 
emlitett folyam mellett, mellyek gazdagok voltak aranyban és rab
szolgákban; Amerikában, honnét a háboru ürügye származott, a 
Bretone fokot vették el tőlök. Amint pedig a nevezetes quebeci 
csatában (1759. szept. 13.) mindkét tábornok, Montolan és az an
gol Wolf elesett, egész Canada az angolok hatalmába került; Rod
ney továbbá elfoglalta Guadeloupe-ot 1 Dominicát, Ma• tinique-o t, 
Granadát, San Vincenzót, Santa Luciát, 'l'abagot. Minden uj ha
jóhad, mellyet Francziaország elöállitott, elfoglaltatott és szétrom-
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boltat9.tt, ugy, hogy harminczhat sorhajót é11 hatvannégy fregatte-ot 
vesztett. Magába Angolországba szándékozott betörni, és nagymérvü 
előkészületeket tett Bretagneban, Dunkerque-ben és a normandiai 
kikötökben i első hajói azonban, mellyek Toulonból. kiindultak, 
vereséget ezenvedtek Lagos partjain, a többiek pedig Quiberon 
mellett lövettek össze. 

Choiseul herczeg, a franczia miniszterium feje s Pompadour 
és a lotharingiai ház hive, némi kárpótlást akart szerezni en,q.yi 
veszteségért a Bourbon törzs összes ágainak közelebbhozásáv:al. 
Spanyolországban a békeszerető VI. Ferdinánd uralkodott, ~i Ang
liával való viszálkodásai s Maiorca elvétele daczára nem volt ~rra 
bírható, hogy Francziaországgal szövetkezzék, valamint az Ang
liával való szövetség~:t is visszautasította, ámbár Gibraltárt s Ame
rikában is szép területeket ajánlottak neki kárpótlásul. Amint azon
ban ö meghal (1759), utóda, III. Károly, Anglia ellenségének mu
tatta magát, attól tartván, hogy ez tulságosan megizmosodhatnék 
Francziaország leverése által a tengeren. Ő is hozzájárult tehát a 
családi szerzödéabez (aug. 15), melly által ujolag eltüntek 
a P y r e n é ek ; minden ellenséget közösnek nyilv4nitottak s bizto
sitották egymás birtokait, még a pármai berezegnek s a két-Szi
ezilia királyának is; megállapitották a kölcsönösen nyujtandó ~e

gélyeket i s elhatározták, hogy háboru esetén egyértel~tileg fogják 
erejöket használni, s azonképen járnak el a békekötések, szövetsé
gek és előnyök dolgában is. 

A szerződés titkos volt, az angolok azonban megszagolták a 
dolgot; Spanyolországra törtek sa magok részére vonták Portugált. 
Ezalatt mghalván U. György (okt. 5.), P itt a toryknak kényszerült 
átengedni a hatalmat, kik nem na~y hajlandóságot éreztek a porosz 
király iránt. MásréeZiről azonban Erzsébet czárnö is meghalt (1762. 
jan. 5.) s III. Péter, Frigyet~ személyes barátja, ki már előbb is 
tiltakozott az ellene inditott háboru ellen, rögtön félbeszakította az 
ellenségeskedéseket s mindent visszaadott, mit az oroszok ~lfog· 

laltak. II. Katalin, kit erőszakkal tettek utódjává (jul. 9.), vissza
tartotta azon segélyt, mellyet Péter Frigyesnek szánt, de megerő
sitette a békét. Ehhez Svédor.,zág is hozzájárult, ollyképen, hogy 
Frigyes· immár .csak az osztrákokat, francziákat, szászokat és a bi
rodalmiakat látta maga előtt. 

Erre uj hadjárat kezdődi~ , mellynek legemlékezetesebb 
ténye Schweidnitz ostroma volt; mialatt az angolok elvették a spa-



nyoloktól Mamlial éR a Filippinakat A~Miahan, A111erikllban pedig 
HavAnnát az ott letett nagy kiocsckkd egyiitl. 

Parlz!<l bl,kf'. 

Mária Terézia, ki büszkén visszautasitott mindcn •:gyezkc
dést mindaddig, mig !Atta, hogy 1\aját c·Rapatai helyett o1·oszok ro
hannak a mészárszékre, ekkor mnga is hajlandó lett eltogadni a 
béke föltételeit., mit hangosan kiiveteltek már a német császárság 
fejedelmei, kiket saját érdekeik ellen sod01·t háboruba. A béke 
végre aláiratott Párizsban (1763. febr. l ti.). Elöbb is a foglyok ki
cserélését állapitották meg, kik köziil huo~zezer lt·.~uczia volt An
golország kezében, maradványai ama sokkal !lzá~nosabbaknak, kik 
a rosz bánásmód miatt vesztek el. Francziaország ~zégyenszemre 

lemondott minden igényéJ·iíl U_i-Skócziára, Canadárll, a Hretone fokra 
s a Szent Lörincz tol y o ''~ iJlJi;J egy d) ~zigeteire és partjaira j alatt
valói halászhatnak Neufundlandban s a Hz. Lörinc~. öbölben, de 
három mérföldnyire (leghe) az angol partoktól é~> tizeniitre a Bre
tone foktól j nem szabad megeJ'ÖtiÍtenie St. Pierre é!! Miquelon szigete
ket Neufundland mellett, rnellyeket Anglia engedett át r1eki. Ame
rikában a Belle-Tsle, Martinique, Guaddonpe, i\faria Galanda, Dc
siderada szigetek vi~szaadattak Franl'ziaoJ'tizágnak j Angolor~;zág 

a Granala és Granatine liZÍgetel\ct, továbha, Han ViJJcenzót, Dn
minicát éfl T~Lagót, Florid:i.t, ü ~z.-Ágoston ·•riidüt, a pensacolai 
iiblöt s mindazon birtokot kapta, melly l\olis~;isipitöl kelt!tnek és 
délnek terült el, a folyú waga határvonallá löu a két !Jatalom kö
zött, ollyképen hogy a hajó,a\s rajta ,.zabad legyen, továbbá kapta 
még a Senügal folyót 6s két j:lrnlékát, vÍ!iRz:.adván Oorcá.t a fran
cziáknak. Kelet-Indiában Anglia vis~za~zolgáltat.ta R. eoromandeli, 
malabarÍ, OI'ÍXaÍ, bl•ngá(Í!IÍ CJ'ŐAdégekct e~ zátonyokat, amint !749 
előtt voltak; Franczillor~zág vit:Jszaadt:t Natalt és Tabanunbyt Su
matra szigetén, kötelezvén magát nem tartani 1~sapatokat Bengaliá
ban 11 lemondani minden 1749 nlán r;zerzctt teriiletröl. Európában 
Angolorsz:ig- villsllakapta Minorcát c\s :'lan F'ilippót, miként a hesseni 
tartománygl',·,r Hannovert, ó;; Lippe gróf elfoglalt hirtoka il. P.>rtugál 
kiürittetctt, s vi~~<zakHpta gyarmatait, amint elöbb voltak. 

H11bert"'burgl békf' 
A et~ászárné é11 a poro!:lz király k1izött HnbcJ'Itsburgban köt

tetett meg a béke (febr. 15.) Az elöbhi lemond minclcn igényről en
nek államaira; viss:r.aadatja n oki Glatz várost és grófságot, s W esrl 
és Geldern erősségeket j Frigyes titokban megígéri, hogy szavaza
tát a csá!!zárválasztásnál Józsefre, Mária Terézia fiára adja, s azon 
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tervet is tamogafni IQgJa, miszerint egy másik főberezeg a múdenai 
herezeg (irökösnöjét vegye nőiil. Frigyes és a lengyel király, ki szá~~or.

választó is volt, jóvátették a~~: okoz.,tt ká.mkat, visszaaliták a foglyo
kat és városokat. 

Hét évi vérontás tehát ugyanazon állapotban hllgyta Európát, 
mellybcn előbb volt 1) 1 csakhogy Anglia az Amerikában tett hódi
tásokon kivül mr<g azon czélját elérte, hogy meggyöngítse ~~ran

cziaországot. Ez utóbbi, melly önmttgában is erős volt, annyi szövet
ség következtében pedig még erősebb lőn, elveszti az amerikai szá
razföldet s a legiPal !r-öbb békét i~ja alá. Poroszország, mellyről azt 
hitték, hogy össze• kell rositadnia az ellene szöYetkezett Európával 
szemben, egy talpalatnyi tériil~tet sem veszt, s nagygyá levén a 
közvélemény előtt, a nagy hatalmak közé vétetik fel, mellyek száma 
akkor négyről ötre emelkedett. Ausztria, melly Sléziát akarta visz
szanyerni, nem él'te cdját. ·- Az emberiség valamennyiöket ítélö
széke elé idézé s kilenczszáz ezer 2) emberre teszi a veszteséget l 
melly számítás kiiliinben még részletezendő. 

l) Poroszor•z:íg veozt.eaégt\t ~zvn oh ok hArilottAk .,) : •'gyetértés hiáuy>< a 
nagy szövetség bat"Jmasságai között ; külöubözö érrlekek, mellyek akadályu: 
Rzolgáltalc arra nézve, hogy hizouyos nécetekben állapodj~J1ak meg; csekély 
egyetérté" az oroslll éa osztrál< t.á.bornokol< között, mi gyauakodóvá tette öket, mi
rlöu miuden eröfe~z.téssd arra kellett. volna hato i, hogy elnyomják Poroszorszá · 

got; a bécsi udvar igeu ~tgyafnrl (quintesaencée) politikája, tHeily a s.:övets~gesekru 
bizta a l~gneltezebb fehvia• okat, hogy>< háboru végén j o hb karban maradj'>o badse
rege; miodazok folytAu táborookai "")' kedvező alkalmat elszalaR·dottRk arra, hogy 
megadják a kegyelemcsapást Poroszországnak; Rz orosz csás~ároö halála, kir. ek 
sirjába záratott PZ Au~ztrillvali s~iivetség, R Ill. Péter Sl.Övetsége a porosz királylyal. 

"A lraucziák azérl , .... ztettt:l<, mert ho akarlak avatkozni a u~metországi 
zavarokha. Az angolokkal !t<ng·eri háhorut folytattak, • .,zt, wégin ell•anyagolták olly 
•l"log miatt, melly volt.aképen DPm is tartozott ho,~ájolt, s mig addig ök voltak fö
lényben az angolok felett, ekkor kimeriilve a szárazföldi háboruban sa németországi 
seregekbe öl ve azon tiikéket, mellyekl'l a l1ajóharl jobbkarba hozáslÍra kellett vnloa 

fordit&niolr, "" hiányt •zeu"erllltt H. sziikségesel<heo, " a1. angolok kProkerlt~k fe
lül. Emellett azou roppant iissz~g~II, mellyel<et XV. L1.jos Meg.:lyarlásokra for

ditott " rnellyeket a német.orHzági hRdderell"t!i< igéuy~ltek, l<'m"utek !'Z országból, 
mi ft:lére olvasztotta le a Párizshan ,:M 11 tartomáuyokb><n forgó pénzt; végtil ot
romba baklövt!aeket. követtek el azon tábornokok, kiket az udv:<r vál~&sztot.t. 

ld a bad~f!reg v~v.Prlnt.:re, a kiket. minilm.,gltnnyi Tnreune-oknRk tad.ot.t.al<." Il. 

Frigyeo~. 

2) Frigyes maga l<ilvetk.,zöleg ri·nlet~>zi a Vt~NzleHégeket: Az oroozok uégy 

··s~~otA.ban ,;, ll hadmenetekbeo. o o o o 140,000 emuert 

Ausztria tiz ren <les esat.áhau, oem szám i tv a a 
boroazlói ols schwl'iilnitzi helyör8PgflkE<l 140,00() 
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Frigyes ekkor gyanus szemmel kezdette uézni Angolorszá
got, melly nem állván többé szövetségben Ausztriával, kevesebb 
cselszövényt üzött a szárazföldön, de annál hatalmasabbá lőn a ten
geren s magának igényelte azon vizsgálati jogot, mellynek esé
lyeit már máshol émlitettük. (XIV. könyv. 539 s köv. ll.). 

· Midőn Frigyes Berlinbe bevonulásakor hallotta a nép üdv-
kiáltásait, nagyon megindult s ezt válaszolta az É lj e n-ekre: 
É l j e n e k a z é n g y e r m e k e i rn ! É l j e n a z é n k e d v e s n é
p em! A város azonban többízben kiraboltatott, az ifjuság elveszett, 
az ellenségek ötszáz milliót raboltak el, s ugyanannyit szedtek sarcz 
fejében j a vidék elpusztult, nem voltak lovak, nem szarvasmarhák; 
a népség mcgtizedeltetett, több tartományban csak nők végezték a 
mezei munkákat, másokban sen ki; a pénz eltünt, a törvények el
vesztették érvényiiket; a hadsercguck neJD voltak tisztjei, s a ki 
csak jelentkezett, mindenkit befogadtak, zsiványokat, szökevényeket. 
A király most arra forditotta gondjait, hogy győgyitsa ezen sebeket 
és megakadályozza ismétlőd.ésöket. Ajándékokkal jobb karba hozta 
a megkárosult tartományokat, s erre 63-tól 86-ig évenkint huszon
négy millio porosz tallért költött, mellyek értéke száznégy millio 
frank. Berlin kiraboltatásakor ritka buzgalmat és emberszeretetet 
tanusitott Gotskowski gazdag kere::~kedö, amiértis a király neki száz
ötvenezer birodalmi tallért ajándékozott, melly összegen a kereskedő 
porezelián-gyárat alapított, mellyet aztán a király vett meg, s a leg
hirnevesebb gyá1·ak egyike lön. Erősségekkel látta el Sléziát, meg
nyitotta a stettini kikötőt, a swinei csatornát egy várossal j a plaueni 
csatornával megrövidítette .a közlekedést az Eibe és az Oder között, 
egy másikkal Küstrintöl Wrietzenig nagy terjedelmü térségeket 
tett egészségesekké az Oder mentén, mellyeken kétezer család te
lepedett le. Behozta az eperfát és a selyemtenyésztést, merino ju
hokat hozatott Spanyolországból a nyájak megjariláss végett, és gy ap-

FrancziKország 

Augulok és "zövetMégeseik 
Svédek . . . . . . 
A kerületek csHpatai 

:!00,000 embert 

160,000 " 
'ió,OOO 

2Fi,OOO 
Porosilország tizenhat cs:.tábau 180,000 
Ehhell járulnak, kik Poroszor•zágban az oro· 

Sllok 6.ltal okozott dulé.sok miatt odavesztek 20,000 
Pomeraniában és N eu-Mark ban, s a brandenburgi 

választ6fejedelemségben . . . . . . 6,000 

899,000. 
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juszöv8ket hivott be. Mindezek természetellenes 'müveletek völtak, 
ámbár jó szándékra mutattak ; vashámorokat alakitott, hol fa és 
ásvány találthtott. Az 1747-re következ() tizenegy év alatt llétszáz· 
nyolczvan helység keietkezett, a lakosság száma pedig negyven év 
alatt egy millio sz'ázhuszezer emberrel, tehát egy harmaddal szapo
r~dott. Örül az ember, midön hallja, hogy Frigyes ugyanazon kedv· 
teléssei beszéli el ezen javításokat, melylyel ö maga és mások a 
gyilkolásokat és a királyok cselszövényeit azokták elbeszélni. 

A jogtudomány eddig a római és canoni jog bizonyos vegyü
lékéböl, szász és német szoká9okból állott, amiértis hiányzottak az 
általános elvek, s bizonytalanságban voltak az alkalmazásra nézve; 
ezen bajok orvosiása végett egymást érték a rendeletek, mellyek 
csak a zavart és ellenmondásokat növelték. Ő tehát legelőször is 
egy htlntetl:l eljárási törvénykönyvet bocsátott közre , uiélly fö
lött aztán, egy évi gyakorlat után, a kiválóbb jogtudósok véleményt 
mond~nának. Ezt aCorpus iuris fridericianitervezetekö
vette, Ínelly a római jogon alapult. Coccejus Sámuel főkancellár 
mu~ei voltak ezek, ki rendet és rendszert hozott az eljárásokha, 
s~k csunya visszaélést kii1·tott, sürgette az ügyek elintézéset s el
rendelte, hogy a 'kihágások megbüntetése végett az igazságszolgál
tatási törvényszékek minden három évben megvizsgáltassanak. Ha
lála félbeszakította müvét; utána Cramer és Suarez alakitották át 
a törvénykönyvet a tudósok véleménye szerint, a számos helytélen
ségek miatt azonban megint elhagyták. A biintetések szigorusága 
mérsékeltctett, de 'újabb elkeseredést idézett el8 annak eltiltása, 
hogy a bünÖst pap kisérje a 'veszt8helyre s a vallás vigaszaiban ré
szesittessék. Az ügyvédség eltörültetett , kényszerítve ·a feleket, 
hogy személyesen jelenjenek meg j megtartották a vizsgálati eljá
rást, késöbb azonban Frigyes magának tartotta fenn az ítéletek 
megváltoztatását. Maga ezen tény eléggé fölleplezi az 8 zsarnoki 
czéljait, noha különben nem sokat értett a törvénygyakorlathoz s a 
törvényszéki aprólékosságokhoz j számárnak czimezte a birákat, 
letette öket, tit1zteket küldött olly p6rök megvizsgálására, mellyek
hez ázok ,édéskeveset értettek, s látva a jogtudósok ellenveté~eit és 
lassuságát, azt hi~te, hogy összeesküdtek ellens s megutáita .Bket. 
Egy Arnold nevü molná.r fölebbezést nyujt át neki egy itélet ellen, 
mellyet a fölebbezö igazságtalannak tartott, s ö börtönbe vetteti a 
birákat, minthogy azonban a pör felderitette ártatlanságukat, még
inkább meggyózödött, hogy csakugyan létezik illy egyetemes össze· 
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esküvés, a másokat zárat el, mig végre teljesen kisül, hogy nem 
volt igaza. 

Ekkor meghagyja Cramernek, hogy német nyelven törvény· 
könyvet s eljárási szabályzatot készítsen, díjakat tüzvén ki azok 
számára, kik czrl8zerü ,iavitásokat javasolnak. Cramer egységre tö

rekedett. de belátta, hogy helytelen dolog volna egyszerre eltörölni 
a azokasokat 1). Hozzáfogtak tehát ez utóbbiak összegyüjtéséhez, 

hogy kiválaszszak belölök a jókat és megyhagyják tartományi tör
vénykönyvnek, kiv~telképen a közös törvényhez; Frigyes azonban 
nem érte meg a mü befejezését. Csak 95-ben lépett életbe, az l. 
czikkely azonban föntartja a helyi törvémyek és !lzabályzatok tör
vényercjét, s csak ill v esek hiányában rendeli el a közös törvény
könyv használatáL Millv ellenmondás! 

Mindent iisszevetve azt hiszem, hogy a bölcselőknek nem 
ig-en van okuk dicsekedni ezen proselitájukkal. Politikája egy zsar
nok politikája volt hüség és lelkiismereti furdalatok nélkül, ki igye

kezett e !feledtetni az ö A n t im a e h i a v e ll i j é t. Azt hitte, mi
ként ök, hogy az igazság szeretete a rontásban, tagadásban, hitet
Jemlégben áll j magán-leveleiben cynicus megvetést fitogtatott minden 
vallás iránt j amaz iskola önzését azonban a királyok érdekeire 
alkalmada é3 ezt szokta mondani: Ha valameily tartomá
n y o m a t h ll n t. e t n i a k a r n á m, v a l a m e ll y b ö l c 8 é 8 z k o r

ro á n y z a t á r a b i z n ám. HelyAslés8el fogadta azon tervet, hogy 

hazudtolja meg Krisztust és állitsa vissza a zaidó-országot Jeru
zsálemben, de azért semmit sem tett érte. Midőn Voltaire azt ta
náct~olta neki, hogy nyisson áJiamaiban menbelyet a francziaországi 
bölcsészeknek, ezt telelte: Igen, cRak tiszteljék azt, ami 
iránt tisztelettel tartoznak, és tartsák meg az il
lemet irataik ban. Vagyis szerette a szabadságot addig, mig nem 

volt veszélyes az ö előjogaira nézve. 

1) MirabeStli igy irt: "A Frigyes-fái" törványkönyv ., római törványek 
analysise, a poro~z ~zokásokhoz alkalmazva egy jogtud6s által, ki mint annyian 
má•ok tuilománynak tekintvén a t11nultsál'ot (éruilition) é~ bölcseségnek a positív 
törvényPke!, egy vaot111!' könyvben ki_ielentette, hogy nines alapo• termiÍ8zeti jog, 
ha nem .. római polgári jogból van mentve. J:.:bböl kiláJ>olhatlan nehezaágek éK 
hizonytal•n~ágok származtak, mellyek arra kolny•zerit .. tték Jo'rigyea1, hogy ama 
miivet feledPkenységnelr adj11 át..·' 
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HATODIK FEJEZET. 

"L~ • ' r rancz raorszag b e l ~t ll a p o t a. 

XV. L aj o~"~· 

C o r~ i ca. 

Bourbon l•erczl'g', XV. Lajos minisztere, gyülölt volt a nép, 
nem kevésbbé miut a király előtt, ki végre elbocsátotta öt (1726), 
Flem·y Heretrle» Andrást állitván hrolyére, ki becsijletca és önzetlen 
férfiu volt a romlott~;ágban fetrengő udvar klizepdt, B ki akkor bi
bornoknak nevezt•~ter.t ki. Midün a miniszt~·r·iumot átvette, a pénz
ügyet kimerUive tal<ílta, 1\ ker•l~kedelem pangott, hitel nem volt, 
a király tekintélyn ·~lvlli!Zett, az erkölcsökLen roppant romlottság 
uralkodott; künn v••szélye!! háboru, Lenn ujr·u feléledtek a janse
nisták kérdé!!ei. Csupa mélt{•sflgot~ és jól alkalmazott udvariasság 
volt, tiszta erkölc!'ü, ma szenvedélyeiuek, vallásos képmutatá-i, 
okos szellemdus"ág nélkül, ellensl!ge mindeu fényüzésnek, még a 
s:r.ellenJinek i~, tnkaréknK fenköltség n~lkül, ollykép- kormányozva 
az országot, mint v:d;,melly c10aládnt, ~ mint Saint-Simon mondja, 
még a gyertyacsutakokra Í!! gondot forditva; nem lehet Richelieuhöz 
vagy Mazarinhoz haRonlitnni. Minthog}' azonban a pazar winiszterek 
e;;ész sora után követke;~,t:tt, tulságo.~ takar·ékossága miatt elvesz
tette hitelét, ollyformán, hogy az i) miniszteriurnát azon altatószer
hez lrhet hasonlitani, mellyet az orvo::~ >~ulyos betegének ad, hogy 
felllditse e11Uek e•·ejét egy uj roham kiállására. Szerette a hatalmat, 
mint a zsugori az aranyM, anélkül, hogy annak külfényét és élveit 
keresné. Sokat tucott e(i,rni c~;ekély eszközökkel; a békét fentar
totta gazdálkodál!ból , mert igy alábbszállírhatta a hadsereget, s 
mégis növelte a frauczia befolyást. Eltá.volitotta a tolvajokat és csel
szövőket, ámbár nen1 tudta magától távoltartani az árulkodókat, ~ 

mint udvaroncz nem ismerte a hálát. Nagyok és kicsinyek kézsége
sebben engerlelmeskedtek n~ki, mint XIV. Lajosnak, s királyi nö
vendékéne!; ~zivébe beleoltotta a korlátlan királyi hatalom eszméjét, 
a tettetés mester~éga s a béke fentartása utáni vágyat, kerüljön 
bármibe. Ezért hízelgett az angoloknak, elannyira, hogy a tengeré
szetet is ro~z karba engedte siilyedni, nehogy gyanut keltsen ben
nök, s mégid őt választották birónak a királyok viszálkodásaiban. 
Lecsillapította azon polgári villongásokat, mellyek Genfben és né
hány schweizi cantonban kitörtek; eltávolitotta azon nehézségeket, 
mellyeket XII. Kelemen támMztott a nápolyi király elismerése 
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ellen, késöbb a lengyelországi háboruban megszerezte Francziaor
szágnak Lotharingiát, melly szükségesi!Jé lőn ránézve, mióta Elsass 
is birtokába került, s melly biztositotta Párist valameily netáni 
meglepetés ellen. 

Corl!licR. 

Ez időben szerezte meg Francziaország Corsicát is, melly ké
sőbb urat adott neki. A corsicaiak soha sem tudtak hozzáazokoi a 
genuai szolgasághoz, s többször feljajdulva a szerzödések megsze
gése s a folyton növekvő elnyomás miatt, fegyvert ragadtak Genua 
ellen. A corsok müveletlen, tunya népség voltak t), melly folytonos 
halálos gyülölködések, nagyravágyá.sok, pártoskodások között élt, 
makacsul hajtotta végre boszuállásait sokszor az egész rokonságoo, 
azokat örökségképen hagyta ivadékai ra, s egész helységek ré~;zt vet
tek bennöle A gazdagok tornyaikban, a szegények erdők mélyében 
hajtották végre gyilkolá.saikat, mellyekre a közvélemény a becsü
let bélyegét nyomta. A szegényes élet azonban önmegtagadásra, a 
viszálkodások . rettenthetlenségre, a családi érzelem bazas'Zeretetre 
tanitották öket. 

1) Hogy nem a tunyaság, hanem az elviselhetlen terhek tett~k dologlltla
nokká a cor.<okat, mellyeket Genua azon ürügy alatt rakott vállaikra, hogy fel
rázza öket tétlenségökből, eléggé bizonyitják azon corsok, kik Toscanában s a 
római államban nyert~k miveltstlgüket, s ldk lndiákban ~8 AmerikAb~<n külön
féle utakon gazdagságra ~8 befolyásra tettek szert, kik közül Filivpioi korának 

egy Rothschildj~t emliti, ki gazdagaágra nézve az ela8 helyet foglalta el az egúz 
ket·uztényaégben, mint magán-kereskedő. Corsicából állam-titkárok, a latere W
vetek, bibornokok, alkirály ok, hadsereg-parancs n ok ok kerültek ki A szeg~ny 
füstös kunyh6jában püspökök és ezredesek •uc~:képeit találjátok, és ezt halljátok: 
Ez nagybdtyám volt, ez unokaöC8ém, ez 8aöm. Egy cors Bresciát vMte Milna 
ellen; egy cors védte meg Marseiilet IV. Henriknek; egy cora szerzi vissza ta
nAcsaival a maroccoi császárnak koronájit; egy hitehagyott cor8, Bastiai Lázár, 
Algír királya; egy cors nő, kit a kalózok elraboltak, a maroccoi császár elsö 
felesége. s ha a ponten ovoi pásztornö vissza nem utasitotta volna Bernadotte 
kedt, ki őrmester volt C<lr~icábam (hol Massena ká.plári minaségben szolgált), 
egy szegény cors nő magasaLb polezra jutott volna, miot Caroline és Elise svéd 
kirilynil; pá8ztornö maradván azonban, oem tagadta meg vallását egy koronáért; 
s gondtól menteo ~s jobban élt, mint valami királyntl. A corsok kalandor szel
leme és bátorsága mindeo időben feltalálható; karddal vagy lándzsAval bejárják 
a világot, megáldva mások hi.Ea8sigait, vagy ök lépvén arra, ha jónak találják. 
Paoli harmadik számüzetés~ben bajtársai, nem levén inyökre az Aogolorszigban 
való tartózkodis, Irlandba, Gibraltárba, Németországba, Egyiptomba, Martiniqueba• 
Ceylonba mennek. Genua annyibau jót tett a <·orsoknak, hogy f'8zkök elbagyisára 
kényszeritvén öket, bátrabb repülésre gyakorolta be szárnyaikat, s ismertebbé tette 

a világ elött sz ük szigetöket." Tommaseo. 
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A gyülölet, melly öket egymás gyilkolására ragadta, még in
kább elmérgesedett a genuaiak ellen, kiket közös ellenségnek te
kintettek; viszont a genuaiak, vagy inkább azon csekély számu pat
ríciusok, kiknek Genus szolgált, rájok mindig megvető félelemmel 
tekintettek s csak arra gondoltak, hogy hasznot huzzanak tőlök, 

de soha arm, hogy neveljék. A bastiai kormányzó, ki korlAtlan 
hatalommal birt, saját meggyözödéséböl, pör inditása nélkül, gályAra 
vagy halálra itélhetett, s kényekedve szerint felfüggeszthetett bár
meily hUnvádi keresetet. A hivatalokat a genuai nemesség foglalta 
el, anélkül, hogy iRmerué törvényei1, az levén egyedüli ohajtása, 
hogy minél többt-t ka parhasson össze a csekély fizetésen felül. Az 
adók behajtása állandó botrányt képezett, valamint a fegyver-tila
lom is 1) minekfolytán napirendeu voltak a lázadások. 

Ezek megakadályozása végett Genua drákói rendeleteket 
bocsát ki: halál arra, ki oka annak, hogy a köztársaság valameily 
ügyaöke megsértessék,vagyha csak közel volt is ahhoz, hogy megsértse; 
ki bármit küld vagy fogad el valameily lázadótól, vagy beszél vele, ha
m indjárt atya is saját fiával, és nem fiidözi fel a machinatiókat, hamind
járt csak tervben vannak is meg; üldözte meg a halottakat és ezek fiait is. 

1729-ben a lázadók, Ciaccaldi András szigetbeli nemest és 
Gi:dferi Lajos rettenthetlen hazafit választván vezéreikké, elüzték 
a ge1JUaiakat. Ezek restellvén, hogy egy maroknyi szegény nép kér
dőre me ri vonni t e r m és z e t e s u r n ő j é t, s észrevevén, miként 
Angol- és Francziaorezág titkon segíti a felkelöket, VI. Károly csá
szárhoz folyamodtak, ki nyolczezer embert küldött a szigetre ( 1731) 
"\Vaehtendock tábornok, és hatezer nyégyszázat a würtembergi her
ezeg vezetése alatt. A corsok azonban csak egy összecsapáanál ezeret 
öltek le közülök, amiért Károly a kibékitő szerepét kezdte játszani; 
csak bizzanak Ausztria ismert kegyességében, s bizonyára bün
tetlenül maradnak. Alig tették le azonban fegyvereiket bizva a 
nagyhangu ígéretekben, Ausztria azonnal kiszolgáltat néhány ve
zetőt Genuának köt.tök Giafferit is, ezután szabadelvübb, de nem 
biztositott és iliusori us kormányformát tesz közzé. A corsok, el levén 
tökélve kiküzdeni függetlenségöket, ujra felemelik fejeiket s a szep
lőtlen szüz Mária védnöksége alatt kikiáltják a köztársaságot, s 

1) ]71 ó ben a ge•maiak, tPkintve, hogy minden évben ezernél több gyilkossig 

történik, eltiltották a ft-gyv~rvi•Hl·'•', " a genuai uralom harminer;k~t éve al&U 
mégiR hu,zCJnnyolczezerre megy a gyilko,;sAgoll szAma. Paoli :<!att alig bArom egy 
él"ben. FrancziaorszAg uralma alatt még mi!,di~ meghaladja Rzámuk a H~ár;Rt PVen

kint. Jelenleg apadólJan vannRk. 

6 
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a viss~~té.-t Giatferit, Ciaccaldi és Paoli Jáczinttal vezérré váía.sztják 
m~g. A szabadság közös czélja iránti tekintetből lemondanak az 
eH®s.egeskedésekröl 1), s a helységek egymás közti gyülölködéseit 
üdvös versenyzést>é változtatták át. A genuaiak schweiziakat és 
graubündenieket fogadta~ zsoldjukba; még azon aljasságtól sem 
riadtak vissza, hogy bűnbocsánalot adjanak azon gonosztevöknek és 
z,&iványoknak, kik Coraica ellen zá~tzlójuk alá állanak, s még~tem 
birták elfojtani a lázadást. 

'fodor kirill~. 

Itt egy különös esett jött közbe, melly azonban kevésbbé 
n,evetséges, mint némellyek feltüntetni szerették volna. Ne11hoff 
Tódpr báró, westp.báliai nemes , franerilia születé~oü, kalandkeresés 
végett Corsicába jött; negyvenéves, tetszetős külsejü, finom mo
dwu férfi volt ; az Angolországbau megkisérlett kiszállásnál a Stuar
to4 szolgálatá,bao állott; Alberoni is használta csel11zövényeiben; 
La.~ bankjánál, hol bűvös rohamosaággal látta iiszzehalmozódni és 
eltijnni a kincseket. Midún VI. Károly érdekében Flórenczben 
tartózkodott, összeto~zürte a levet néhány corssal, kikkel már előbb 
ismeretségbe jött, midön egyízben Genuában adósság mllitt börtönben 
ült. Miután több ud.varuál híjába kopogtatott segélJért Corsica szá
mára, a tuoisi kormánytól egy hajót, tiz ágyút, négyezer puskát és 
tiz ezer aranyat kapott, mellyek, valamint a börczipök, mellyeket 
hozott, nem különben a fényes igéretek rábírták a corsokat, hogy 
rá bizzák a közügyek vezetédét. Azért tehát l. 1' ó d o r n a k, a 
Sz,ent-Háromsá.g kegyelméből sa hazaszámos dicső 
megmentöi- és atyjainak választásából Coraica ki
r ál y á-nak czimezvén magát (173ö), pénzt veretett~), a Felszaba-

1) "Két sz6.mos és hatalmas család Casac~onib61, egyik a Rossiak, má~ik a 
Neriek, több mint egy s"á~~:ad 6ta ellenségeskedésbeo élt egymlusal, s mlodkét résll· 
röl több férfi lett már a magáoboszu áldozatává; sem Galfor i, sem Coursay mar
quis közbelépése, sem a jámbor plébánosok kérelmei, sem a nyomor, melly miQdkét 
félt emésztette, oem volt képes véget vetni a vérengzéseknek. A hazaszaretet ezen 
csodát is létrehozta: a két családfll esküre hivatik; kezeiket a szent könyre téve 
taliLlkoznak egymással; nzon jobbak, mellyek azelőtt mindig késze!' állottak halAlt 
adni, m011t megsll'oritják egymást, karjaik kitárulnak, a multra feledés leple borit
tatik, s igérik, hogy fegyvereiket jövöre csak a haza védelmére fogják használni; 
biTek maradván igéreteikhez, miodenkor kölcsönösen támogatták eg7llliÍllt n nem
zeti ügy védelmében, mi csajhatlan előjele volt a szerenesés sikernek. Olly ked
ves látvány volt ez a corsokt·a. nézve, hogy miatta mindenki örömet és megelégedést 
mutatott." Arena, Delle coae di Coraica dal 1730 al 68. 

') Érdekes <!o log volt T6dor király pénzeivel birni, s azért öt krajczáros da· 
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d i tás rendj ét alapitotta és bátran harezra száll G enuával. Miután 
azonban elfogyott a kevés pénz s eltüntek az első illusiók, indít
ványozta, hogy menjenek segitséget kérni: elfogatván Hollandban 
adósságok miatt, kereskedelmi előnyök igéretével t•abirt egy zsidó 
kereskedéikből Alló társulatot, hogy kiváltsák s öt milliót kölcsö
nözzenek neki, melly összeggel egy hajórajt szerelt fel, s visszatérvén 
ismét védelemre tüzelte a cor~okat, kijelentvén a nemeseknek, 
miszerint "szigetök boldogsága azt kivánja, hogy olly fejedelem által 
kormányoztassék, kinek nem levén egyéb államai, winden gondját 
szigetjére ford i tsa, s te l jes semlegességgel megnyitván k ikötöit az 
összes külnt>mzetek eliitt, bö~;éget ara~zszon el ott". A genuaiak 
látván, hogy egy hajszálnyira állanak a sziget elvesztésétől, Fran
cziaot·szággal léptek alkudozásba, melly attól tartván, hogy Angol
vagy Spanyolorszag nyujthatná ki kezét a ~zigetre, egyességre lépett 
Bécscsel s c~apatokat küldött a rend helyreállitására (1742). 
Tódor király erre futásnak ered, s nyomorban hal meg Londonban 
( 17 55), hol siriratában az mondatik felöle, hogy a sz e r e n cs e 
egy országot adott neki, s megtagadott tőle egy 
d a r a b k e n y e r e t. 

A corsok hosszu ellenállás után látják, hogy kénytelenek 
meghajtani nyakukat, midön azonban az osztrák örökösödési hábo
ru miatt visszahíják a francúa katonákat, Giafferi és Matra ujra fel
lázitják a szigetet (1745); Rívarola gróf, Angliától támogatva, kiűzi 
a genuaiakat, s a ~:~ziget meg is tarthatta volna függetlenségét, ha 
le tudtak volna mondani gyülölségeik- ét> féltékenykedéseikrőL 

Giafferi maga maradván a kormányon, rendbe tudta hozni a dol
gokat, a kormányzatot, müveltséget adott az országn9.k, midön meg
gyilkoltatott, s ujra minden felfordult (17 5:~). 

Paoll. 
Ekkor Paoli Jáczint, ki Nápolyba menekülve, ott Pascal nevü 

fiát egyszerűen nemes és okosan bátor erény példáival nevelte, ezt 
hazájába küldi harczolni Pascál el is ment Corsicába 1), s vezérnek 

rabokért némellyt·k négy aranyat is fizet tel<. Felu·ás: Theodonu Rex= Regepro bono 
publico. 

1) Ez atyjának irva, öt mindenkor umm-uak czimezt.e. Már néhány év 6ta volt 
a sziget föuöke, midön töle levúlbeu valami ezüst.allványt kért, tnire Jacmint amt 
felelte, hogy Solimán zultá.n faállványokat szakott használni. Egy varga számlájá
ba Paoli azt irja, hogy vonassék le a felbőr ára, mert az az övé volt. Visszautasi
totta a Francziaor.zág- által felajánlott ötvenezer franknyi évdijt, s s~egényül h:~lt 
meg, mialatt Napoleon-imádó l10n6társai arauyhan du.,Jakodtak. 

G* 
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kiáltatván ki, miután a bizalomra magát érdemesnek mutatta s 
példájával és szavaival szivökbe véste honfitársainak, hogy a "sza
badság mellett mindent el lehet tllrni s mindenre lehet orvosságot 
találni", szerencsP.seredmdnynyel folytatja a háboru ts jó karba hozza 
az országot; féken tart et?;y olly nP.mzetet, mellynek t•ddigi története 
a lázadások Rzaknrlatlan sorát képezi, s kimutatja, ho~y az nem csak 
boszuállásokra, rle nagylelkiiségre Íll képes 1 ). Matra, sértve ércz
ven magát az által, hogy a liatal Paoli miigé helyeztetett, polgári 
háborut inditott, dP, odavel;z,·tt, s sz. Oyiirgy lobogója már csupán 
Bastia, San Fiorenzo, Calvi, Algagliolá és Ajaecio cröss(:gein len
gett, s ':ors hajók folyton háborgatták a germaiak ket·eskcdelmét. 
Ekkor ezek nem láttak egyéb módot, mint Francziaországra ru
házni át jogaikat, mit meg is tettek a cornpit·guei szerzödésben 
(176~( máj. 13.) szinleg zálogul azon összegekért, mellyekkel neki 
tartoztak, valósággal perlig Mgyven milliM kaptak érte, emellett 
pedig bizto~ittatoU. számukra a Capraja és a szárazföldi bit·tokok 
feletti uralom. Az aljas kufárkodás felbőszíté a cot·sicaiakat, kik Pao\i 
által lelkesitve, megmutatni készültek, hogy férfiak és nem csere
bere tárgyát képezli barmok. A hitet bátorsággal, a hazaszeretetet 
vallásossággal egyesítve, papok és ezerzetesek a haza védelmére 
buzditottak, a csaták ,iajkiáltásai fölött a remény hymnusát hangoz
tatva, s mint írnokok, követek, fizetök szolgálva ~). Róma támogatta 

l) lloswell, ki körülményesen adja elü a cor;ikai lba~dll,t, emliti azon meg

hivá~t is, mellyet P11.oli Rouss.,aoho:.-; intézett, s mellyröl mi már máshol tettünk 
említést. Ez utóbbi már a "Oontrat Social"-han ezeket irta : • V au e~~:y nemzet Euró
pábll.n, me ily képes a törvényhozáara, a cors. Azon vitézség f s állhRtatossag, mely
lyel visszaszerezte és megvédte szabadságát, megérdemelné. hogy valameily bölcs 
megtanitaná öket arra is, hogyan kelljen a2t jól megőrizni". Awn dics!Sség-, hogy ö 
maga ezen bölcs, hizelgett egyideig a genfi-nek, de oem"okára s&enverlé~eire, üldö"
tetéseire és ~z2r má.e akadályra IIivatkoEott. "Paolinak azoub/ln (jegyzi meg Bos
well) ;;okkal több esze volt,~ hogyse1o egy idegenre bizta vulna hazllja törvényho
záBát, ki nem ismerte anuak szok:bait éM hajlamai~. Tud•JID, hogy ezen hadvezér 
sokl1al iokllbb tiszteli a nígi szokásokat, mint bármelly szép eszményi rendszert; 
emellett leheletleu lett. volua azt rögtön elfog1tdtat.ui a corsol;kal, hanem lassan laN

san kellett öket elökésziteni, s egyik törvény~ a mi~iltra alapítva, teljes jogi ?pü
letet alaldtani. l'aoli meuhelyet széudékozott engedni Rou:;seaunak, felhasználni 
ritka tehetRégeit, s fökéut & derék szi getlakók hőstetteinek Jeirásira lraszná.lni 
fel pennáját••. 

~) Pommereuil beszéli, hogy Mailleboi• frauczL t!Íbornok, biztosilani akarván 
a gyözelmet nagyszá.ntu papokat és s:r.e1·zeteaeket felakaaztatott, éspedig két sarotl~tn 
barátot rendi öltöuyükt..n :; eg)' piébáno~:. k.!t paradzt között. Egy barátról beszé
lik, hogy midiin .\faille:.oi.;lu,z jii:rek a c<>rsok ft~gyvereiket lerakni,~ ntkö1.ben egy 



őket ~ az il.ruló piil•piikök hPlvl-h<~ apoF!toli viRitafort kliltlött, kiuek 
fejére Genua dij:tt tiizött ki 1), a ba:r.~ért elhullottak neveit minden 
vasá1·nap emlit.ettP-k a miR('hcn. Ö1·cgt!k és nök buzditflttak a vitéz
ségrr.: egy ;~~~zuny ~o~;t·rlély• kr.rve, hogy hemeht•ilseo a tábor
nokhoz,igy szólt: l<~ n g e d j e t ck b em e n 11 ern; é n h ár um t iam a t 
vesztettem el; l'I!Y másik nö igy sztílt hozzá: l:t:gyik fiam 
már e l v e B z e t t a h:\ b o l' u b a n, még v a n e g y fi am, s 
hatvan médöldnyi utat tettem, hogy felajánljam 
ö t ö n n t~ k a h a z a s z o J g á l a t á r a. 

Francziaorsz.ignak sok ezer katonll.jáha és harmincz millió
jába került az első hadjá1·at, mellyben a hősiség éR fegyelem küz
dnt.tek a lelkesedessel és a terület teljes ismerésévt>l 2). Choiseul 
herezeg akkori miniszter, minden áron ezé l t akarván érni, megkét
szerezte eröfeRzitéseit, s a sz1getlakók, miutltn a pontenuovoi vere
ség után minilinkább snporodott az árulók és megvesztl';;etettek 
száma s immár le kellett mondaniok az angol segély J'eményeiröl, 
végre m<'gadták magukat ( 1769). Paoli, ezen valódi hős, ki rendet 
hozott a féktelcnek, egy~V~rtést a viszálkodók, i1nmegtagadást a 
szabadok, tevékt>nységet a tunyák közé, ki erőt adott az uj kor
mánynak, európ::~ i fnnto~ságot egy kis szigetnek, eszélylyel mér
séklé saját és má'lok ~;zeovedélyeit. ki a pártokat uemzetté tudta 
átvarázsolni, a szig•)rn honszcrfltctet meghonositarli s a boszuállás 
becsületét a gyalázat bélyegévé át változtal ni, Angolországban kere
sett mencdéket, ti!l:r.t~lve, ünnepelve, leveleket int~zve az összes 
hatalmakl•oz, s azon vig:>sztaló biztositékokat kapva tőlök, mellyekkel 
nem szoktak fukarkodni a meneldiltek iránt, mig remél hetik, hogy hasz
nukat vehetik. Azon eorsok, kik nem akarták az iga ala hajtani 
nyakukat, utonállnkká lőnek, s husz éven át minden biztonságot 
számüzték a szigetröl. F1·ancziaország tizezer ember életével és 
nyolczvan millióval vát~árolta meg ezen szigetet, mellyböl semmi 
hasznot nem huz, de mdly nagy fonto~sággal bir a provencei par-

f,·,.llezia ezredes alj11.s ~zidalmal<knl tán"t<lta meg iit és nemzt~tolt, A b~rát egy goo
ly6val földreteritette az euedP.~•. W\g!Ö n Agy közeli IAhoz von•zolt.atván, hogy fel
" kasztassék, a barát a Te Deum-ot in to milja s folytatja a hóhér utolsó hurokszori
t•baig. Tö~b más felakasztás után, mellyekre má.s"emii okok szulgáltattak alkalmat, 
a köztár;;aság, hogy l<igy6gyitsa a capucinusoknt kiilöncz és vnkmerö t-.naikból, 
né~y nem olasz, hanem franezin eRJHici nu st kiild a szigetre. Az aka•zthok előtt 
kellett volllll e?t tennie. 

l) Botta kárhoztatja a páp:'<t, hogy ezt Genua engedélye n~lkiil tette 

'J Lá~d e könyv v4glln a Felvildgositó jegyzeteket B) alatt. 



tok bizton11ágal'& és a Foldközi-tengm· km·eRkedelmére nézve; ele
jénte kegyetlen szigorral volt kénytelen a szigetlakók iránt élni, 
felnégyeltetve mindenkit, ki kezében fegyverrel találtatott, s biin
tetve azt, ki a multat említette. 

t'rancziaor!':d~ b c•lállapotn. 
Francziaország belsejében ~égnélküliek voltak a bRjok rs 

nyugtalanságok. 1\I;g Bourbon herezeg volt miniszter, sok, részben 
i ó, részben rosz rendeld bocsátatott ki. Eltiltották a koldulást de nem 
gondoskodtak arról, hogy legyen miből élniök a szegényeknek, halállal 
büntették a legcsekélyebb házi lopást is, minekfolytán büntetlenné \ön, 
mert többé senki sem jelentette fel az illy taj ta vétRégeket Armenonville 
pecsétőrt724-ben kiadta a Fekete törvénykönyvet, melly 
szabályul szolgált a gyarmatokon levő négerekkel való bánásmódban, 
s mig a XIV. Lajos által kiadott e nemű szabályzat fentartotta a rll
mai kegyetlenséget, melly a rabszolgát oktalan állatnak tekintette, az 
előbbi keresztény szeretette\ mérséklé ennek szigorát j a kapzsiság 
azonban arra használta fel, hogy korlátolja a megszoritásokat és sza
porítsa az engedélyeket. 

Azon pénzügyi intézkedések sorához, mellyek csak a gyülöletet 
szították anélkül, hogy félelmet keltettek volna, két ujabb járult: 
az elsö abban állott, ho~y tizenkét éven át a föld minden terményé
nek ötvenedrésze beszedessék j a másik, hogy a ki valameily királyi 
engedélynek volt birtokában, bizonyos összeg lefizetésével kény
szerittessék kieszközölni annak megeriísitését az uj király által 
(j o y e u x a v é n em e n t); ezen intézkedésekkel negyvennyolcz milliót 
zsaroltak ki, melly összegnek azonban alig fele jutott a kincstárba. 

XIV. Lajos ötvennégy törvényt bocsátott ki a protestánsok 
ellen, mielíítt á nantesi rendeletet visszavonta volna. Halála után 
sokan visszaköltöztek hazájuk ba, s a gyiilekezetek visszaállitását 
kérték, néhány hivatalnok azonban a rcgi tiirelmetlen!légre hivat
kozott sőt gyermekeiket is el akarták venni, hogy katholikusokul ne
vehessenek; egy ki hocBátvim y megujitotta a hajdani szigoru rendszabá
lyokat; a katholikuson kivül minden vallás eltiltatott, azon kijelentéssel 

' hogy az engedetlenek gályával büntettetnek ha férfiak, örökös fogság-
gal ha nök, javaik pedig különbség nélkül elkoboztatnak. Emiatt sokan 
kiköltöztek, főleg Svédországba, amiért is belátván ezen törvény helyte
lenségét, feledésbe hagyták menni, s előbb gyülölni, aztán megvetni kez
dették az udvarmolinismusát sa parlamentjansenismusát. Késöbb ismét 
életbe akarták léptetni ama törvényt, amidön már mindinkább ki
yihetlenné tette azt az udvar fékvesztett hitetlensége; két eset nagy 



fcltünést okozott. ~'ahre .J:inoRnak l!ikc•·iilt hét évct tölteni gályán 
atyja helyett, ki a:~.ért it.éltctett ana, mert jelenvolt egy prote1:1táns 
prédikáczión. Calas János, kit amil vádoltak, hogy megölte saját 
gyermekét, mert a katholicismushoz szitott, a toulousei parlament 
által esztelen bizonyitékok alapján halálra i téltetett ( 1762) ; a köz
megbotránkozásnak Voltaire adott kifejezést, mire az itélet vissza
vonatott, de három év mulva végrehajtatott. 

XV. l..ajos. 
XV. Lajos a legszebb férfiak egyike volt: élénk szellem ü; 

józan itéletü, de félénk és gyönge, részint beteges gyerméksége, 
részint azon körülmény folytán, hogy az udvar szartartásai köziitt 
nött fel 1). Elsö i(juságától kezdve féktelen szenvedélyt érezvén a 
vadászat iránt, az egész napot ezzel töltötte, melly aztán romlásra 
vivő pazarságu vacsorAkkal végződött. Hiányos nevelésben réezeslil
vén, kényelmetlenül érezte magát a müvelt férfiak között, olly kor
ban, midőn a müveltség egyetemessé lőn, s azért inkább szerette az 
i(jak társaságát. Az ifjuság azonban meg volt rontva á kormányzóság 
példái által, s csak nagy b~jjal sikerült kieszközölni Fleury-nek, 
hogy hagyjanak fel a ledérség fitogtatásávaL 

Lesczynska Máriát, azon megbukott lengyel király leányát 
adták neki feleségül (1725 ), ki szerencsétlenségeibcn a bölcsészettel 
vigasztalta magát, melly azokat megvetni tanítja, s a vallái8al, melly 
azokat még kivánatosaknak is tünteti fel. Házi erények kiizött növén 
fel, Maria a jóság angyala volt, de nem birt szerelmct kelteni maga 
iránt férjében, s ámbár elözékenységével, gyöngédségével, erényei
vel és azzal, hogy minden évben egy gyermekkel ajándékozá meg 
férjét, sikerült is becsülést és kiméletet szerezni maga iránt, hul!lzon
két éven át tartó szenvedésekkel fizette meg a királynéi méltóeágot 2). 

1) Campan asszony ezeket mondja érdekes Emlékirataibf•D : ll él.ait fort ad

roit á faire certaines petitea cho.tu (utilea, sur leaquellea l' attention ne s' arrete que 
(aute de mieux. Par exemple il faiaait santer tréa-bien le ltaut de la coque d' un 

oeuf d' un seul ~oup de revera de sa fourchette; aussi en mangeait-il toujoors á 8011 

grand couve rt , et lea badauda qui venaient le dimanche y aaai.•ter, rétournaient chez
eux, moina enehanlés de la 1,elle figure du roi, que de l' 11dresae avec laquelle il 
o~t~~rait les oeufa. Ennyire blimult'.i voltak a francziák a f~nynek a forradalom 

előestéjéli l 
"! Pro y art abbé öss"együjtiitte Leaczynaka Mária néhány talál 6 mond!s!t: 

Tirer vanité de aon rang, c' est avertir qu' on est au desaous. - La miaé1·ico•·de des 

roia est de rendre la j usti ce ; et la justice des reines e' est d' exercer la miaericOf'de. 

- Lu coortiaan.r 1IDU8 crient: Donuez-nous u.n&- com p ter l et le peúple, Comptez 

ce que non~ donuone! 



Lajos elejénte nem gondolt más nl:lkre, s midön valamelly hírhedt 
nöt magasztaltak előtte, "kérdé: T a l á n sz e b b a ki r á l y n é n á l? 
Az udvaronczok azonban mindenáron akartak neki barátnőt adni, 
remélve, hogy urakká lehetnek a biín, miként Fleury az erények 
által, B a legagyafurtabb csábitási eszközökhöz folyamodtak, hogy 
eltántoritsák Lázastársi kötelmeitől; megízlelvén egyszer a kéj ser
legét, aztán belerészegedett Egymásutáni s majdnem egyidőbeni 

viszonya a Nesle család négy leányával még a romlott világot is 
megbotránkoztatta. 

N8i beavatkozások megt;emmisitették Fleury befolyását, ki 
nem volt képes öt visszatartani a Mária Teréziával való szövetségtöl. 
Fleury halála után (1743) Lajos nem akart más rninisztert nevezni 
ki, ha.nem mindent Mailly Marianna Chateauroux berczegnö kor
mányzott, ki akkor legtöbb befolyással birt fölötte. Ha nem mást, 
legalább férfias szégyenérzetet keltvén benne, rávette, hogy sze
mélyesen álljon a fl.andriai badsereg élére, de amennyire örült a nép 
királya eme ha'rczias jellemének, épannyira megbotránkozott, midön 
látta, hogy windenható szeretöje is utána megy, ki azzal dicsekedett, 
hogy ugy teszen vele, mint Izabella szent La j o st>al. A király azon
ban betegségbe esik ; a papok szemrebányják a kettös házasság
törésével előidézett botrányt, s feltüntetik elötte annak illetlenségét, 
hogy sz. Lajos unokája egy ágyas karjai között haljon meg, s rá
veszik, hogy küldje el a szeretöt és fogadja vissza feleségét, Ez utóbbi 
repülve sietett bűnbánó férjéhez, s miután Lajos felgyógyult, a nép, 
melly azt hitte, hogy lelkileg is felépült1 öt a ke d v es-nek (le bien
aimé) nevezé. Csakhogy nem sokára megint visszamarült a fertőbe, 
s a herczegnő is szivesen megbocsátott neki, de azon feltétel alatt, 
hogy büntesse meg azokat, kik ellene fenekedtek. 

Pompaduur. 
Ez nem sokára meghalt, s egy mészáros leánya, Pompado ur marqui

se (Poisson Antonietta ), foglalta el helyét, a legl!zeretetreméltóbb és 
Iegromlottab nök egyike, kinek hatalma tulélte szerelmét. Nem ér
tett a nagyszerű és hatalmas combinatiókhoz, dc ügyesen tudott fel
hasznaini minden pillanatot; megszabadította Lajost két legsulyo
sabb terhétől, az unalomtól és a közügyektöl; mindent tudni aks.rt, 
hogy legyen alkalma számítani, nevetni, felemelni vagy lealázni író
kat, hivatalnokokat, diplomatákat. Rajongván a miívészeteké1·t és 
mindazért, mi Lajost gyönyörködtetbette vagy szórakoztathatta s 
Francziaországot nemesithette, átlátta, hogy érdemes és maga iránt 
lekötelezett egyénekkel kell magát körülvennie; válogatott mlivek-
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böl á.ll6 könyvtárral birt, ő alapitotta a Savonnerie-féle szőnyeg 

gyárat, gazdagitotta a Louvre képesarnokát s megnyittatta a kii
zönt~égnek, megvásároita Picot-tbl annak titkát, hogy lel!l'ssen vala
meily festményt egyik vászorm)l a másikra átvinni , szépitctte 
Versaillest azon ízlés szerint, melly róla neveztetett, s ö maga is 
többször szolgált mintául szobrok- és festményekre a királyi lakhely 
számára. Szilárdul ragaszkodván határozataihoz s helyes szempoiJtból 
indulva ki, beleavatkozott a bel- és külpolitikába s minisztereket és 
tábornokokat igazgatott azon husz év alatt, ameddig uralma tartütt. 
A kincstárral azon jegyek segélyével rendelkezett, mellyek a király 
egyszerü aláirására kifizettettek, anélkül, hogy számot adott volna 
kiadásairól •). Ezekkel elö;;egitette a faltünő elméket, támogatta a 
középszerüeket, mellyekiJek pártfogásra van szükségiik, mit hiába 
várnak a nagyuraktól; bölcseimet és emberszeretetet negélyezve, 
segitette a szegényeket és árvákat. Szokásba hozta, hogy a dauphin 
feleségének szülésekor a király egyéb ünnepélyek helyett hatszáz 
leányt házasitsan ki ; ö maga is sokakat házasitott ki saját birtokain, 
miben öt aztán az udvaronczok is utánozták. 

Az ugorkafára felkap.)tt rima ekközben kényekedveszerint 
vezette a kormányt, mellynek Ugyetlensl'ge és tudatlansága miud 
világosabbá lön. Mária 1'erézia császárné a nagy szükségben, mint 
fenebb láttuk, nem tartotta méltóságán alulinak bizalmas levelet 
intézni hozzá, mi épugy hízelgett hiuságának, mint amennyire sér
tették azt II. F'rigyes csipkedései; a miért a vert~aillesi szerzödésben 
képtelen s a nemzet által visszautasitott szövetséget hozott létre 
AusztriávaL Ezen szerzödé'! aláírása végett Bernis abbét neveztette 
ki külügyminiszterré, minthogy azonban eme teremtménye ellenzette 
eme báborut, melly annyi1·a ellenke:~:ett Francziaország érdekeivel, 
Choiseul herezeget hítta meg helyére, a hadügyi tárczát meg Fou
quet-r.ak adta, kik aztán nyeibe ütötték a szövetséget a császárnévaL 
Ennek azon szerencfa>tlen kiivetkezménye Jön Franeziaor:>zágra néz
ve, hogy roppant veszteségek után elvesztette Canadát, a Bretone 
fokot és Louisianál a Missisipitiíl keletre; a többit Uj-Orleans-nal 
együtt Spanyolországnak kény~;zerült engedni kárpótlásul az elvesz
tett Floridáért. 

Midön érezte Pompadour, hogy bájainak varázsa tünöfélben 
van, ő maga látta el a királyt egymást felváltó barátnökkel, s ve-

1) E1.en jegyei< (aquila de complanl) XIV. L"j-, alatt hi tizmillióra, XV. 

Lajo,; alatt egy év alatt 180 milli6ra rugtak. 
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zetteannak bujtilkodásait,kinek nem szcmelyét,luwem hatalmát szerette. 
Volt egy szat·vas park, apró esi n os házacskák kal, mellyekben leányok 
voltak a király kéjvágyának kielégité11ére. Ezen park felszerelése 
végett felza'\"arják a legerényes b családokt\t j egész éveken át szövik 
a hálót a szemérem és hiiség megejtésére j sok leánykát egyenesen 
avégre nevelnek, hogy ott szakittsasák le bájaik első virágát. Né
mellyeket azon szarencsétlenség érte, hogy beleszerettek ezen nyo
morultha; miután megfertöztették, gazdagon megajándékozva el
küld ötték öket, azokat, kik netán teherbe estek, férjhez adták i 
a király szeretöje rendesen a bordélyházba, fia n kórodába vagy a 
piaezra jutott. Száz milliójába kertlit Francziaországnak eme báreme 
a legkeresztényebb királynak, ki még a kormányzó vacsorái után is 
közbotrányul szolgált. Képtelenek levén v.ele versenyezni, az ud
varonczok v11rsengvc rohantak a bünökbe és eszeveszett játékba j 
az udvar legfontosabb ügyei abban állottak, ha megrovólag biráiták 
Pompadour valameily ünnepillyének helytelen rendezését, azon nagy 
botrányt, hogy a király a harmadik helyen ebédeltette a kedvencznö 
testvérét, - illy fontos ügy volt továbbá az uj királyi áldozatok 
fajtalan krónikáje. 

Lajos azt hitte, hogy kicsapongásai bocsánatot nyernek, ha 
védelmébe veszi a kath. vallást, s az Ausztriával kötött szövetségre 
is azon remény birta, hogy Pol'Oszországgal együtt a protestantismust 
is megsemmisítheti j azt hitte, miként nagyatyja, hogy a királyok 
fensőbb lényeknek tekintetnek lsten szine előtt, amiértis midön egy
izben a pokollal fenyegette Choiseult, s ez azt válaszolta, hogy ö rá is eme 
sors vár, a király igy válaszolt: E n g em e t i ll e t ö l e g máské n t 
á ll a d o J o g, me r t é n a z U r fe lk e n t j e v a g y ok. Már harmincz
éves korában unalom által gyötörtetvén, csak eszkbzűl használta az élve
zeteket arra, hogy lerázza magáról az unalmat és elteltséget. Képtelen 
levén továbbá törvényszerü hatalmat kezelni, sz tikségesnek tartotta a 
korlátlan tekintélyt,mellynek azonban csak külsö formáit fitogtattaanél
kül, hogy szilárd akarattal birt volna. N éba melliízte a minisztereket s 
folyvást titkos levelezést folytatott a ktiludvarokn!\1 levő követeivel, 
sőt külön ügynököket és kémeket is küldött oda ; ezek és a minisz
terek nagyobb nyiltsággal tartoztak neki felvilágositásokat adni, 
míntsem a hivatalos levelezésnél szokásban van. Az igazságl meg
tudásának eme nemtelen módjához még azon gyöngeséget csatolta, 
hogy aztán nem tudta· hasznát venni, engedve, miszerint miniszter
tanácsa olly intézkedéseket tegyen, mellyeket bizonyára elkeri\lt 
volna, ha tudomására jőnek a király előtt tudvalevő tények. 
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A belzavarok kiJzött mindinkabh vakmerövé lett a hitetlenség, 
melly a ::;z:abad gondolkozáll nP.vvel diszítette magát, s behatásai 
máris nyilvánnini kezdettek a kormány némelly intézkedéseibrn. 
Mig a bölcsészek azt hangoztatták, hogy minden polgárnak köteles
sége hozzájárulni az állam ter·heinek viseléséhez, az állam adósságai 
a zárdák eltörlésére s vagyonuk elkobzására ösztönöztek. Machault 
főellenőr először is azzal kezdte, hogy eltiltotta káptalanok, papnö
veldék, zárdák vagy kórházak alapitását a király engedelme nélkül, 
s meghagyta, hogy törvényes engedély nélkül a holt-kéz egy tagja 
se szerezhessen, kaphasson vagy birtokolhasson. A papság nem sze
giilt ellene ezen intézkedéseknek, de igenis azon ltivánságnak, hogy 
birtokaik összeirássan ak ollyvégből , miszerint az ö nk é n y t es 
aj á n d ék helyett valameily rendes adó állapitassék meg. 

Igen felizgultak a kedélyek az U n i g e n i t us bulla miatt, 
melly számos igen jámbor és becsült egyént kizárt a szent szolgá· 
latból, másokat pedig szentségek nélkül engedett meghalni. 17 30-
ban lázadás bélyege alatt, minden vita citiitatott a Kegyelem és az 
egyházi hatalom határai fölött. De ha nem birtak többé L e t t r es 
p r o v e n c a l e s-t készíteni, a jansenisták oc~mány énekekben ön
tötték ki epéjöket, s csodákat gyártottak, mellyek csak a vallásta
lanság roaimára hajtották a vizet. Ellenségeik emellett minduntalan 
arról vádolták iiket, hogy izgatják a népet és ellenszegülnek a ha
tóságnak. Keresztély beaumonti érsek, erényes és emberszerető, de 
rendkivül makacs férfiu, szcntségtörésnek nyilvánította, ha valaki 
kiszolgáltatta az nrvacsoráját a haláloságyon olly egyéneknek, kik 
jansenismus gyannjában állottnk, s azért meghagyatott, hogy abban 
csak ollyanok részesittcsseuek, kik be tudták bizonyítani, hogy el
végezték a gyónást saját plébánosuknál. Ez nagy zajt keltett, s a 
párizsi parlament kijelentette, hogy az érsek visszaélt hatalmával s 
hogy az U n i g e n i t us bulla nem tartozik a hitágazatok sorába, s 
eltiltotta megt11gadni az ur-vacsoráját az emlitett bizonyítványok hiá
nya miatt. 

Illymórlon a papság és a p<~.rlament között heves harcz kelet
kezett, melly nevetséges volt részleteiben de rettenetes következmé
nyeiben: "a hóhér naponkint égette azon püspökök pásztorleveleit, 
kik tagadták a parlament joghatóságát, s rendörök Rzuronyok között 
áldoztatták meg a betegeket" 1). Az iratok és szóviták sokasitották 
a megszentségtelenitést, mindkét félt megfosztva hitelöktől s egyen-

') Voltaire. 



getve az utal a bitetlcn~t;; előtt, s(ít annyira llll~l.tek, hogy a par
laruent lefoglalta az érsek jószágait :; inditványozta, hügy elítélése 
végett hivassanak ÖI!I:!Ze a pairek. A király tanácHa elvetette ugy 
ezen, mint az előbbi rendeletet, a harcz ll zon bau elmérgesedett; a 
parlament, mel!y örönunc l ra;; adott meg rnindeu al ka 'm~t, hogy ha
talmát kimutassa, tullópt<.: saját joglt1irét, amiért a király által~:>zám 
üzetett. Fia sz ületésekor megint visszahítta s ö r ii k h a ll g a t ás t 
parancsolt a papság és parlament között (1754)i de lehetséges 
volt-e ez"? XIV. Benedek megkérdeztet ve, az E x o m n i bus C h r i s
tiani orbis bullával felelt (li56), mellybeu az Unigenitus 
bulla hitczikkelyuek nyiivánittatott, mcllyet nem szabad megszegP-i 
a lelki üdv veszélyeztetése nélkUl; megengedte azo u bau, hogy a 
dissidens bettgt:knek ki:lzolgáitassanak H ~zentségek, ha ugyan nem 
köztudomásu dolog rúlok, !.ugy ama hullát nyiltan elvetile A par
lament ezen ujaub bulllit is viBszautasitotta, a kirRly azonhan meg
hagyta, hogy belajstrumoztassék. 

A Saint-Sulpice társulat, távol ma1·adva •.~zen tbeologihi viták
tól, csak arra akart szoritkozni, rni bivatá~a kellő betöltrsé•·e szük
sége:; volt; nem küzdcni, hanern épiteni i szolgákat ké.~ziteni elő az 
egyháznak a hierarchia kiiliinféle fokozataiban i a komoly tudorná
nyokra s az idő helye~; felhasználására szoktatni. Szigoruan engedel
meskedve föpá»ztoraiknak, ámbár nem voltak erre l<ényszeriive, a 
sulpicianusok fen tudták mabukat tartani a dissidens piispökök rne
gyéiben is i távoltartották magukal a nagyravágyástól, és saját dota
tiójukból a legjobb lelkipásztorokat nevelték. Languet, Saint-Sulpice 
picbánusa ( -- !750), egy rnilliónyi alamizsnát osztott ki évenkiRt, 
mig ö maga szalmazsákon hált s csak két szalma~;zéke volt. 

De a parlament, a jansenis ták, a tudósok ama heves harcában:a 
tulajdonképeni legyőzött mindig az udvar volt. Láttuk már, hogy a 
parlament uj erőre tett szerl a kormáuyzóság alatt. Midön ké"őbb a 
lengyelországi háboru miatt uj adókt-a volt sziikség 1 megtagadta 
azok belajst.romozását, amiért a király 1 királyi ülés ben, elrendelte azok 
haladéktala u behajtását i a parlamentnek, ugymond, jogában áll elő
te•·je»ztl:lleket tenui, de ball va a fej edeicm akaratát, kötelessége en· 
gedelme~;kedni, és semmi okból nem szabad felfüggesztenie az igaz
ságszolgáltatást ( 1732.) MiJi)n Lajosna d: az au go l háboru miatt 
megint pénzre volt szüksége, a parlament megtagadja a börsci edi
cturnokat, (1765.) Ő tehát l i t d e j u st i c e-t t.art, mellyben külön
féle kijelentéseket leszen közhírré: a parlamentek karnrái nem jö
hetnek Öbsz•~ a fökamra engedélye nélkül i csupán a főügyésznek van 
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megengedve iüljelentéseket tenni; csak annak legyen döntő szava.
zata, ki már tiz éven át szolgált; az igazságszolgáltatás folyama soha 
se szakitassék félbe. Ez en rendeletek kényuriaknak látszottak ; a 
szabadelvüek, kik ekkot· jöttek divatha, a parlament pártjára állot
tak, 8 az állam összes rendj PÍ fenekPstií l felfordu l tak, mt>rt mindenki 
függetlenségre vágyódott. 

Egy egész p:irt nnm 8Z1ll(ott tört adni a kézbe, midiín azonban 
annyit beszéltek a hatalom, mint. 'gonosz, zsarnoki, kegyetlen ellen, 
találkozik valaki, ki ,zigoruan a logica Wrvényei után indulva, <azem
bP.száll a következményekkel. Mialatt tehát mindf•nlitt csak a zsar
nok ellen lármáztak, egy Dnmiens Róbert Ferenc;,~ nevü f'gyén akarta 
töle megRzabaditani a világot ( 1757.) Töre alig hnrzsolta Lajllst, a nép 
azonban söt a hölgyek is ujjongva állottak a királygyilkos kivégez
tetése körül, melly a legkt>gyetlenehbek egyike volt '), s Lajost ismét 
megszerette n ma kiváJiJan monarchicus nemzet, melly meg szokta csa
ládiaknak tekinteni az ud"ar iinn!lpélyeit és fájdalmait. Még a par
lament is kibr;ltül a királylyal, melly utóbbi visszavonja leginkább 
nemtetsző rendeleteit, számüzi az érseket é11 feláldozza a jezsuitákat. 

A szeretök politikája :Htal eli>idézett háboruk s az udvar költ
séges fajtalankodásai tönkrejuttatták a pénzügyet, arniértis uj adók ra 
volt szükség, s ezeket el kellett fogadtatni a vidéki parlamentekkel. 
Evégből miniszterek küldettek szét olly rnegbizással, hogy tüntessék 
fel azok szükségességét, egyuttal azonbnn királyi leveleket is kaptak 
a parlamentek feloszlatására,· ha netán ellenszegülnén ek. Ez a~godal
mat gerjesztett; egyszerre mcgszünteknek látszottak a kiváltságok; 
előterjesztéseket intéztek az ország nyomora fölött, de nem hallgat
tak rájok. A Law által fell(öltött elmék a gazdagság természetét ta
nulmányozták, 8 a háboru, tunyaság, szegénység, elnyomás megszün
tetésére irányzott elméleteket állitottak fel. Említést érdemelnek 
Quesnay Fcrencz tudor és Gournay Vincze feliigyelő elméletei, kik 
közül az egyik a földmüvelÉ'&t, a másik az ipart állitotta a gaz
dagság egyedüli forrásának. Quesnay ennélfogva igazságtalannak 
találta azon adórendszert, melly százszorosan sujtja a birtokost és a 

'i A qua.t1·e heures et t.-oi• quart& de l' ap,·éa-111idi, le tS nw1·s, cummenr;a aon 
8Upplice en place de Gréve. On lui brúla la main d1·oite armée du cl>uteau pani
cide, avec un feu de souj1·e ; enauite il fut tenaillé aux bras, aux jambea, nu:J". 

NtÍase,, aux mamelles, et l' on Jeta dana les plaiea du 1'lomb fondu, de l' hu ile 
houillante, de la l'ékine, de la eire et du soufre hrúlant; enfin on l' écartela. ll 
reata vivant durant tout cet espuce de án q quarl.s d' heures nver 'Une fer-TIIeté iniré

piele et<"." 
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földmivelöt s akadályoaza a gabnanemüek forgalmát és kivitelét> s 
CSitpán a birtokok tiszta jövedelmére indítványozott adót vetni. Gour
nay, mélyebbre hatolva, kimutatta, hogyan nyujtanak kezet egymás
nak a különféle iparnemek, s csak azt ki ván ta, hogy a kormány ne 
gördítsen eléjök akadályokat, folyton ismételve: L a is se z fa i r e, 
l a is se z p ass e r! 1) Mindkét rendszer czélja a szabadság volt, s 
hogy a kit·ály a néppel való egyesülésben keressen el'iít, nemzetnek 
tekintse a birtokosokat, s tulajdon nemzeti gazda~:ságnak a szomszé
dokét, kik testvérekké lőnek az iparban. A király azonban keveset 
értett mindezekhez, s még roszabhul alkalmrzta ezen elméleteket. 
Hogy támogassa a physiocraticu:sokat és felemelje a lesül yedt tenge
részetet, megengedtetett kivinni gahnanemüeket l1izonyos kikötökből 
franczia hajókon, a csalás azonban visszaélt ezen engedélylyel is, s 
idegen hajúk egyszerre kimeritették a raktárakat, amiért ezen intéz
kedést is megint föl kellett függe:~zteni, mint a rndly a helyielen al
kalmazás miatt elvesztette hit.elét. 

A dauphin szigornan rendes élctmúdja az udvar gunytárgyává 
s a nép reményévé tette őt, de már harminczhat éves korában meg
halt s nem sokára követte iít felesége, anyja, sőt maga Pompadour is 
( 1764), ki utolsó urájáig megtartván a hatalmat, még halálos ágyán 
is festett arcz és szilárdság alá rejtette baját. A tudósnk megsiratták, 
Lajos elfeledte, a nép átkozta cmlékét és remélni kezdett. Minden
hatóRágát Choiseul, aljas czimét pedig egy korán fajtalankoditsra vete
medett nö örökölte, ki bnrdélyházhoz illő eszközökkel izgatta fel 
ujra a hatvan éves Lajosnak bujálkodási hajlamát. 

Du Barry. 
La Lange, mint ezen nöt nevezték, valami Harry nevü grófra 

tett B'!ert (17ti9), ki neki kezét és czimeit s ennek következtében az 
udvar általi fogadtatás előnyeit ajánlotta fel; a hatalmat 1 mellyre 
szert tett, nem azzal tartotta meg, hogy maga iránt becsülést és ér
deklödést keltett volna, hanem aljas b izalma~.<kodásokkal, mitsem 
kérve a szeméremtöl, de még csak az illendőségtől sem, hogy a ké
jelgést tisztességes mezbe öltöztesse. Mitsem használtak a gunyver
sek ésj iratok, egyedüli mérséklöi ama korlátlan egyeduralomnak, 
hiába emlegették a királynak száz elödét: ezen elfajult lélek, melly
nek a botrányou kivül soha semmire nem volt bátorsága, erőnek ere
jével kivánta, hogy Du Barry asszony bemutattaesék az udvarnak; 
e?.en nötöl függött a miniszterium, az európai sulyegyen, az amerikai 

1) J~ásd alábh a IX. fejeztttlt. 
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gyarmatok sorsa. BocRánat, ha a tüt·ténelmi igazság illy ocsmány 
politikával és erkölcsökkel kényszerit foglalkoznom! Szükségtelen
nek tartom hangsulyozni, wennyire haladt a forradalom ezen mo
narchiában, mellyet a szemérmetlen erkiilcstelenség, a tékozlások s 
a közin~gre épitett aljas speculatiúk megvetésre mHtllvá, a titkos 
rendörség s az állam-csínyek félelmessé tettek. 

Choiseul, ezen kiváló miniszter, ki hasznos reformokat sürgetett 
s éber szemekkel kisérte az európai hatalmak gyarapodásait, képte
len volt meghajolni az uj kegyencznö előtt, okozta legyen bár ezen 
vonakodá.st saját önérzete, vagy amiatti boszankodása, hogy nem 
állithatta saját nővérét az ő helyére, s talán i) ingerelte a parlamentet 
azon uj harczra, mellyet ez utóbbi a király ellen inditott. Mondják 
tehát, hogy Dubarry V an Dycknek egy festményét állittatta fel saját 
szobájában, melly l. Károlyt ábrázolta, mint ü)döziíi eHíl fut; midön 
a király belépett hozzá, e szavakkal fogadta: L a Fr a n c e (igy 
czimezte öt, mint ahogy valami lováazt szokás czimezni), t ek i n ts d 
magadat eme festmé:nyben. Ha te mindent kényére 
hagysz a parlamentnek, épugy leütteti majd feje
d e t, m i kén t a z a n g o l o r sz á g i I. Kár o l y é t. Choiseul te
hát számüzetett (l 770), s ámbár nem szerette öt a nép, a kegyvesz
tés elég volt arra, hogy a részvétnyilatkozatok mindlinnen özöné
vel hulljanak rá s majdnem bálványozás tárgyát képezze ; rnindenhol 
kifüggesztették arcképét:; és seregesen tódulnak Chanteloup-ra, szám
üzetése helyére, hogy ruint mondák , desinficiálják magukat a ver
saillesi levegötöl ;· willy azokatlan látvány az, midön a szerencsétlen· 
ségnek égetik a tömjényt! 

Choiseul helyét d' Aiguillon herezeg foglalta el, Richelieu déd
unokája és szerenesés vetélytársa a királynak Dubarry pazarolt ke
gyeiben, s eszköz ez utóbbi kezében Choiseul megbuktatácában. A 
parlament azt ~iváota, hogy az országgyülés utódjának tekintessék s 
hogy az ország összes főtörvényszékei egy testületet képezzenek a 
különféle helyeken székelö osztályokkal ; ennek folytán egyetemes 
megállapodás jött létre a monarchia ellen, miböl a parlamentek eröt 
meritve, az adók leszállitását követelték. Lajos azonban kijelentette, 
hogy a parlamentek csak törvényszékek, a királyi akarat közegei ; s 
m.nthogy a vallással, erkölcsökkel és a királyi felsőséggel ellenkező 
tételeket állitottak fel, eltiitja neki az e g y ség, me g o sz t h a t
l a n 8 á g 1 o s z t á l y ok-féle szók hasz nálatát. A parl.&ment megma
radt követelése wellett és abbanhagyta igazságszolgáltatási teendöit, 
s minthogy igy minden ügy összezavarodott, illy módon szokta a Ri-
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rályt a parlament visszaálli tására kény1izeriteni. Aiguillon, Terray 
abbéval egyesülve, azon gondl)lkozott, hogyan lehetne megtörni el
lenszegülését. Azt kt>zdették híresztelni, hogy a parlament magán 
,·itúk miatt elltanyagolja kötelességét; k!·söbb 1771. jan. l 9-ikének 
rjjeJ(,u, két mnskétás jelen nl('g minden parlamt·.nti tag házában, a 
király egy rell,it>letét mu tat ván e lll, me Ily ben teendőik ujbóli felvéte
Iért! szólittatnak fel, azon meghagylist~:rr.l, hogy baladék nélkül igen
nel vagy ncmuJel válal:lzolj:\nak. Noha illymódon meglepettek, mie
lött összebe~zéllwttek volm, mégis nemre határozzák magukat, mire 
hivatalaik elvétetnek ::; Ül~ maguk számiir.etnek; harmincznyolcz 
parlamenti tag, ki beleegyez el t, másna p visszaveszi beleegyezését. 
Az igy támadt hiányt egy, államtanácsosol<ból alakitott uj parla
menttel töltiiiték be, de egy iiy;yvt'~d sem tc~jesztett eléje pörös 
ügyeket. 

JIRIIJU'OII párlftlllt'llt. 
Erre april 13-án eltöröltetett a parlament s a számvizsgáló ha

tóság, s a főtanács bizatott meg teendőikkel; megszüntetett a hi
vatalok megvá~árolhátósága, ingyenessé tétetett az igazságszolgál
tatáB, amennyiben a felek tartoztak ugyan fizt:tni, de nem a biráknak. 
Az ország többi parlamentjei is eltöröltettek és egyesittettek, vagy 
has•mlóképen módosittattak. Mindez Maupeou cancdlár müve volt, s 
a királyi herezegak tiltakoztak az ellen. Tagadbatlan, hogy a régi 
parlament megérdemelte a bukást, mint ameily mindig ké~z volt áldo
zatokat szoh;áltatoi olly kormánynak, mellynek minden üdvös intéz
kedései elé csak akadályokat gördített; de hogyan lehessen bízni 
ezen üzérkedökben és ké.ihölgyeltbr~n, kik bukását előidézték? Meg
szüntették az igazságszolgáltatás m~:gvásárolhatóságát, de lehet-e 
bízni az uj tisztviselök önzetlenségében? Maupeou, az igazságszol
gáltatás fönöke, igy szólt Terrayhez: Ü r es e d és b e n v a n a 
föellenöri állomás; jó hely, hol szép pénzt lehet 
sz e r e z n i; r aj t a l e sz ek, h o g y t. e ka p d m e g. S Ter
ray zsarnoki és Ugyetlen eszközökhöz folyamodott; sokan öngyil
kot~sággal mentették meg magokat a pénzügyi zaklatásoktól, mások 
pedig a csempészetre adtá.k magukat, rnrlly jövedelmezőbbé Jön a 
munkánál. Igy állotta}; a pénzügyek ; ami 11z igazságszolgáltatási 
eljárást illeti, olly mély gyökeret vert a szokás, hogy aljasságnak 
t·~kintették igazságot azoigáitatni a király költségén; nem voltak 
képesek felfogni, hogy fizetéseR hivatalnokok becstlletesek lehesse
nek, s elvesztették hitelöket azáltal, hogy nem voltak nagy vagyon 
birtokosai, mint elöbb szakott lenni. Maupeou azonban, eltekintve a 
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kén y uri eljá.rástól, joggal diesekedbetett ezen uj i tás miatt, melly hall
gatásra kényszeritette a pt\rtoskodásokat 8 n hivatalnokok szinét
javát vitte be a parlamentbe. 

Ez beczikkelyezte a Tenay filtal javasiott tőzsdei edicturookat, 
ki sok mindenféle kisegítő eszközt gondolt ki a pénzügy jobbkarba 
hozé.sitra, s a jámdékok lc~zállitá~ávnl évenkint tizenhárom millió
val C3ökkentette az államadósság kamatait, mellyek ennek daczára 
is hAtvanhárom millióra rugtnk; az é\'i hiánylat huszonöt milli6ra 
rugott, holott százhusz és f!zázharmincz volt, midlín Lajoa a trónra 
lépett. 

Látván Lajos, hogy a köuz.ellem elörehalad, ahelyett, hogy 
vezetné, kikerülhetiennek nyilvánitotta u változást, t1 önzésébe- bur
kolózott; érezte, hogy inog a mouarcbia, de azt hit' e, hogy eltart 
addig, amig ö él, s hogy mi történik holta után, azzal nem tlirödött. 

Midön hímlllben meghalt ( 177 4. máj. 70.), káplánja kijelentette: 

A m b á r a k i r á l y c 11 a l• Is te n u e k t a r t o z i k 11 z á m o t 

adni magnviselctéröl, sajnálja, hogy botrányt 
okozott nlattvalóinak, s kijelenti, hogy ezentul 
c i! a k a v a l l á s v é d e l 01 é r tJ li n é p e j a v A r a a k a r é l n i. -
Illyformán még a ke•·esztény alázatoaság kötelessége is a te)u"tetlen 
gög tényévé Jön ezen monnrcllia rés~éröl, melly mrg széthullá.saköz
ben is mindenhatbságát fitogtatta. 

BETEDIK FBJBZBT. 

Erkölcsök. 

XV. Lajos uralkodó.sának t6nyei részben feltüntették elöttünk 
ama kor erkölcseit és nézeteit. Az erkölcsök már XIV. Lajos alatt 
sülyedésnek indultak, daczára ezen király öreges szigorának, ki a 

botrány elkerülétle végett nem hUntette a kihágásokat. Maiutenon 
asszonynak, ki azzal dicsekedett, hogy divatba hozta a jámborságot, 
elég ideje volt látni, milly kevés ideig tartanak a divatok j elárulta 
magá.t a kepmutatás, ezen utolsó t iaztelctadás, mellyet a korlátlan ki
rály iránt tanusítottak, és sokkal többen utánozták Ninon szemtelen 
fajtalankódásait, mint a király ezenteskedését. Az elöbbi körül egy 
társaság ainknit kéjenczekböl, !dk pnlaczkok között Chaulieu szemér
metlen és Jean-Jacques Rousseau istentelen vereeit dalolták j a hitet-

xvu. 7 
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!enek Conti herezeg köré gyülekeztek, s ha a llziupadon már clc:iLL 

nem okoztak botrányt Molit!l'e piszkol! l réfái, 1709-ben Lesage T u r

c a r e t-jét hozták Fzinrr, me l ly fM y ol nélkiil tárj a fel a \eg•·omlottabb 

társadalm n t. 
Olly országban, l1ol mindcnJ,i az udvartszokta utánozni, v~sz

hozókká liinek a kormányzó pt'ddái. Ki :>zámitolta volna a kiadáso

kat olt, hol c;~)' gyémántdarab rncgszcrzésé1·e nnuyi kincset paza•·ol

tal•, mel!y<:kre olly {·~etü s;-iiksége lett Yolna az (Jrszógnak? ki merte 

volna józa11mik {s ti~zta ~Ir: Ilinek mutatni nH•gát a kis v a cs o r á k 

közöit? még a szcJJndélych:tiíl nem háborgutott ndvarm;czok is ki

hágáE.okat -'s fajtalankodásokat titogtuttal•, s mindenki részegnek 

tettette magút, midiín a hen·zeg t:'tntorgott. 1716 ban kezdetöket ve

szik az álarczns Láluk, s hdenl>int nyoll'z illy Lúlt i!i :!Jnak. Ismét 

megszaporodiiak az iiriimlt:\zal{, 1wllyek a nagy király alatt eltiintek, 

s mellyd,Lcn az urak ldrpotolj:ík m:•v;ukat ama kimért feHzességért, 

mellyre a palotitiJan k:\,lwztatva vt:unak. Mnine ht>rczegnií pártja 

szigoruan nH'!Srótta ezt ll doriJ<:1.•)l!'t,;okat; Puri-Hoyt~l némelly tiszte

letreméltú maradvi:uy•d "ll~'ne ~zegíiltt(·k a't: ámak, legnagyobb ré

szök azonban dmeriil lvm1•:; ;;úl-!yellt·IIÍ keztlil< a családi Loldog~á

got s megjt'IL·nni fd<:J~g-ii!tkel; vcs1.<·.d·,lme~ t;z;ükségc~ség által ha· 

rátok szcrzésere és ezek megtartására levén kény!lzcl'itve., divatba 

hozzák n szeretök tnríá5ál; a l:ázassági szerzödésekben kikötik, 

hogy a nök ne legyenek kéuytdenek a férj birtokán lakni. 

" jlllt•l\. 
A kormilílyzú paiutája mcnlwlyül szc,lgált azon törvények ellen, 

mellyck tiltották a játél;ot, mclly aztán odP. plántálta át lázas élveit. 

A tizcnnyt,kl'. éve~ Valois I!C'rczegnií, l:i a modenai herczegnek volt 

szám·a feleségiiJ, oda is ltiivdé fl:J'ji~t, cgé5Z sereg fullajtárt küldve 

maga dfítt S)lZ 1:jt a játeka;;ztaln~U, a 11npot pedig alvással töltve; a 

főbb urak szi11lL\.u oda sereglt,tt<·k, hfJnnan azUtn a járékdiih a viflékre 

is cl!e1jedt! Egy kiilüu m:zt:íly, ;,z i p a r l o v ag ok osztálya ala

kult, tnellynd..: tagjai nrt;,;-ynri és diíl,•iilíi élett>! folytattak, anélkiil, 

hogy a játékon i H élíisk ,d,;B<~ll ki viil l'(.!.yé\., _jiivcJrlmi forrásokkal 

birtak vulrw. A kormány kL~pt.clen lóvéu llll~;:;ukadályoziiÍ a játé),ot, 

legal-ább ellcnüri:>:ni akarta, minek fulyt:ín nyolcz játékakadcmiát en

gedélyezett kéts-~ázezer livre-ért, melly osszeget szi·gyenlös szegé

nyek segélyezésérc szánta. Ekként a nemesség, mclly máris az ör

vény szélén állt, hanyathomJok rohant aLba az örömujjongások, sze

relrne!!keJé~ek s a finomság külszinével takart •·or .. lotts:ig kHzepett; 

nevezetesekké ]iínek a Templ<', ~ceanx, Cavc:m epicureusi társulatai, 
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mellyek részben dorbézolási, részben irodalmi jelleggel bírtak, s 
mellyekbcn mindenki saját kiiliin tehetségével igyekezett a többieket 
mulattatni. 

J'~nJiizt~s. 

Nem kcvét'sé nwgingn1ta njolag az erkölcsöket Law bankja 
azon gyorsaság miatt, mclylyPI némellyek nwggazdagolltak, mások 
elszegényültel<. A nyereflég l1cv<;hen az arauyos iiltönyök érintke
zé~br j littek a daróczczal, a fíipupok hi horn. a <'8ÍÍCselél( n~zályával; 

s miután a kiizgazdaHági cs1.mé·k általánosan cltct·jedtek, megszaba
ditották a kereskedelmet. a megvetés ama hélyegétöl, mellyet addig 
viselt. A fényüzé3 ekkor <~lmúsebbé, másrészrill azonban ledérebbé 
és ephemerré llín ; a· nagy tt>rjedclrnü esarnokok elszigetelt lakosz
tályoknak engedtek helyet, mcllyek mimleu kényolemmcl el voltak 
látva a tanulmányokra é~ titko~ élvezetekre. A· miivészetek többé 
nem kéjelgési, hanem fajtalan jeleneteket állituttak Pli!; n tudomá
nyok, mellyek a küzön-:ég uszályhordozóivá liínek, a gyönyiir rnester
ségét, a pillanatnyi szm·<•nc~<'t, a kiirnk tapsait lteresték. Terjedt a 
tükl-ök hABZIJ:tlatll, mellyeket Jllc~terség-esen állitottak szét, indini por
ezellának és kiiliiniisségekkel voltak tele a szobák, kedvelték az 
illatszereket s ápolták a vidgokat is, hogy az egyiizrriiseg némi lát
szatára tegyenek szert, rui pedig Hnnyira ellenkezett a feltollazott és 
skarlátba bujtatott s nem t isztességes ezéfokra tartott sz algák rajá
v al. Ezek legfőbb feladata abban állott, hogy rögtiin fölismerjék a 
czimereket é!l livrét•ket, misz<'rint tuuhassák, melly !tocsik eliíl kelljen 
kitérni saját urok kocsijának, s mellyektiíl álljon jogában ezt köve
telni, folyton annak levén kitéve, hogy vagy megbotozzák őket az ut 
kellő közepén, ha keveseblH•t, vagy elkergetik a háztól, ha többet 
tesznek a kellönél. A lakájok, kiknek elíibb kötelességökben állott 
zenélni a pihenési órákban, eldwr tétleniif :ícsorogtak az elöszobák
ban, mig elérkezett a pillannt, hogy uraik lovai előtt fussanak. 

Az angolok példájára behozták a thcát, mig a kávé, csokoládé 
és a fényüzési borok használata is terjedt a bouteille uj elnevezés 
alatt. A ruhákat nem terhelték többd annyi mindenfélével s az északi 
divatszerint a testhez idomitották; a parókák megrövidültek s nem 
kevesen kalapot kezdtek visolni, >1 FrankJin ennek daczára még ké
söbb is ökként számított, hogy F'rancziaország egész hadsereget állit
hatott volna ki parókacsinálókból s azt eltarthatta volna a bajpor 

árából. 

~emesség. 

A tulságos kiadások tönkrejuttatták a családokat s azért sze-
7* 
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metbunyni kényszertlitek az aristocratik.us igények fölött, hogy a 
nem-nemes gazdagokhoz közeledhessenek s, mint ök mondák, plebejuti 
trágyát vihessenek a feudalis földre. :Má.r XlV. L11jos dédelgette 
Bernard bankárt; a főnemesség követte példáját, de nem méltóságÍít, 
s megalázta czimereit az arany előtt; üzérkedé.iblíl meggazdagodott 
kereskedők emelkedtek olly családok rnellé, mellyekben örököli volt a 
toga vagy a marsall-bot, kik u1egfeledkezve alacsony származásuk
ról, sokkal nevetségesebbek löuek, mint azon nemesek, kik felhngy· 
tak ariatocratikus igényeikkel. A tétlenség kitlönben még mindig a 
magas szülPtéa megkülönböztető jegyének tar· atott, azonképen a 
sze.relmeakedés a a kardrántás minden csekélység miatt. "Láttam 
(mondja Ligne hereeg) az elökelö ifjakat teljesen felöltözve a kard
dal oldalukon reggeli hét órakor; egysem meut az utczán gyalog, 
hanem lovon, rojtos öltönyben, nagy kísérettel, és soha sem Ugetve; 
a nagy dámaikat két magyarosan öltöztetett szolgával (heiduquea) a 
bako11; a fiu:,at reszketve anyjuk előtt, leányokat, kik alig mertek 
férjes nökkel beszélni, minisztereket, kik kihallgattak válasz nélkUI, 
de ba megtudták a nagy tetteket, ölsz!\mra eszközölték ki a javad~l
wa~at és kitüntetéseket" 1) 

~&lnéMzet. 

A szinpad távol állott azon fontosságtól é11 elterjedeltségtöl, 
wellyra késöbb jutott. Még windig néini botrányt idézett elő a 
jámbor lelkekben; Olaszároszágban a nagyböjti szónokok ellene 
beszéltek ; Tornieili atya visszatarto. ta a ~:~zi n házlátogatástól a nova
raiakat; Genf sohaSiltD fogadta be a .;ziuédzetet; De Muy, XV. Lajos 
fiának barátja és XVI. Lajos rnini,;zter~, midöu egyszer a dán király
nak mindent rueg kellutt routogatnia, a szinház kapujánál odahagyta 
a királyt, azt wondva, Logy vallásn tiltjn otln lwlépni 2). A szép-vdág 

1) La vieille Europe. 
') FujfltsAgos vnlnmi voltuk 11 jt~~suitflk s~iuház11i. Miudeu coll.,giumoük 

volt egy azinhiÍza, mellynok szlné.<zei R DÖ1•eudókekkol vAltaku>.tak, B mlnden 
~zioháznak sujtit jll!éks(II'OZ!ItR volt, m~lf.r rnogiÍLR fog-Init •z· morujlltékot, vigjáté

kot, bRllel.et, dalmüvet, pllrbedzédet. A ezerelem s minden veszedelmes szeuvedély 

ki volt bellilök kllszöLölve, nokuek oem voltul1 Hzerepe.k, vagyis n szinpad hijával 

volt a leg;zokottabb segé,lszercknek. Hou.é.llan 1706-ban Jeruuálem bevételtf-t 
.Ss Krisztu1 1zenvedésé-t ndták elő, melly tlarubLnu 11. BUuuek, a BUnbánatnak, 11. 

Kt>gyelemnek voltak ~zerepeik. Granelli ntya néhány .,zomo•·ujátékot irt e cr.~élra, 
mellyek nem tnrtoznRk az olasz ozin legszerencsétlenebb termékei közé. A növen

olékek néha a coll~ginmon kivül Í.i tartottak döadluok11t; a rheirasiak t"gy hő Hi 
balletet tiÍuczoltak XV. Lajos fclavatiÍRakor 1 Nal(y·LRju- collcgiurnlÍnak uöveJulékq 

vedig Gergely-t vagy a NQ.[Jyaág kényelmellenaégei·t 11utAk elö 11 TtJilleriákbnu. 
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inkább tánczczal, ünnepélyekkel, szere]meskedéssel mulatta magát; 
a tánczosnők és énekesnők fitogtatott zsákmányai voltak az urak
nak, kiknP-k gazdag fogatai amazok kapui előtt várakoztak, mig a 
kegyeltek négyes fogatokon pompáztak u sétányokon. 

T n rsaigali. 
A fran<:ziák tulajdonképi tere a salon, a társalgás volt, miértis 

a társalgás ama müvészetét sajátitották el, melly olly kizárólagos 
tulajdonukat képezi, s melly most veszendőben van. Müveltek akar
tak tehát lenni {,~:~pedig kevés fáradság~al, innen származott aztán 
ama mindenre kiterjedő kivánc>iság, melly megelégszik a fölszinnel. 
Illymódon mindinkább általánossá lőn ama társas szellem, melly nivel
lál ja a társadalmi fokozatokat, ama tulságos finomság, melly az érzés 
meddőségéből származik vagy azt er(:dményezi 7 melly polgárokat 
alkot lelkesültség, írókat eredetiség, családokat boldogság nélkiil. 

Mig azonban a galanteri a arra vitte a francziákat, h ogy fon
tosságot tulajdonitsanak egészen semmis dolgoknak, másré3zröl javi
totta az önzést és mérséklé a nagyravá~yást ; tiszteletre gerjesztett 
a gyöngeség és megvetésre a kapzsiság s más nemtelen szenvedé
lyek iré.nt; nyiltságut és olly méltóságteljes hangot hozott létre, 
melly nemeslelküséghr,z hasonlított, közlékany jellemet és azon kel
lemes udvariasságot, mellyben egy nemzet sem ét·te utól a francziá
kat. Igaz, hogy az idegenek azt vetették s~emökre, hogy valameny
nyien egy kaptafára vannak huzva, ugyanazon magatartást, öltözkö
dési modort, szavakat, eszméket, hibákat s ugyanazon életet találja 
fel az ember valamennyinél 1); nézz meg egyet, s mindenkit ismersz. 
Politikai sajatságokkal nem bírtak, minthogy minden ut el volt elö
lök zárva az ékesszóllis és politikai ügyesség gyakorlására 1 vagy 
arra, hogy ezékben dicRőséget remélhetnének, egyéb sem maradván 
számukra az ügycsségen kivül azon hivatalokban, mellyek, mint-

l) Le }'rau~aiK, le premier des Européeus, le premier de& hommes lea plus 
civihűs • .• avait d&ns son langage des habitudes du perroquet, et dans ses actious 
dea babitudeH du sin ge. Il disait ce qu' il tmtendait d ire; il faiaait ce qu' il voyait 
faire; il di~ait lll~ mémes cbooes dan,; les métlleB parales qu' un autre; il graaseyait, 
il trainait ses parola~, il expédiait, et barbouillalt ce qu' il disait, sniv110t que se& 
modele~ avaient l'une ou l' autre habitude. Tou• étaient babillés de méme; mémes 
formes, mémea couleurs; tons montaient á ebeval de Ja miime miUliere, dansaiant de 
la méme maniére, avaient la méme contenance, la wéme tourunre. Les Anglais, eu 
veuant autrefois en France, étaiP-nt frappés decette ressemblance affectée: ils croyaient 
rencontrar toujonrs la miime purHonne uu tbéatre, r.u boulevard, aux bois de Bou
logne: ih trouvaient quelqne ohose de servile dan& ce c& hJ. ne géoéral deM l11&11i4Tel 

et du laDfage." Röderer, Lou(, XII. stb. III. köt. 2~6. 1. 
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hogy azokat a htibéres urak méltóságukon alul állóknak tartották, 
az alsóbbrendüekre jutottak. Csupán a parlamentek örökös tisztvi
selői foglalkoztak a nemzettel. 

Ahelyett tehát, hogy ellenzék létezett volna a kormány ellen, 
mindenki az udvar pártfogását hajhászta s nemességre sóvárgott ; 
közönséges születésü emberek arra vágyakoztak, hogy a nagy csalá
dok unokaöcscseinek vagy a királyi szerPtök rokonainak mondhas
sák magukat i a sz11bó, a varga ki r á l y i czim után vágyódott, B 

inkább törödtek pártfogójukkal mint vevőikkel, boldogoknak érezvén 
magukat, ha csak távolról szíhatták az udvar légkörét i ennek tet
szeni volt a főérdem. 

' A csáládok ifjabb tagjai, kik arra voltak kárhoztatva, hogy 
meddőségben senyvedjenek el, mi szükséges volt a családok fényé
nek fentartására, a romlottság terjesztőivé és szerelmi cselszövények 
szerzőivé lönek, mik a nagyravágyás cselszövényeit készitették elő. 

Innen származott a nők befolyása, kik a férfiak pártfogónőivé lettek, 
miértis mindenmódon igyekeztek ö ket elcsábítani, hogy szerelemhez 
és hivatalokhoz jussanak. E czélra mindcnt felhasználnak: szépsé
get, gazdagságot, esdekléseket; átengedik egymásnak feleségeiket, 
szeretőiket; a nők pénzt ak:.:rnak szcrezni, hogy piperézbeesék ma
gukat, s piperezik magukat, hogy válngathassanak a?. udvarlők kö
zött; késöbb unalomból, kötelezettség ből, igazi szerelern utáni vágy
ból pártfogónőkké lesznek, s illyrnódon összekeveredik a nagyravá
gyás és szerelmeskcdés, s a cselszövényektől csakis a megvásárol
ható hivatalok maradnak menten. A pálya tehát illyformán szivbeli 
dolgokkal vette kezdetét, mellyekhez voltaképen mi köze sem volt a 
szivnek, s az ifjuságban fölvett ledét· szokások megmaradtak . az 
öreg korban iti; rninucz~knél fogv11. ruegkülönböztetvc maradtak a 
jó osztályok a kcllcmesektöl, azok, kik komoly munkával foglalkoz
tak,, azoktól, kiknek egész élete csak ledérségekből állott, a józan 
gondolkozá•mak a p e t i ts ma i t r c s-ktöl és piperkőczöktőL 

Aki értett ezen mesterséghez, az atyai házon kivül próbált sze
rencsd, s minthogy cmszás-máazás által jutott hivatalokhoz, ide is 
magával hozta az engedelmc.i:>é~ szokását ollyképen, hogy a kor
mányzat zaj nélkül haladt a maga utján anélldil, hogy akadályokba 
ütközött volna, sőt nem egy:szer megelőzte s tul i» ment a parancson, 
s ezáltal soha sem érte azon szégyen, hogy valami igazságtalanságot 
követett volna el. Annál sulyosabban nehezedett tehát a kormány 
a.zokra1 kiknek nem volt valameily állásuk, s szerepesétlenség volt 



egyszerü polgárnnk lenni ott, hol mi scm korlátozta a pártfogoltak 
hatalmaskodását. 

Még a· katonai rangfokozatok is czimeket viselö egyéneknek 
vagy a pártfogásnak voltak fentart va, s mondjak-e még többet? az 
egyházi méltósilgokat és családi javadalmakat is csak ha·10nló mea
terfogásokkal lehetett elnyerni. Cotin abbé ~>zerelmes madrigálokat, 
Grecourt abbé fajtalan költ~mény~ket készitett 1 De Pure abbé a 
Precieuse-ök galant tö rténetét, d' Aubignac abbé pedig a 
R e l a t i o n d u r o y a um e d e C o q u e t t e r i e-t irt a meg. 

A hajdani izlés maradványai csnk bajjal találtak némi menhe
lyet Maine herezegoti köreiben; legtöbben a könnyü vérii Ninon-t 
(licsöitették; a szerénység, a magába zárkozott tanulmány megszün
tek az irók között, kik különféle ismeretek fitogtatásával keresték a 
társas összejövetelek ben a pillanatnyi tapsokat s testet adtak a le
dérségeknek. Ezen társadalmi finomság és roppant könnyelmüség, 
az etkölcsök lazasága s az eszmék merész röpte között gombamódra 
elszaporodnak az apró gunyiratok, s egy aljas, megvásárol ható, 
titkos irodalom képződik, melly ruiudnn botrányt közzétedz, s ocs
mány irálylyal közölnek némell y merész gondolatokat, mellye
ket már tiszteletreméltó szerzök eltakartak vagy helyes észrevéte
lekkel láttak el. Az átgondolt müvekkel és kiváló elmékkel 
szemben a komoly képü semmi~égek, frivol foutoskodások, kecses 
szőrszálLasogatások, s következésképen a szép-nem jutott ura
lomra. Ocsmány vagy pikáns versek 1 rágalmazó iratok, Prevot 
abbé, Grafigny asszony, ifj. Crcbillon regényei, a P e r zs a l e v e
l ek, G i l- Blas, Voltaire P u c e ll e-je képezték a henyélő osz
tály érzékcsiklandoztató olvaomáuyát, melly elmei és irodalmi 
élvezeteket követelt. Miutan F<mtenelle, n rnult század eme tisz
tes mar~dványa, meghonositottn az előkelök cabinetjeiben a csil
lagászatot, divattá lőn ismerni Newtont, s párhuzamba tették é:ít 
az ügyetlen Maupertuisvel, miként Leibnitzut LockévaL Voltaire
nek egy levele, Pi ron nak egy epignimmja, egy vígjáték, vala
meily uj regény rpinden kört mozgásba hozott, s az előbbi szere
tetremélt6 fecsegés és könnyed vele nem gondolás helyét érteke
zések foglalták el I). A fölületes ismeretek ezen máza fölösleges
nek tÜ'ntette fel a mély tudományt, miként a szőrszálhasogatás 

1) Cette anatomie de l' áme s' est gli,sée jusque dans nos conversatioDs; 
on y disserte, OD n' y parle plus ; et DOS >ociétés ont perdu leurs principaullí 
agrémen~, la ebaleur et la gaieté," D' !)embert, Préf. a l' Enet;cl, 
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azükségtelenné tette a hitet. Szép hl:ilgyek társaságában osztogat
ták a dicsőséget és gyalázatot, s nélkülök nem is lehetett volna 
nevet szerezni a társaságban ~-

1) "A ki• ~aeaordk félhivatalos azemtelensége megelőzte az atheismusét. 
Azon ragyogó termekben, mellyeket az uralkodó ízlés tükrökkel, aranyozott bol
tozatokkal, érmekkel, ámorokkal, koszorukkal, Boncher ecsetének müveivel ékesí
tett; ar;on fóuri dorbézolások alatt, mellyeknél a visszdlés által ellankasztott élv
d.gy a az önmagát megunt kéj elvesztették ingerlH hatásukat, a hitetlenség, mint 
valami izgat6 fúszer, ébresztette fel ujra nz ünnepély vonzerejét." 

~A csinos, csipke-gaÜérral éa kézelökkel díszített káromkodó megjelent 
aztán a nagy világban, biztos levén arr61, hogy szives fogadtatásra találand, ba 
udvarias volt, bu. tudott élni, sz6val, ba tökélttes gavallér volt, filleg ba utlevél 
gyanánt ama kllnnyed és tréfálkoz6 szellemrnel is el volt látva, mellynek finom 
élczei képezték Fontenelle akadernisi tag nagy hirnevét. Ekkor ugyanis mlndent 
szellemmel kellett fizetni, mi az ej!'yedüli forgalommal bir6 pénznem volt a tArsaságba n. 
Igy ia ugy ia dicsekedtek, A.rultak, csereberéltek, kölcsönöztek, koldultak, de szel
lemmel kellett birnia annak, ki valakit ki akart fosztani ; akAr nyerték, akll.r kipták, 
ak6.r loptAk, dll okTetlenül birni kellett vele. Némelly kufárok zAiogra kölcsön i.• 
:~dtak bel8le, az ár(olyam azerlnt, s boltjai It a szellem bnreiluinak neveztettek." 

"Évek mvltával a nHk eljutottak befolyásuk tetBpontjára. A nellemdusság, 
a komoly semmik, s fontoskod6 frivolságok, azon lt.Inok és kecses az8razálhaeogatá~ 
uralma alatt, melly életképességök Iényegét képezi, képesek voltak veraeuyezni a 
felallbb tehetségekkel é~ elhomlt.lyositani a mbodranguu.kat. Nem csupán regé
nyek éa gunyiratok klipazték valameily nil köuy,·tárát., ~ R finom kezek gyakran 
odahagyták a Iegyezllt a komoly rlelejtffért, m~rLanl áhrákat rajzoltak, 
lapor;ták Euclides Elemeit <ls az el!'yenletekrBl ez616 értekezéseket. Nemes hölgyek 
környezték Maopertuist a TuilleriAk kertjében, elhalvAnyultuk Newton éa Leib
nitz fólött, versenyeztek Eulerrel, diesérő megemlitéseket nyertek, egymá& ke
zei!Jöl szaggatták azon t u dó sok leveleit, kik R ról d alakjának meghatározAsa 
végett mcsszeutu.d.sokra mentek, s nem sziintek weg folytonos figyelemmel 
kisérni ezm távoli mnnkRiutokat. Mások, anélkitl, hogy írtak vagy szlt.moltak 
volna, nem csekélyebb befolyásra tettek sr.ert, mint a blt.j és szellem királyniSi a 
társalgásban. Udvarnit tud6sokb61, geometrákb61, a~ lt.llam elsll személyiségeiblll 
állott; termeik a hirnév oracnlnmai VIJltak, amié1·t mindenki törte mag6.t azon 
nebezen el11yerhetö megtiszteltetés után, hogy azokbR fölvétcs.ék. Mint az ízlés 
és közvélemény nralkod6níii, gun)·olór16 tilinkaéggel tiiv:elték a IDAthematikuaok 
anyagi eszméit, 

.A csipkedő trét'álkozá~ Bzokása, a skepticlsmus a 'ziv ~rzelmeiben vala
mint a lélek hltclveiben, a positív tudominyok fölület~s máza mindinkibb eltá
volitott.Lk a metapbysikai igazságokt.\1. Szégyen lett volna elfogadni a nép egy
szerü hitét; vallásunk a~!iknel1, szegéuyesnd<, l'éptclcnnek találtatott több 
esetbe11; a~ t akartú.k, hogy megvilágittas~ék " megegyelizen az emberi ész 
méltóBngával. LerAzni magukról a k~resztényaég törv~nyeit B igy elitélni a 
kortársakat és az elöuöket, ehhez nAgy bátoreág kivántatott. Ettlll kezdve 
tehát a 1Jip uellemek mlliukat er& 1ullMUJknek nevezték, az erlls szellemek a 
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A mi hajdan a Ra.mbouillet-fo!le ház volt, azzá IlSnek most 
Geoffrin és Tencin asszonyok ház!li, melly utóbbi regényir6nö és 
megugrott szerzetesnő volt, ki az utczára tette ki saját magzatait, 
Dubois ágyasa, Montesquieu kedvese, nagyravágyó másÓkért, ki 
Se ra i l t gyüjtött lissze s a j á t b a r m a i b ó l, miként 8 a nap 
legszellemdusabb férfiait nevezé. S a !9tellem takar6ul szolgált 
mindennek, a lopásnak, a becstelenségnek, sőt az alacsony szUle
tésnek, minekfolytán, ba ártott is, szelidebbé tette a hatalmat, 
türelmcsebbé a papságot, bizalmasabbá 11o nemeseéget, közelebb 
hozva egymáshoz a személyeket anélkül, hogy lisszezavarta volna 
az osztályokat, általáno11 finomságot hozva be, mellynél az aris
tokratia levetközte szenv~délyeit, de megtartotta társadalmi ezo
kásait, s azt nyerték, hogy az ész jogai <>gy fokt-a helyE>ztettek a 
születés jogaivaL 

Mialatt tehát az udvar veszti tekintélyét, a tudósok függet
len állásra tesznek szert, s észreveszik fontosságukat. Hume, a
rnidlln Párizsba jött, elbámult a szellem eme tiszteletén s igy irt 
Robertsonhoz: "Én itt akarok maradni; a tudósok és tu
dományok sokkal jobb bánásmódban réuesülnek 
i t t , m i n t a m i z a v a r g 6 l o n d o n i b a r b á r a i n k k ö

zött" 1). 

A RZép szellem eme maniája, mclly pártfogolja a tudatlansá
got és aljasságot, arra vitte az embereket, hogy a legszentebb 
dolgok megtámadásával keressék azt, s a kormányzér VRCioráinak 
ocsmány örömei megnyitották az utat a1. istentelenségre. A sz é p 
szellemek e r ö a szellemek akartak lenni s a b ö l cs és z czimet 
decretó.lták önmaguknak, erőnek tartván azt, ha lábbal tiporják a 
hitbeli dolgokat, illetőleg a neveléRsei kapott eszméket. A tiikrök
kel, aranyozásokkal, mellképckkel, ko~zorukkal azemkáptáztatólag 

bölC8ú:z: ez imet igényt~lték maguknak, tekintetbe véve, hogy e1Ufidn aiKJk a valódi 

bölcaú~ek, kik eUg erŐtJel birnak lerázni magukl'ril a nevelé. előitéleteit valldsi d~

:;okban". Roselly de Lorgaes. 
1) D' Alomb~rt azonhnn br,lye"ehh frlfo>gllssal igy szólt: .Les auvans n' ont 

p 'IS t<• u jon ra hfl,;oin d' ét re récompenai•a pour sc multiplier. Témoin l' Angleterre It. 
qui le,; adeneee l:ioivent tant, ~an• que le gouvemement f~W~•e rieu pour eliel. 
ll ""t vrlli que la uation les considtire, q n' elle lee rAspecte mén1e; et cette eo
l'ece de récowpouse, superieure a toutes les antree, eot snns doute le moytm 
le plus ~ft,· de fai re fleurir lee sciences et le~ arts; paroe que c' est le gouver

nement que donne les places, et Ie public qni dietribue l' estime". Prif. o l' 
Ertegclopéd~. 
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felékesített termekben a hitetlenség elevenitette fel ismét gunyo
lódásaival az unatkozó és bágyadt élvvágyat j a kámmkodás, 
csak finom öltönyben és ciiipkékben jelenjen meg, eziveaen látott 
vendég volt, főként ha szórta a csipös és gunyoros élczeket. 
Megbitták Mázest és a prófétákat, iisszekeverték a hibliát a kábi
tó élvezetekkel s a dorbézolások még botrányosabban folytak az 
egyház által wegszentelt napokon. Mi sem maradt a szellemen 
kivül j nem maradt hit, nem lelkestlltség, nem_ hódolat az igazság, 
a haza iránt, melly ut,ilbbit az emberi nem tlres elnevezéssel za
varták össze j windenből gunyt űz tek, csak a képzelern után indul
tak s egyedül saját eszökre támaszkodtak. 

Mindez növelte Párizs befolyását, melly az urak között meg
honosult társulási irány által rnáris messze el volt terjedve. XI. 
Lajos 1474 ben szemlét akarván tartani ama város fegyverfog
ható lakosai fölött, midön százezret talált közöttük, kik skarlátba 
voltak öltözve fehér keresztekkel, annyira megrémült, hogy soha 
sem Íi:lmételte többé ezen látványt, melly feltárta a párizsiak előtt 
számukat és erejöket. III. Henrik tulságosan nagy fejnek hitta 
Párizst s ),isebbé akarta tenni. A kormányzóság alatt egy millió 
négyszázezcn·e ru go l t a !ako:,; ok száma. Condé alatt a Saint· Ger
main külvár()S alakult. í·p a~on helyen, hol az ö parancsa szcrint 
csak házikóknak kdlett volna lenni. 

Szobodk6müvesség 
Ezen területen a titkos tarsutatok üzék fondorlataikat, mi 

egy ujabb utánzésa volt az angoloknak. A hiuság távoli vagy 
kitünő eredetet ltövetelt a szabadkömüvesség részére, s nem léte
zett kiváló név, mellynek eme társulat alakitását ne tulPjdoni
tották volna, sz. Mihitly arkangyaltól Socinusig és Cromwellig, 
és ameily álmokat valaha csak kigondoltak a titkos társulatok, 
hogy ősrégi eredettel diszitsék magukat, a kömüvesség mindazo
kat elfogadta és felcziczomázta. Ki Salamon templomától, ki az egyi p· 
tom i rejtellllcl( t öl származtatta; Mancs tökéletesitette volna, kinek ta
nítványai aztán az utúdoltra származlatták a G. A. D. L. U. 
(g r a n d a r c h i t e c t d c l' u n i v e r s - a nlindcnség nagy Épi
tömestel·c) ti:;ztelctét; ezen táriiulat tanitotta az curopaiakat mü
veltségrc az ií:sidökbcn Pythagoras neve alatt, a középkorban pe
dig fentartotta a tudás hagyományait; a keresztes hadakkal az 
ispotályosok és templomosok utján átjutott az europaiakhoz, s 
titokban tulé!te a két rend. kiirtását. A kömüves páholyok való
jában1 mint emlitettük1 nem voltak egyebek, mint egyike ama 
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számos társulatoknak, mellyek által az ipar a köz~pkorban S{'gélyt 
keresett annyi ellenség közepett. Az építészeti rend8zerek hagyo
mánya azon féltékenységgel ödztrtett közöttük , 111elly akkortáj
ban közös volt minden rendszerrel. A strassburgi székesegyházat 
egy s~abadkőmüves-társulat épiti U7l-beo, s az akkori épitl(ezé
sek hasonlatossága a szartartások cgyenlöségét engedi föltételez
nünk. A fejedelmek elismerték a. társulátot s Miksa császár meg
erősítette alapszabályait 1). 

A köuiüvesség első nyomai A n go lorszAgban 1327 -b öl szár
maznak s akkor az összes lordok ahhoz tartoztak j a parlament 
1425· ben eltiltotta a kömiivesek káptalanait és gyülekezeteit, VI. 
Henrik azonban ujból megengedte azokat j 1500-ban a rhódusi lo
vagok igazgatása alatt állottak j 1502- ben, VII. Henrik volt a 
rend pártfogója, az ország első tisztviselői tagjai közé tartoztak, 
kiknek élén maga a király kömüves öltönyben tette le a west
minsteri apátság alapkövét. Az angol forradalom . alatt az ural
kodó zsarnokság és ama nép hallgatag kedélye huthatósan köz
remüködtel' a titkos társulatok alapitásán1, s hogy főlfedeztetés 
esetén ne latszassaoak ujaknak, azt allitották, hogy a fürt kömü
ves páholyokhoz tartozna!(, s ama bibliai jelvényel(kcl vették ma
gukat körül, rnellyekkel tele volt az akkori beszédmód. A számü
zött jakobiták magukkal vitték a titkos tAraulatokat Francziaor
szágba, de azonkivül, hogy itt kevét;bbé kedvelik a titkolódst, 
XI\'. Lajos gyanakodó üldözése mrgakadályozá elterjedésöket. 

1) Ki oem akar a 1 ejt.elme:;, homályo>, loiz11rr iratok tengur~be met·üloi, 
közelebbi felvilfLgositást Hzerezhet egy olasz irú eléggé l<ülöoös müvéböl, melly
nek czime: ll mistero dell' amor platonico del medio evo rieri·vato dai mtaleri antichi, 
öt kötetben, Rossetti Gábortól London, 1840. Egészt>n a titlws társulatok létezé

sére tflmaszko,Jik, mellyekben hngyo!loány utjAn fenmar11dtnk a hajdani titkok. 
Mint lNmészetes, e könyvb•·n n>~ gy rész jut a kőmii vességnek is, mellyoelt mllg 

gyermekes.égei '" rejtí·lyes nyelve is l11•mulyan vétetnek. Főleg 11 III. füzetben, 
ll fej. be:;zi.l róla. 

Lásd tovlihl.fl Regbellini, La .llu~onnen"e conaidéde comme le dsultat dés 
religiona égyptienne, juive, et rft~·étienne. Ga11rl 18:!~. -- Esprit du dogme dc la 
Frnnc-Maqormuie Brüssell ls·!;,. 

Glavel, Hist. pill, de la l!'rano-Ma~onnel"ie. Parigi 1844. 
Ragon, Cour·a inlerpréiatif des imitatiun• anciennea et mudernes. Edition 

aacrée, 1;!!42. 
Igen terjedesme~ és elleoséges felvilágositás olv11Hhat6 11 ~'elvilágosultHk

ról (illumiuatusok) é~ azabadkömüvesLkröl Barrnel abbé Emlékirataiban a jaco
binum us történetére t•onalko%ólag lll. és IV. köt. 
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Néhány illy társulatot alakitott az angolországi trónkövetel8; a 
kormányzónak, ki kedvelt mindent, mi a titok és tilalom által inge
relte a kiváncsiságot, valamint a többi angol divat, ugy ez is 
megnyerte tetszését, s 1725-ben tartatott az első páholy három 
külföldi főnök vezetése alatt, s ezek voltak : Dewentsvaters lord, 
Maskeline lovag és Heguettye UJ', A szabadk8müvesség A n gliá
ban ép ezid8Lájban megszünt titkos-társulat lenni, a april 24.-én, 
Alkeith gróf nagymester alatt nyilvános gyülést tartútt1 mellyben 
három ujoncz fölvéve a börkötényt, a kalapácsot és a va.kolót, 

ezen jelvényekkel ment végig a városon. 
1736-ban, Arnwester lord, második francziaországi nagy

mester távozása után, az udvar tudtul adta, hogy ha a válas~tás 

valamelly francziára esnék, ezt rögtön a Bastilleba záratná, 

és mégis d' Antin herezegre esett, ki alatt a franczia kömüvesség 
állandó lak helyre tett sz ert, ezután Clermont gróf királyi her

czegre. e~ctt. 44-ben a páholyok eltiltattalt, ennek következtében 
:1zonban annál inkább meggyökeresedtek és elterjedtek a vidé
ken; végül a párizsi páholyok fü~getlcnitették magukat az angol
OJ'szágiaktóL Ram>ioy András l\Iihály (1686 -1743)1 ki a londoni aka
dernia tagja volt s a tJ·ónkövetelö fiainak felügyelője, ki külön
féle míivei által nem csekély bimévnek örvendett, s kit Fenelon 

a deismus elhagyásá1·a birt, egyike volt a francziaországi kö
müvesség legbuzgóLLl terjesztőinek. Azt hitte, hogy a kömllvesség 
Palesztinában alapittatott a keresztes hadjáratok idejében, a sza

racénel' által elrombolt templomok ujbóli fölépítése végett, s 
melly késBhb Angolországban módosulni volt kénytelen, · nehogy 
gyanut keltsen Erzsébet királynBben, ki a szabadkömüvesekbeo 
álczázott pÁpistákat látott. Romsay, mint föcancellár, az összes 
európai páholyok képviselőit összehíni szándékozott Párizsba, s 

rábírni az összes tagokat, kiknek számát háromezerre tette, hogy 
tiz Lajos-aranyat ajánljanak fel fejankint, melly összeggel aztán 
egy fJ·anczia Rzótárt állitanának ösezo, melly a szabad rolivészete
ket foglalná magában ; ez utóbbiak képezték azon előadás tár
gyát, rnellyet hetenkist egyszer adott vacöorájuk alkalmával 
tartottak. Fleur·y minisztcr ellenezte a hirdetett gyülést; késöbb 
megírta a Sz a h a d k öm ii v e B ség t ö r t é n e t é t, melly nem je
lent meg nyomtatá:>ban, de bevallja, hogy elhallgatta, mennyire 
közremüködött e kömiives!!ég a Stuartok visszahelyezé~ére Angol
országban. 

E~en ezi~eten a társulat megtarto~ta a komoly jelleget; 
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ml\shol azonban mulatozási ösezejövetelekH, galant eretneke~ggé 

Jön, melly senkinek s!'!m ártott, sl:lt ha~znált a jótékonyalig által i 
s egy olly társulat jellegevPI birt, melly a polgári társulatokéitól 
különbözB elvekre alapíttatott. Páholyaikban 11emmiféiP. örökös 
ell:ljog nem létezett; a gondolkozások azobájának fekete 
falain halál-jelképek között e szavak voltak olvashatók: H a t ii-

, r IS d ö l a z e ru b e r i k i t ü n t e t é s e k k e l , t d v o z z ; i t t i s m e
r e t J e n ek. - Az ujoncz megértette a ~zónoktól, hogy a kiSmli
yeseég ezé! ja megszüntetni minden f11j, szin, haza általi megkillönbözte· 
tést, kiirtuni a nemzeti gyülölküdéseket és a vakhitet, aminthogy 

a mindeuség Épittlme~teréuek ÍM a kUlönféle éghajlatok bölc11ei 

emeltek templomo1 ; rninden páholy tisztelendőjének tróujá fölött 
látni lebetett a háromszöget a .Tehováh zsidó névvel, welly azt 

jelentette, hogy a beavatott egyedüli \'allási kötelessége volt k 
tent imádni. .MLnthogy ezen t!l.rsulathoz temérdek olly egyén tar
tozott, kik ellenezték u tál'saJalmi felforgatá~okat, a legbuzgób· 
bak uj titkos fokozntokul ali!pitotlü.k, ruellyekre c~ak bizonyos 
ruegpróbáltatásukou keresztUl leh~tett jutni, wellyek cz~lja volt 
feltüntetni a f01'1'adalmi nevelés haladá~át. Illyformán barmiuczlu~

rom fokozat l~tm>.tltl, mellyek közöl u négy első kömllvesi jfllvé
nyekkel bi1·t; az ötödiktől krzllve ::1 1izennyolczadikig vallálli lo
vasságot jelentenek; a harminczaJiknál aztán megkapja az illetil 

ama problema megfejtéMét, melly az előbbiekben csak jeleztetett. 
A titokszerüség magnh0z éde~gP.ttc éR izgatta a lcépzeleteket; 

a könnyenhi\'ök chimericus tiikéletességek iskoláját és homályos 
mysticismnst, a charlatánok a varázslatok hnlmazát látták benne; 
nem egy volt, ki csalás vt'-gett használta a tt\rsnlat nevét i nagyobb 
volt azok ezáuta, kik eHzkiiznek tartották a szegénység o•·vosltl.sára. 

Lehetetlen volt, hogy gynnul ne keltsenek a fejedelmekben eme 
titkos ö3szejövetelek, ezen titokszeril egyeté1tés a legktllönbözöbb 
országok lakosai között; s eWbb u~yan }1'1'1\ncziaorszé,g 1727-ben, 
aztán Holland 35-ben, kt!slibb Flanflri11, 1'\védorAZII.f!, Lengyel·, Spa
nyolország, Portugal, MagyaroJ'I!!I{!j:!; és Schweiz Philtották azokat. 

Bécsbell 4:1-ban, mid/iu 11 katonák megrohanták gytllésöket, a tagok 
átadták kardjaikat s börtönbe vitettek vagy becsületszÓL'a. szabadon 
bocsátatfak, egy botrányos hil' azonban azt mondd, hogy magas ál
lásu egyének Í!! találtattak közöttük; a foglyok mindazonáltal kijelen
tették a vizBgálat alknlmával, hogy nem felelhetnek a kérdésekre. 
mint.hogy ezt esküjök tiltja; a kormány megnyugodott é11 szabadon 
bocsátotta őket1 lio eltiltotta hasonló gyülekezetek tartását, XII. Ke-
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)emen már 38-ban kiközösítette öket Olaszországban, késöbb XIV. 
Beneduk 51-beo megujitotb a kiköziisitést, mire a nápolyi király
ságban, hol igen el voltak terjedve, III. Károly azon bünteté~eket 
alkalmazta ellenök, mellyel< a közcsend háboritóit sujtották. Őt kö
vették a többi fejedelnek is. 

EfFéle tilalmak a ~e!lztily vonzen~jével ruházták fel eme társu
latokat; nlindcn gondolkozó hozzájok akart tartozni, minekfolytán 
nem wegvett•ndö eszközzé lönek a forradalmi eszmék elterjesztésére, 
föl eg miután kezet fogtak a m;mr;torsz(Lgi fe l v i l á g os nl t ak ka l 
(illurninatusok ). 

NYOLCZADIK FEJEZET. 

R (i l c R é~ z e t i i r o d a lom. 

Illy erkiilc!liiket és {~rzelmelH·t r·ajzolt a7.on irodalom, melly 
szokás szei'Ínt, réRzhen a mnlt Rzázaddal tartott, ré~zben az uj Psz
mékhez alkalmazkodott 1). A s;"épPt meg~ziintelt mint sz&pct mü
velni, s fegyverré változtatt:'tk át az eszmék t'B pártok számára j az 
irodalom, melly erkiilcsiis, vallásos, monarchiai irányu volt XIV. La
jos köpenye alatt, elfogadta a skepticismust és erl(iilcstelenséget, 
bálványozta a Hzellemet, kerrste a pillanatnyi diadalt. A szépek kö
reiben ellenhatás keletkez(;lt az előtlök miivé~zete, fiiként Boileau 
é~ Racine ellen, s Fontenelle és La Mot.te voltak az ellenzék fejei. 
Fontfmelle, ki ka poci! volt. az arany·s7.:Ízad é"' az uj kor között, l~öny
nyii és gyöng/od, lanyha ugy lM"kr11 mint t.€'\het8égre nézve, népszerü
sitette az ismereteltd s a t:\.t·,.a:;at; ") <:l• é" :, .. c,~é.iette· a tndonu~nyo

kat; szomorujátékokat irt, ö, ki nem ismert•~ a lelkesiilést j kedvelte 
Bayle skepticismu~át, de még inkább a szerel"m, g·yüliiJ.·t, eszmék 
nélküli életd; epigrammokat gyár·tott a hit ellen, de n\'l'i nem tu
lajdonított annyi biztosságot és fontosságot saját núzeteinek, hogy 
proselytákat akart volna szerezni j n'em engedte magát százada által 
ragadtatni, de nem is uszott ellene La l\loite hideg analysis,;al fej-

1) Bar ante, De la littémtU>"e tran~aise pelldant le X VII l. ~iécle; 

Villemain, Gours de la littératu1·e fran~aise; 
Lacretelle, Hisloire de France ; -- ,1, a C) alatti Felvilágosító jegyzet e 

könyv vér~o. 
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tegeti tárgyait, ilalokat és drámáitat készit, mialatt kimuta~ja a vei'· 
sek haszontalanságát; elékteleniti i-Iom•ht, midiSn lefordítani akarja; 
kivánja, hogy az óda valameily bölcsészeti eszme okszerü kifejtt'>se 
és ne lelkesültség által sugallt dal legyen 1). 

A Ke g y e l em r ö l irt költeménytl-ben Racine Lajos, atyja 
diszes irmodorát használja, a V a ll ás r ú l irt egyhan gu müvében 
azonban szörszálhasogató okoskodásai és a lelke~iiltség teljes hiánya 
több theologiára ru int L 'tre mutatn:1k; a bölcsészeti k1iltészet felta
lálójának vagy meghonosítójának lehetne őt nevezni, amennyib·~n 
miiveszettel dolgozott s régi tárgyakat használt fel. Campistron és a 
Racineianusok szomorujátékaiLan ügyesség nyilváuult, de sem az ér
zelem, sem az alak nem árult el valami saját kiiliin jelleget; Crebil
lon, ki irtózott Hilök, nzt hitte, hogy jobbat ÍR tt~hctne a puszta után

zásnál, s megunva Raciuu hií:'einelt erzel~!;iiSB~!!;M (~S elrnoRúdott 8Zt'!ll

vedélyeit, a siitétet kere~tt>, 1-1 dkiiliiniizve mag-át a t:\r•adalomtól, 
mellyet utált, ::~zon sz/-p után tiir·Pkedelt t:zflmoruj:\tékaihan, melly 
föltitte áll a formának. Voltaire me~tt•rrwk nevez1e őt, mieliítt még 
amiatt.i boszu~ágáLan, !.ogy vele 1•gy ptirlmznmba ltelyt>zik, bcsArolni 
nem kezdette. 

Az elübbi iHkolához tar·tozik VauvnnargU\!B Lukács h (1715-
47), ki mig Pascaltól a sz:v mélysf.geit fürkészni tanulta, Fénélontól 

') Les vers sont enfans de la ly>·e : 
ll faut les chanlet·, non {ey lit·e. 

A pei'M aujourd' hui lea Ut-on. 

Couti Antal abb<\ pnduai, feltárja a franczia írodlllom hanyallás!J.t egy, 
Maffeihe:o intézett levélben: ,.A l'rnu,·zi{ok irái,Y" bít,,z(,la:!. veszti azon finom,ágot 

és .azon tisztasftgot, mellyel< miat.t XIV. L•jos Rz:'lz:tdftt AngnsztuMéhoz leLetett 
hasonlilnni. K.:t szrrz';t vh•loh:nl< <>Z<'Il h 111y:otlft~ miatt, FontelJellet és La 

Motte·ot. 

"F,,nt.enelle be nl!:ll'fll önttJni a •zép szell11met a l•i>l•· .. é.zetl>e, s a htölcsé. 

;zetet a Rzel!em rr:ÍÍV<"ibe. A m<•taplty•i<·a <\H " ne,·et~•lg~s összevegyit~sc s<ij:l.tos 
jelleget hoz létn·, s Font,·nelk n:ogy;·a tartja mug:'ot, hogy ez neki sikerűlt. 

A halottak beszé/geléseinek ellent.{ t,,; 6 nonilli van 11ak mPgváiRsY.Iva, csakltogy min

dig l''onten~lle az, al<i l,eszél. A z AktHlernikusok dic.té>·eteiben a tu,Jomány~s he

lyek epigrammokl<al vannak vegyitv,• . 

.,La Motle felt.alált>< a titl<ot, melylyel •il<t•r·ült általánositaDiR Hom4!r, 

Pindár, A'nacreou, Horáez snjoitos e<zméit, azt állitjR telul.t, hogy megjavitotta a 
régieket. Az általuk hRsznált Ö•szetett. Hz6l!at Mját,ágos izM•re mutató megba
tá.rozásokklll helyetleoiti ; ö pé.Jdánl azt, ki ~nekes manaritkat árul, trUla·ÓTUI· 

nak nev<'zi ; a méhl<ast méz palotának, v;llamelly rendkivtili nagyságn gyn
miilcs~t kerti tilnemé11ynek; awn r6lt~'lt, me Ily <'gyik me;4!,i{·ben erköl~si lrczWt 

tart, ho8zu farku Pythago>·dsnak stb. 
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a jóakaratot szitto. magába. Korán tisztté levén, a prágai visszavo

nulás alatt megbetegedett s el<kor kétségekkel, de komolyan kezdett 
elmélkedni az élet prohiP.mtii fölött; eltünni látván a dicsöséget és 
reményeit, nem lett ~~mbergyülölövé, t1 ahelyett hogy szomorn:~ágot 
As megvettist érezne mngában, bizik FIZ emberi természet jóságában 
és nemeslelkURégébt'u, Köuy ve h•,Jnlt~luira e szavakat írja : "Az em· 

ber napjainkban nem áll kegyelemben a gondolkozók között, s ver
sengve halmozzák el öt mindennewü bűnökkel j de talán közel Illi 
ahhoz, hogy fölemelkedjék 8 visszakövetelje ö~tlzes erényeit." Söt 
annyira viszi az óvatosságut, hogy a l i g ru e r i a z t á ll i t a n i 1 

hogy léteznek némelly , ;természetunktöl elválasztbntlan gyöngesé· 
gek 1). Nem vallásns, de szereti a nemes és emelkedett érzelmeket, 
gyUlöli az üldötést, kikel a sz.eruélyeH érdek tana elleu; oem élvén 
a föváros megromlott tárustigábau, new vetette azt Wt'g s nem ÍR· 

merte eléggé, - de együtt ezenvedett az ewberrel éH saját sebein 
tartotta kPzét, midön másokéit írta h•. 

Egészr n má~ volt Duclos Károly, ( 17U4- 72), 11zubud és 
gunyolódó szellem, ki Párisban ntitt fel, az udvat· pártfogása alatt 
állott 8 barátja volt a legkUliinböz,~bb egy éneknek. A vigadók szt\. 

mára X ... g r ó t v allomásRi t irta, melly mü kalandok nt é!! 
képeket tartalmaz ama botrányos társaságból, mellyben az erkölcstc

lenség okoskodó vá és bölcseikedövé lőn, ugy, hogy ujallb ocimány
s:íg azon hidegvérilség, melylyel ö másokéit elkövetteti, és elbeszéli. 
E l m é lk e d é a e i a z e r k ö l c 8 ö k fe l e t t nem sokkal érnek 

többet amAz intrlmdt:nPl, m!'llyekf't naponkint teszen valakis megint 
elfeled j nem csipdei!, nem hé.borodik fel, nem akar alkura lépni az 
igazsággal s megbecsteleníteni magát a hízelgéssei ; festő levén é11 
nem erkölcs-szónok, rendkiviil sikeriiinek neki a tudományos és be
folyásos férfialc leírásai. ll't uliy1míóle adutUá!i.al iíl, mellyek.et akkor 
történetnrk neveztek, s mellyekflt saját 11zrn veclélyei vel f!l~zf'rt•zett ~). 

') ll !l u deN fuiblu~e3' Iri r Clfl Ollf dirB, OI<Mépw·abl$11 ae 1/.0ll't nalU1'B. 

') Ména. seo1·ets sur le~ ré911e~ ds l.IJUiB XIV. et ele Lo16i8 XV. mUvöbeu 
beviillja, hogy az emb~rek eo erkülceöl< törlln.ett\1 al<arja megind: Je m' arréte 

peu 601' lea evéuemen~ qui ee res,embltut llaus tou~ les á.ge~, qui frappent si 
vivement les anteurs et Jeurs contemporaius, et devieurrent si iudifl'éreus pour 

l11. géuératiou •uivant~. Au moral comm<J au pby:;ique, tout •' aft'aiblit et disparait 
dauo l" éloiguemeut: maia l' l1istoire de l' humnni té it~tér.,•~e d911R to us les temps, 

parceque les hommes aout toujoms le.'! mém~a , .. , Il eewhle que 111 t.~:>mple de 

la gloire ait lJté élevll par •l•· H llicl,e.', qui n' y plueut <fill' •··• ux q11i' ils uaignent. 
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l.e Sage. 

Le Sage René (1668-1747), egyike az utolsóknak azok köz81, 
kik festettek Jeirás helyett, a megelözö k01·szak örükös hősi szerel
meskedéseit az f'rkölcsi regénynyel váltotta fel. A ~o;zállitó k és agio
tateurök uj faja, kiket 1.1 kiméletlenü! o~torozott. minden követ 
megmozditottak, hogy megakadályozzlik 1' u r c a r e t (l 709) czimii 
miivének előadását, s híjába ajánlottak neki százezer frankot, halmü
vét visszavesz i. N egyven öt éves volt ru ár, midön V ele z de Guevara 
Lajos Diabio cojueló-jából átvette a Sánta iirdög eszmé
jét, melly mü az alap egyformasága s a kalandok laza összefüggése 
daczára igen nagy hírre jutott ll személyiségek miatt, minthogy ama 
politikai és botrányos czéizásokkal :\.tszőtt regényel(hez tartozott, 
mellyeket a P e r z sa l e v e l e k hoztak divatba. 1\'I:g Asmodeus 
jó ördög, ki figyelemmel kiséri az ellentétes jelenetek0t, G i l Blas 
valódi férfi, tn inekfolytán a compositio termé~zetesebbé le~;z; de itt is 
tulsulyban van \lgyanazon gonos?. figyelő szellem, melly mindvégig 
ébren tartja a kiváncsiságot, az ellentétek által előidézi a nevetségest 
s egész sorát nyujtja a jellemzéseknel<, mellyek közöl azonban egysem 
szól tisztességes emberről. Az akkori regényektől elüt ~nnyiban, 
hogy nem retten vissza az igazságtól, mellyet helyesen keres és erő
teljesen fejllz ki. Nyoma sincs emelkedett és lovagias érzelmeknek i 
megindulás nélkül vannak benne rajzolva az emberi nem ünzése, 
szolgalelküsége, kishitiisége i a felhozott kalandok még valőRágos 

idyllek ahhoz képest, mit akkor irtak; különben szabadon gondol
kozik anélkül, hogy akar forradalmár, ak:ir vallástalan volna; csip
kedi az udva rt, parodiázza Voltairet, de mindig nyugodtan, mint 
aminő egész élete volt. Ki azt állította, hogy ö G i l B l a s-t egy 
spanyol kéziratból f01·ditotta, mellyet soha sem látott senki, c~ak 
azon hüségröl tett tanubizonyságot, melylyel a spanyolországi erköl
csöket rajzolta. 

Pre\'~t. 
Prevlit Antal abbé ( 1697-1763) he~dini születésü Artois 

tartományból, ép ugy tele volt kalandokkal életében, mint regé· 
nyeiben. Jezsuiták közlitt neveltetvén, katonának megy, ujra buzgó 
jezsuitává, aztán szeleburdi tisztté lesz i majd gazdag, majd sze
gény; elvesztvén egy barátnéját huszonkété\·cs korában a roauri
nusok közé t em e t i ma g á t, prdlikál, dolgozik a gyüjteménye
ken, miközben megint megozereti a világot, egy regényt ir s kalan
dok elbeszélésével viditja fel a szerzdesek hosszu estéit. A kevésbbé 
szigoru clunyi zárdába tétetj át magát, de itt sem levén megelé-

IVII. 8 
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gedve, Hollandba fut, s itt közzéteszi E g y e lök e l ö férf i e m· 
l ék i r a t a i-t, a azon élénkség, melylyel e müben a szenvedélyeket 
festi, mutatja, hogy azok még ö benne sem aludtak el. Itten egy 
protestáns növel adván össze magát, Angolországba fut, hol kiadja 
P r o é a c o n t r a, C l é v e l a n d 1 és Ma n o n L es c a u t czimü 
munkáit, s nem annyira mÜv(·i, wint inkább kalandjai által hirnévre 
teszen szert. Visszatérve Francziaországba, kiadja az U t a z ás ok 
t ö r t é n e t é-t ( 17 45), me ll y részben angolból van forditva, s ke
vésbbé szintelen, mint a La Harpe é. Meghalván hatvanéves korá
ban, testét bonczolni kezdik, de me, a sziv ujra rángatőzni kezd 
a bonczoló kése alatt. Szenvedélylyel, természetességgel és ritka 
ügyességgel birván a kalandok összefiizésében és az érdek fokozá
sában, megelőzbette volna a jelenltoriakat, ha kidolgozta volna regé
nyeit, mellyekben élet van, minthogy gyakran önmagát rajzolja. A 
Ma n o n L e a c a u t-ban a legelvetemedettebb egyéneket szerepel
teti, és mégis, mennyire érdekfeszítő, wennyi igazság van egy jó 
lélek tévedéseiben, ki a ezerencsétlenségek tulhalmozódása folytán 
nemessé sőt magasztossá leszen ! 

Marivaux (1688-1763), ki az emberi események apr61ckos 
oldalait ·teszi figyelme tárgyává, szerenesés volt a regényirásban, 
mi inkább eltüri a lassu meneteket, mint a dráma. Tencin asszony 
számos kellemes regényei között C o m m i n g es g r 6 f e m l ék
i r a t a i-ban szenvedély és természetesség- található. Bámulatos 
a z utolsó jelenet, mellyben a nií, ki trappista ezerzetesnek adta 
ki magát, haldokló ágyán fennhangon bevallja é:; fölfedezi szerel
mét, a gróf hallatára, ki in'.nta való szerelemből lépett ugyanazon 
szigoru szerzelbe. 

Itt idézhetném Pluche-t, ki szerencsésen festet te' a természet 
látványát, továbbá Lefranc de Pompignant, a komoly eszmék ba
rátját, ki reformok után türel<edett forradalom nélkül, s még 
annyi mást; a jövő azonban nem az ö számukra volt fentartva. 

Europa megszokta már, hogy a szellem kéjeit keresse a franczia 
irodalomban, mellynek termékei voltak ama szomorujátékok, ba
lotti beszédek, regények, gondolatok, vitatkozások, mellyekben az 
érdekeltséget előbb nem ismert forma-c~in tartotta folyton ébren, 
s azon finomság, melly liszinteségnek titntette fel a hízel
gést és méltóságnak a meghunyászkoJást. A szerteszéledt. nagy 
számu p1·o!tstansok, kik nevelésre adták magukat, elterjesztették a 
természetesnek és rcminiscentiáknak, a pedanteriának és valódi~á~ 

nak ama vegyülékét, melly a franczia irodalmat és modort jellem-
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zé. Már m11ga a nyelv is mellözhetlennek tekintetett minden müvelt 
egyénre nézve, valamennyi udvar azt használta s a diplomaták 
is előszeretettel éltek vele. Növekedvén az olvasók száma 

1 
az irodalmi 

pálya is terjedtebbé B mintegy mestersé~gé liin, fd ·kellett hasz
nálni a nép szenvedélyeit, s azért világosan kellett magát kifejezni 
az illetönek. Már pedig a fran,'zia a legvilágo9abb nyelv, melly 
em, ek folytán roppant fontossá gu eszkiizzé l ön. Ennek segélyével 
szerette meg Európa a könnyüt, a világo~>t; az irók elegantiáját 
tekintették minden nép müveltségének egyedüli i>mertetö jeleül; 
vaiamelly könyvnek az képezte egycdiili értékét, ha könnyed 
volt, mint valami regény; ami fát·adsággal é~ kutatásokkal járt 
s nem lehetett elmondani a ~zépek társalgási körében, azt pe
danteriának, élvezhetlennek, metasphysikának nevezték. Az élve
zetekre azouban nem sokára megrázkodtatások is következtek ak
kor, midiín ugyanazon irodalom, fegyvert ragadva, a század leg
főbb hatalmává lett, B harczával előkészitette a vasfegyverek 
harczát. 

Erre a menekültek és az angolok péld~1i tanitottak rá. A 
vallási üldözés miatt Schweizba és Hollandba levén kénytelenek 
menekülni, nagyszámú francziák dllhös nyiltsággal kezdtek irai, 
ugyanazon gyülölethe foglalva a királyokat é~ papokat, s törté
nelmi eredetökheu és a nép tiszteletében támadva meg öket. 
Buyle, Baillet, Le Clerc János, D' Argens . , , kötetekkel es fü
zetekkel árasztották el Francziaországot, mellyek az encyclope
disták mintaképe és raktára voltak. 

Bölc~;eh~m Angolor!!zi1gbnn. 
Angolországban a puritánok, kik az evangeliuman kivül 

mioden szabályt elvetettek, már az 1649-iki fonadaiomban gyö
k eres reformot kisérlettek me~. Azoknak tehilt, kiknek szivén 
feküdt a kidlt~ágok és a régi tár8adalmi rend fentartása, 
érdekökben állott mf.lgtámadni a szentirás igazságát és tekinté
lyét, ugy hoj.!"y a két vallási párt köziitt egy harmadik alakult 
hitetlenekLöl és ~uuyolódókból. El levén keseredve a gyanakodó 
Stuartok üldiizése miatt, Omnge-zsal gyi)zPlmök folytán vérsze
met kapva t~rtel< vissza, s gyülöletijket egyképen -kiterjesztették 
a megbukott partra é~ a vallásra. Shafte~hury, Cromwell bizal
mas embere s késöbb ll. Kár•Jly fiícancz~>ll,ú·ja, befogadta é!l uj 
életre ébresztette a sz a b a d g o n u o l ko z ó ka t, mint ahogy 
neveztettek, s kiinnyU és engedékeny bölcsé'lzctot tanitott A tár
sadalmi rendet felforgatú tanuk , m.d !y()ket Ho bbe~ tett közzé, 

8* 
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H arrington, Sidney, Locke pedig a lk almozott, a vallástalan 
müvek egész özönét hozták létt·e i Toland A k e r es z t é n y é g 
t i tk ok n é lk It l czimü muuk~jában uj egyhá;.:at javRSolt i Wol
ston Krisztus csodáit puszta allegoriáknak mondotta i Coltos 
tagadta a ki nyilatkozi a tás ~zükségess~gét, állit ván, hogy elég sze
retni Istent és az ember·eket. Tindal ujra fölmelegítette az előb
biek badonázásait, kikelve mindeo positív vallá~ ellen, s ép olly 
kevéssé kimélve a morált, mint a dogmát j Dodwell a "szentir·ás és 
az első századbeli atyák nynmán bebizonyítja, hogy a lélek tenné
szeténél fogva halandó'' j a demokratikus mer·észségek tapsokat 
szereznek Ga y Ko l d us á n ak. Locke nyomni n Hume annyira 
ment, hogy tagadta, miszerint a vallás az ész elvein alapulhas
son, s hogy !iz eredményből követk.ezést lehessen vonni az 
okra; mi által a halhatatlanRágnak metaphysikai, erkölcsi vagy 

physikai bizonyitását sarkából ki forga\ ta. 

Bollngbroke. 
Nagy buzgalommal folytatta eme harczot a tróu es oltár :ellen 

Boliogbroke Henrik lord (l67l-l75 L.). I(jusúgíttól kezdve a hi· 
tetlen tudományosságra adván magát, akként gon<lolkozott, hogy 
czélszerü meghagyni a babonát a népnek, a magasabb osztályokat 
azonban föl kell l menteni annak nyügétől. Miután a hannoveri 
ház trónraléptekor előbb a hazából, késöbb csupán a szószékt-ől 

számüzetett, me leg ét~ huthatós politikai ék esszólásl'l.t röpirataiban 
gyakorolta, mdlyek c~upa erött•lj voltak, mint: E lm é lk e d é
s ek 11 p á ,. t ok fe l c t t~ E g y h a z af i a t1 k i r á l y es z m é n y
képe, Levelek u töl'ténelem fölött, mellyekben Walpo· 
le minisztert csipkedve metaphysikai tételekig emelkedett, gya
korlatban az e pic ur t' Í' nm t-l pártol va, elméletben p~dig a deisták 
szóvivöjének mutatva magát. 1) Ő adta PopenRk az E lm é lk e 
d és a z em h e r f ö l ö t t czímü mü tárgy át, me Ily ben ;a deismus 
dicsőittetik, s minrluntalan 11rra törehdett, hogy a te~·mész(·t ural-

1) Boliugbruke· azonbau u~m oa~totta követőinek fonadaitui eszméit, s 
I!Zeket irt& Swifhe:; 1724. szept. 12-án: "Mint észrev~~z•·m, e dh szellemeknek 
hivji.k magokat azok, kiket éu ll ti.rsadal<.m ostorainak tartok, mert tönk•·é
eeik a tlreadalmi kötelé(~!; •zéttépé,ére ás arra irányulnak, hogy meg~zabaditeák 
egy hatalmas féktili ama vadállatot, az embert, hulott azt még mi.s fékek egy to
ezatjával kellate vis·zat:o:·tani Atb". Mls dologban b eltért k;;vetöitöl, a ahe· 
lyett, hogy bámulta volnit az angol all<otmi.nyt, azt muudá, hogy az uem :1.11 
egyébb!H, mint egy királyból fény nálkül, nemesekb/il független•t\g nélkiil, kih
dgekb81 azabl\doág nálkül. 
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ruát helyezze a. theulogusok ideáljának helyére. Szarinte mindcn em· 
pirismus j a szellem természeti tárgynak tekintendő j Cartesi us 
eszelös, valahányszot· általános elvekig emelkedik, s a. legszebb böl
csészet abban :'dl: "tudni élni, vagyi~ alkalmazkodni az időhöz, 
az emberek hez, a körülményekhez, midőn ezt az ész követeli." 

Leibnitz, ki ez időtájban halt meg Németországban, már fe
ledve volt j Vicu ismeretlenül élt Olaszot·szágban j s aki szabad esz
mék után sóvárgott, awkat Angolországban kereste. Ide jött lel
kesülni a fmnczia irodalom ii!, mig azonban itt a sajtó és a véle
mények szabadsága megengedte amaz érzelmek nyiivánitását, ez 
kevét~bbé (Ön veszéJyessé, minthogy más érdekek B ellenkez/í vagy 
egymással versengő nézetek zajával volt összekötve, Francziaor
t;zágba vive azonban át, egét>zen más kö\·etkezményeket vont maga 
után. Az angolok között az érzékek és a tapasztalás bölcsészetét 
féken tartotta a mérséklet ama benszületett ét·zelme ugy a külvi
szonyokban mint a tudományos nézetekben, miértis a lelki és is
teni elem ldküszöbölése nem ragadott olly hit·telenséggel a felfor
gatásra. Mig az angoloknak szükségök volt valameily hitre, vala
meily erkölcsi érzelemre, a fl·ancziák hanyatlomlok rohantak a ter
mészet érzéki fanatismusába. Fontenelle mondá. : h a t e l e v o l n· a 
m a r k o m i g a zs á g o k k a l, c s a k e g y e n ki n t b o c a á t a
n á rn k i a z o ka t j most pedig valamennyien azzal kérkednek, 
hogy nlindent tudnak, ezt a háztetökről aka1·ják kiab:Uni, felsza
baditaJJÍ az emberi f1jt, mellyet rabszolg:.l.vá tettek a nemesek s ba
romivá a papok, s t:llf'nll akarnak müködni a megelőző századnak, 
skepticismust, társadalmi átalakítást, a jelenkorisk utánzását 
hangoztatva. 

A szabad vizsg~lódást tehát, illyfot·rnán nem csupAu a val
lásra és politikára, hanem az emberre, a természetre, a társadalom
ra is alkalmazták. Következésképen mindeuütt kétségek, minde
nütt rendszerek marültek fel, s általánossá lőn a hajlam a parado
xon iránt; mindenki bölcsé;;zettel foglalkozott, s Loeket tartották a 
bölcsészek mestet·ének j magasztalták az analysist, s mindenkor 
önkényes föltevésekből indultak ki j mindoutalan a józan észt han
goztattak, s eszet·int akat•ták volna átalakitani az emberi szi vet és 
értelmet. 

Ámbár különböztek az alakra nézve, mindenki megegyezett 
abban, hogy a hit összeegyeztethetlen az ártelemmel i ez ember ön· 
magától és önmagáért létezik j az eredeti vadság állapotából az ál
tal emelkedett ki, hogy feltalálta a bes7lédet1 a tarsulást, a jog é11 
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kötelessog eszméit; az összes intézmények az ö szellomének teremt
ményei, a vallás tehát korlátlan szabadsággal bir; különös gyülö
letet érdemel a keresztény vallás, rnint ameily bitelveket és köte
lességeket szab elő j kárhoztatandák a kiváltságok, mellyek el
lentétben állanak az ősi egyenllíséggel. Bámulatos vakmerősége a 
szellemnek, rnelly semmi kiilsö tcnyt számba nem vett, utáita és 

megvelette az egész társadalmi állapotot és az embert, a sajátmagá
éival ellenkez/í nézetek iránt es11.k megvetést és gunyt mulatott s 
ép olly zsarnokiva lőn, mint amaz intézmények, mellyeket megtá
madott. A természet nagyszerüségci, mellyeket a haladó tudo
mány feltárt, s mellyek mindinkább bámulatosabbaknak és szabály
szerűbbeknek tűntek fel változatosságukban, nem gerjesztenek lel
kesülésre, banern érveket Rzolgáltatnak saját fajunk Jegyalázására j 
az ember és a szabadság iránti szeretetblil magaszt alj ák az oran
gutaug értelmét s a chinaiak alkotmányát. ElválasztvA a szellemi 
rendet az anyagitól, a tapasztalatlanság és a nagyravágyás ama 

sajátságos jellege lép előtérbe, melly olly veszeddmessé lőn ké
söbb, midön a bölcsé~zetet a tényekre kezdették alkalmazni. 

!ftontcsquieu. 
Montesquieu Karoly, Bordeauxból (l 689 -l 75fJ ), parlamenti 

elnök, komoly tudományu f'Lírfiu, olly kol'han lépett föl, amidön 
(mint ö mondá) az irott müvek legn<~gyobb része nem állott egyéb
ből, mint beszélés i könnyüségböl és vizsgálódási tehe' et lenségből j 
ö is divatba akanán tehát jiíni, szükségesnek vélte élénkséggel 
ékesiteni olly dolgokat, mellyek már önmagu!mál fogva is eléggé 
vonzók, mint az iga~ság és jog. Elö~zür i~ a P c r z 1:1 a l e v e
l ekkel lépett föl (1721), melly a legmélyebb a frivol könyvek 
között. Bármennyire téves, de uem volt uj azou gondolat, valameily 
idegen által itéltctni n~o.~g ~:~aj;1t rnüveltoégitnket, rnellynek megszo
kása nem takHrja el előtte a helytdcnségcket. Az efféle müvl~k

ben azonban a feltalálás a le~-;kt~vesebb, s l'vlontesquieu c rnüvében 
a folytonos csipl~edések XIV. Lajos, Law, a kényuralom ós az ud
var erkölcsei ellen tetszettek a politikai köriiknek j tetsz~tt a szép 
világnak a serail leirá~a, hol a s?.erelcm meg van fo~:~ztva minden 
gyöngédségtiíl, le van aljasitva a féltéke11ység által s állati kójel
géssé van át változtatva; tetszett a komoly egyéneknek az udvar 

tényeinek fürkészése s a tárdasig lcdér~:~égének pelengérre állítása. 
Csipös megjegyzései közmondásokká lőnek, annnl is inkább, mint
hogy· nem látszottak gyülölet által sugalltaknak; belátták, hogy 
az epigrammot össr.e lehet egyeztetni az ~·melkedett gondolatokkal 
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é~ szigoru tárgyal< kal, s többen utánozva ama ~zaba tos rövidsé
get, melly eltakartatja az üt•ességet, azt hitték, hogy olly mély
rehatók, mint il, m.ert olly könnyedck, mint ö. 

Illy skcpticismus, illy nyilván botrányos megjegyzések, me· 
lyeket egy elnök teszen közzé, mutatják, hogy a közvélemény ferde 
irányba tévedt, s hogy nem mertek megtagadni tőle némi áldozatot. 
Sillyáldor.at volt az öGnidus temploma is, melly a legké
jelgöbb festés. Chesterfield-del, ki azt mondá neki : T i :Cr a n c z i á k 
t u d i o k c s i n á l n i u t c z a t o r l a s z o k a t d e n e m b á s t y á
ka t, Montesquieu Olaszorazágba jött tanulmányozni a kis államok 
eme muzeumát: a köztársaságokban a szabadságot függetlenség 
nélkül ; Toscánában a korlatlan uralmat panaszok nélkül j s mialatt 
megijedt Velenczétöl, mint valami ki~értettöl, "a legkellemesebb 
dolgok egyike volt reá nézve látni, a nagyherezeg első miniszterét, 
ujjas mellényben és fonott kalapban, egy kis faszéken ülve kapuja 
előtt j boldog ország, hol aminiszter illy egyszerűen és illy henyén él." 
Hollandban és Angolországban politikusokkal és okoskodókkal tát·sal
gott, k i k a v a ll ás e m l i t é s é n é l s z á j u ka t n e v e t s é g e s e,n 
fi n t o r g a t t á k j de elborzad t, midön ott kinyomat va és fenhangon 
emlitve ballott olly dolgokat, me Ilyeket másboi suttogva is alig em
litenek. 

Visszatért Francziaországba, midön a szellemek magukhoz 
terve Lajos uralkodásának hosszantartó káprázatából és felrázva 
Law rendszere által, a kormányzat, pénztudomány és igazságszol
gáltatás tanulmányoz:í.R4ra adták magukat. Fleut·y miniszteriuma 
alatt erkölcsi és politikai akadcmia alapíttatott, a Rohan palotaban 
pedig a vakmerő c l u b d e l' e n t r es o l jött létre, hol Boliag
broke, d' Argenson, Saint Pierre arltak egymásnak találkát. Ez 
utóbbinak, ki "ábrándos szellem, visszataszító iró, s a legnagyobb 
veszedelme volt a jó polgároknak" 1), köszöni a szótár a b i e n fa i
s a n c e szót, az isk<>la pedig a faj végnélküli tökéldesithetéséröl 
szóló ábrándokat. Kikü~:;zöböltetve a franczia akademiából, mert 
Illegrótta XIV. Lajos kormányút, nagyobb hatarsággal terjesztette 
elő refurmjavaslatait, mellyek valóban bccsiilettlB emberhez mél
tók voltak s nem sértették az udvart; indítványozta, hogy távo
lítsák el a kegyelteket, helyesebben oszazák ki a hivatalokat, s 
egy fensö akademia tegyen a kiralynak hármas előterjesztést, 
mellyböl a miniszterek lennének választandók. Szóval, min-

1) Lemontey. 
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deniitt hibákat lát, orvos!;zereket javasol, sc tárgyban emlékirato
kat intéz a miniszterekhez, s nagyfontosságu igazságoklit nyomat 
ki olly ábrándokkal vegyelt, mellyek elnézövé teszik a sajtóbirósá
got amazok irányában. Nem arról volt-e szó A z ö rök b &ke 
t e r v e czimü munkájában, hogy a tárdadalom alapjában fölfor
gattaesék? Kevesebb chimaerát nyujtott d' Argenson: egy király, 
egy hit, egy törvény; de ámbár a királynak korlátlánul kell ural
kodnia, s osztatlanul kell biruia a törvényhozói hatalmat, nem akar 
központosilást, hanem muoicipaliti intézményeket, s nem titkolja a 
hajdani egyeduralom visszaéléseit. Illy módon keresett az ész el
lensulyozást a XIV. Lajos által megalapitott kényu•·alomra. 

Illyenek között jutott erőhöz Montesq ui eu. E l m é l ke d é
sek a rómaiak nagyságának és hanyatlásának 
ok a i föl ö t t czimü munkajában (L 7 34) nem támadnak kéteégei 
a tények fölött; az elmélkedéseket illetőleg Machiavelli é~ Bossuet 
megelőzték öt idő s felülbaladták elmeél tekintetében; szerinte nem 
is lehetne megérteni n senatus t, a népet, a plebejusok k üzdelmeit 
a elienseket és a tribunusi intézményt; de duzzadoz e müben az ékes
szólás, hogy ellentétbe helyezze a rómaiak erőteljes kormányát a 
francziaorsz:igi meggondolatlan és l any ha kormánynyal. Husz évig 
dolgozott a T ö r v é n y ek sz e ll em e ( 174-H) czímü munkáján, 
s huszonkét kiadás tizennyolcz hónap alatt bizonyitja, hogy a ki
váncsiság a polgári kormány felé fordult, melly előbb titok volt. 
S mindennek daczá1·a ugyanazon bölcsészeti iskola nem hagyta 
jóvá munkáját l); az utódok minduutalan k1·itizálják, de olvassák 

1) Helvctius rá akarta venni Mo"tesquieut, hogy ne ny.:~massa ki köny
vét, melly, ugymund, igen hiányo<~ tls nem mélt6 a Perzsa levelek szerzöjére. 
Voltaire, ki szintén kedvelte Monte,quieut, mint vallábtalan bölcsészt, azt mondá., 
hogy fájdalmára esik lá.toi egy olly könyvben, melly hhszná.ra lehetett volna a 
bölcsészetnek, "uue foule de paradoxes, la vérité •acrifiée IlU bel e;prit, point 
d' ord re, des citation,; presque toujours fausses, deo exemples pri~ ehez des peu pl es 
du fund de [' Aoi61 a peine COlin Ub, d' aprés des vo y ageurs mal instruit,; OU meo
teurs, et uue iofinité de raisounemen:; f~ux. Ce livre est un labyriuthe sans fil i 
uo édiftce mal fondé et conatrait irréguliérement, dans lequel il y a beaucoup de 
beaux appertemeus vernis et dorés ; un cabinet mal rangé avec des beau.x lustres 
de crista! de roche. Apré11 l' avoir lu, on ne sait gutire ce qu' ou a lu. Je 
dtlsirai connaitra l' histoire des lois, les motifs qui les ont établiss otlgligtles, dét
ruites, reoouveltles; je n' ai malheureuoement rencoutrtl souveut que de l' esprit, 
des railleriee, de l' imagination et des erreurs. U ne dame, qui avait autaut d' 
esprit que Moutesquieu, disait que aon livre titait de l' esprit mr lea loia: o :t ne 
l' a jamais mieux défiui, L' auteur santille plus qu' il ne marebe ; il brill e plus 
fiU' il n' é claire t il liaait superficiellemeot et jugeait t rop vite". 
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is, édesgetve a széles látkör, a világosság, a történelem éleseszu 
fejtegetésai és azon körülmény által, hogy minden idöhöl és helyböl 
von le bizonyitékokat. 

Miut mély meggyöziídés.~k et~.~bere, nem keresi a tényeket, 
hogy megitélje, a visszaéléseket, hogy megjavítsa, de igyekszik föl
fedezni okaikat és helyöket j közönyös levén Dria.kó és Krisztus, a 
japáni és atheni kormány között, minden törvenyt, minden vallást 
igazol; elfogadja a törtenetet, ugy, arnint van, egyedüli czélja azt 
megmagyarázni és kimutatni, milly öszhangzatban ,·annak az in
tézmények a szükflr:gletekkel j belátja, hogy a tények értelmét, az 
ember termeszetében kell ket·e:mi, ama törvények azonban, mellye· 
ket ö sz ük ség es, a d o l g ok t e,. m és z e t é b ö l sz á r ma z ú 

vis z o n y oknak nevez, a rnindenség törvényei, s nem ama po
sitív törvények, mellyek kölcsönlis megállapodásokból vannak le
vonva j irtózik a kényuralomtól, auelyett azoniJan, hogy megsemmi
siteni ohajtaná, azt a romlottság szükségképeni következményének 
tekinti; nem ét·ti a forradalmaka t, sem azon jót, melly a rosz esz
méje alatt rejtőzik. Machiavelli az olasz küzdelmek között csak az 
ügyességet és jellemszilárdságot ta.-totta nagynak, bárminő volt is 
annak iránya; Montet~quieu, békés korban, a szerenesés eredmény
ben latja az erények és becsületesség jutalmát. Eitérve a korabeli 
theoreticusoktól, a tényekre támaszkodik, ahelyett azonban, hogy 
az igazság levonasa végett vizsgálat alá vénné, válogatás nélkül 
halmozza azokat össze elméleteinek támogatására; ha a történet nem azol
gáltat neki illy tényeke t, a C hináról és Amerikáról E~zóló leírások
hoz folyamodik, hamindjárt meg is vannak hamisitva az érdek, 
a tudatlanság, a hiuság által. Illy módon sok téves szabályt vont 
le nem igaz tanyekből; ;;ok helyes szabályt meghamisított tények
kel támogatott, s nem tett megkülönböztetetést idők és országok 
között. Az egymástól teljesen különbözö müveltségekböl levont 
adomák ama halmaz.~, az egymis3a.l ö~sze nom függö társadalmi 
képek közölt, meliyek csak iliusoriuti egymásbafüzését engedik 
meg a metapbyoikai összehasonlitásoknak, számos fejtegetés Cl3U

;;zik l~i tollából, mellyek csak az elözményekböl és a körtilmé~yek
böl vonhatók le, hamindjárt nem is változott meg a külsö alak, s 
mellyek miatt XII. Károly akadályozva van Attilává lenni. 

Csak az esetlegeket látja tehát ott, hol Vico csak az á.talanos
ságokat látta, mellyek függetlenek a külön esetektőL Eitérve Vi
cotól, azt hiszi, hogy a népeket a nagy emberek alakitják; Mabo
med és Confucius megteremtik o1száguk müveltségét; a törvény-
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könyvek megalapitják a nemzeteket. Midlin mittdeu má!! magyará
zatból kifogyott, az éghajlathoz folyamodik, melly ugyanazon azol
gálatot teszi ~ánézve, mint az események egymás után következé~e 

a bölcsészekre nézve. Képtelenség volt, s azért tetszett; a mellett 
azonban, hogy az éghajlatokból levont törvényhozás eme materia
istikus elmélete szükségkt'>pcn korai volt, ismereteinek szlik köré
ben feledte, hogy a törtik uralkodik 8olon hazája fölött. A kora· 
belieket mellőzi, minthogy ollybá tartja a politikai tüneményeket, 
mint amellyek változhatlan természeti türvényeknek v11.nnak alá
vetve, épugy mint a többi tünemények; egészben véve azonban 
nem fejezte be teljesen a maga elé tüzött feladatot, B nem is fejez
hette be, s ez is az efféle általáno:! munkák osztályához ;.. Aristote
les eredeti munkájához tat·tozik, anélkül, hogy utólémé, ha tekin
tetb!' veszszii!:; a kori. 

Sholasticus irányra mutat a kormányok felosztása, mintha a 
vil:\g a szavak osztályozlisainak volna alávetvfl, miután p!ldig eze
ket feltalálta, tekintet nélkül összehord minden k01·t, minden népet, 
anélkül, hogy megijedne azon különhségtöl, melly az atheni és 
hollandi köztársáság, az angol, ottoman és XIV. Lajos monat·chi
ája között létezik, mellyet egyedül ismer. A törvényhozási, végre
hajtó és igazságszolgáltatási hatalom, továbbá a 'll arisztok.raticus, de
mokratikus és monarchicus kormányformák eme megkülönböztetései
nek aztán minden tárgyat alárendel, még a vallásokat ÍR, mi eitérit a 
történelmi kapocstóL A különbéiző kormányformák szerint külünbözö 
indokokat tulajdonitván az emberi nemzedékeknek, mig az em 
ber mindenütt ugyanaz, állitja, hogy a köztár:;~ságok az erenyen 
alapulnak, s kizárja ezt a monarchiákból, ámbá1· bevallja, hogy 
csupán a politikai et·ényt érti, vagyis a haza és az egyenlőség sze· 
retetét; hogy a küztársaságoknak hátrányára van a kerl)Skedclcm 1 

mig másrészről javára szolgál a monarchiáknak, mellyek nem lehet
Itek el fényüzés nélkül. Ha Carthago, Rhodu~, Holland és V eleneze 
az ellenkezőt tanusitják, azzal nem tiirlidik. Fii é!ol általános min
taképe a;-: angol partamentáris alko~mány, mellynP.k csakugyan 
megismertette bonyodalmas szervezetét, és azon irigylésre méltcí 
előnyei l, mellyek a H a b e a s-C o r p us aetából, az esküdtszék ből, 
az ellenzékböl, a szabad sajtóból s azon jogból származnak, hogy 
bárkit be lehet vádolni a törvényszék előtt. Bármit mondjanak is 
mások, mi érdemül rójuk fel neki, hogy tényleg léto~ő mintakép
hez, és nem ábrándokhoz alkalmazkodott, s mindenesetre használt 
azáltal, hogy hozzászoktatta olvasóit gondolkozni a tények fölött 
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koresni azo!{ ét·telmct és összehnsonlitani a kormányokat. Ezzel, 
ámbár épen nem volt ujitó s tisztelte a királyt, a törvényeket, az 
országot, ö maga is elősegitette a forradalmi pártot, melly az ö ha
lálával elvesztette wérséklüjét s c11upán nagy izgatója maradt meg. 

Voltaire. 
Voltaire (Francois Arouet de) sz ületett Chatenayben (!694--

1778), a jazsuiták iskolAiban tanult verseket csinálni. O e d i p u s-a 
( 1718) megnyitotta előtte az utat a társaságok ba, mellyek csodál
kozva, hogy illy szellemmel bir egy szomorujáték ir(,ja, megengedték 
neki, hogy mint rrHgához hasonlókkal társalogjon a nagyurakkal. 
Minthogy azonbau c:;ipkedéseivel magára haragitotta Rohan bercze
get, ez megbotoztatta szolgai által j Voltaire kihija a herczeget, a rend
örség azonban hat hónapra a Bastillebazárja (1726). Rendkivül fel
indulva azon ország ellen, mellybon annyi megkülönbüztetés létezik 
a születés különbözösége miatt, Angolországba költözik j itt· befura
kodik a hirnév osztogatók köreibe, Bolingbroke-tól bátorságot 
tanul, ::5wift-tel élesiti a természettől nyert gonosz nyelvét, Pope-tól 
pedig annak mesterségét tanulja el, hogyan kelljen a mély gondola
tokat ragyogó képekkel egyesíteni. Megismerte Olarke Sámuelt is, 
ki soha sem mondotta ki lsten nevét magábaszállás és tis7.telet nél
kül, amifölött csodálkozállát nyilvánitván Voltaire, azt felelte neki, 
hogy Newtontól vette át ezen szokást, melly vajha minden emberrel 
közlis volna. 

A szabad társaság élénk pezsgése, ama jellemek eredetisége, a. 
clubbok (!s vallási társulatok ezer uj alakja, a közügyek szabad meg
vitatása, az ész, melly ösvényül szolgált a hatalomra, a kiváló fér
fiak ovati6ja, a nép s nem az udvar nézetcire alapitott irodalom olly 
erl>t kölcsönözn••k képzelötehetségének, melly lebetetlen a száraz
földön, hol elöitéletek, szokás s mindenfélo teketóriák ónsuly ly al ne
heze dnek a sz0llem szárnyaira. Visszatérve Francziaországba, meg
ismerteti Shakspcan~t, Locket, Newtont, a himlöoltást, az esküdtszé
keket, s egyéb ott általánosan elterjedt, itt ismeretlen intézmí'nyeket. 
Ha az udvar tudott volna neki hízelegni, mire vágyódott, ö talán a 
vétkeknek hízelgett s nem a hibákat ostorozta volna, egy tehetetlen 
kormánynyal szemközt azonban, melly akadályokat gördített a gon
dolatok' közzélétele el ':'J, an é lk ül, hogy képes lett volna azt féken
tartani, Voltaire mi vcszélylyel sem járó bátor,;ágot fitogtat, s dé
delgetve némclly szcnvedélyekct, fennen hangoztatva, hogy ellopták 
kéziratát, hogy a kiadó meghamisította azt, s más hasonló kifogások· 
kal, mellyek megfosztják öt a bátorság és őszinteség diszétöl, magá-
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boz hóditja a szellemeket, azt mondva, mit ~zázacta gondolt, s tréfá
san tárgyalva a komoly dolgokat j az üldözés hatalmassá teszi öt, 
mert a benne hUntetett nézetek korának nézetei voltak. 

Az A n g o l l e v e l e k b e n, mellyek legelőször i téltettek el, 
megtámadja Pascaltés Cartesinat nyilvánvaló kereHztényelleues szán
dékkal. A kormányzó vacsoráinál növelt patríciusi raj között, nagy 
hirnevet szerzett neki az O r l e a n s i s z ü z (Pucelle d' Orléans) 
ruert a lehető legaljasabb mü volt, s nem jelent meg nyomtatásban j 
midtin késöbb "a nemzeti történelem egyik dicsö episodjának eme 
szentségtörő kigunyolása" 1) nyomtatásban is nap,·ilágot látott, a vele 
egy gyékényen áruló közönség a kiadó megharnisitá,;ának tulajdoni
totta azt, 11llli benne gyönge és hiányos volt. Milly jót tehetett volna 
Voltaire, ha a régi társadalom mrgdöntésére s az ujnak megalapitá
sára tel'elte voh1,1 a küzvélcményt. Ellenkezőleg nem sokat törő
dik a reflexióval j tekintet nélkül emberekre és szentekre, árkon
bokl·on k~resztül halad czélja felé, nem gondolva azzal, vajjon nem 
fog-e boinap ö maga is másként gondolkozn i? Bizonyos remények 
rniatt dicsérte a kormáuyzól j boszuállásból magasztalta Angolorszá
got j dicsőitette Shakspearet, ru időn még senki sem ismerte, késöbb 
ócsárol ta, midőn vetélytársának kezdette tekinteni j független álczája 
alatt szorgos elözékenykedést vehetsz észre mindennemü felsőség 

iránt. Ki ismerte jobban ama metlterséget, hogyan kelljen megadni 
a dicséreteknek ama szellemdu6 fordulatot, melly azokat kétszeresen 
kedvesekké teszi? Kevesen érték továbbá öt utól azon csipkedésben 
vágytársai iránt, melly ugy látszik, egyedül ilhk ama nagyravágyás
hoz, melly tehetetlennek ismeri magát. 

Még veszedelmesebbé vált azáltal, hogy ö volt korának legna
gyobb költője, melly kor valóban kevéssé volt költői, s minthogy az 
uj eszméket a mult század kedves alakjában ludta előadni, nem ok 
nélkül követelte, hogy a legnagyobbak mellé helyeztessék. Mint ki
tünö iró meg tudta tartani azon középut at, me Ilyen felül a declamatio, 
alul pedig a köznapiasság kezdődik; irályának, melly erőteljes és 
mérsékelt, természetes és szabatos volt, nem Cbekély részben köszöni 
diadalait és felsöségét ama tulzó irók felett, kik zászlaját követték. 
Költői pályájára azonban nem a szellem ellenállhatlan ösztöne édes
gette, welly nem ismeri önmagát j barb:trnak mondotta Dantét, mia· 

•) Ezen kifejezéet Harel Volta,í,·e m.agaaztalá.ra e~:imU muukll.jából vesz
~~ük at, mell.v dijt nyert az akedemiától 1844 ben. Hozzá forduljon, ki istenitve 
akarja látui a XVIII. nb11d b8.ét a XIX. század érzelmeivel és bll&VII.ival. 
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Jatt magasztalta Tassót ; Cornaiilet a spanyolok plagiatora gyanánt 
akarta feltüntetni csak azért, mert tisztelto a középkort és szinre-· 
hozta a szenteket, ócsárolta bátorságát, élénk phrasisait, idiotismu
sait 1), miáltal ő, ki az irályt kivéve mindenben báto•· volt, félénkké 
tette a nyelvet elannyira, hogy elve.,zt vén a finom szabatossá.got, 
utczaivá lett. 

Illy kötekedő szellemmel közeledvén a költészethez, midön 
látta, hogy hazájának nincs hős költeménye, monda: Ma j d é n 
a d ok n ek i. Minthogy azonban a vallás iránti megvetése nem en
gedte, hogy a költői korszakokban ket·essen tárgyat, ezt a vizsgálódás 
korából meritette, s ámbár Francziaordzág legnépszerübb hösét vá
lasztotta, mégsem sikerült neki, s talán nem is sikerülhetett az esz
ményi epicumig emelni hlisét. A H e n r i a d e az összes szabályok 
szigoru megtartásával, 11z A·~neis nyomain indult összes költemények 
Regédszereinek felhasználá3ával készillt; van benne zi\'atar, el
beszélés, egy elhagyott Gabriela, leszállás a halál birodalmába, 
nagyság és ezerencsétlenségek megjövendölése. De sem a kor, 
mellyet leirt, nem volt olly egyszer·ü, hogy megtürt volna illy inven
tiókat, sem az, mellyhez fordult, nem birt eléggé üde képzelöerövel. 
Mezei jelenetek, vagy nyugalom a természet ölén soha sem fordulnak 
elö j a paradicsomban a vallási lürelemröl s a Newton-féle nt~hézke

dési elméletről tart értekezést j az ész, s mindig csak az ész. 1.\'Iint 
költői mü, nagyszeriiséggel, emelkedett érzelmekkel van telve j 
jól festelfo a jellemeket, de egy mintaki•pet sem alkotott. Szellem 
és ízlés 111Üve, mellyet szerzöje büszkeségből készitett, hit nélkü 
saját müvében, tisztelet nélkUl a müvészet iránt, a lelkesültség által 
nem igazolt köznapiságokkal vegyítve a legemelkedettebb részlete
ket. Il. Frigyes az Aeneis mellé helyezte Voltaire müv1>1 mert neuq 

1} Az olll"~ Gllliani, frivol követ6je ama gnnyol6dó bőlcsé8zetnek, józan 
tant ;',Ili t ott. szem Ge Vol!aire utólsó birAiat11inak Col'lleille fölött: "Du mérite d' 
un bomme, il u' y a que son aiéele qui ait droit d' en juger; maia un aiéele a droit 

ile j u ger d' un autre siécle. Si Volt11ire a jugé l' hom me Corneille, il est absurde· 
ment envieux; s' il u. jugé le si é ele de Corneille, et le degré de I' art dramatique 
d' alors, ille pen t; et notre siécle a le droit d' examiner le goíit des siéeles pr~cédens •. • 
Je suis tom bé sur de.< note< gramma.ticales, qui m' npprenaient qu' un mot on u ne phrase 
de Corneille n' éta it pa~ en bon franQais. Ceci m' a pa1 u aussi absurd, quö "i l' on m' 
apprenaient qu·J Cicé,·on et Virgil e quo i que italiens. n'écrivirer;t pas en auss i bon itali en 
que Hocace et l' Arioste. Quelle impertinence l Tous les siécles et tou3 les pays ont 
len r langue vivr.nte, et ton resJsont ágalement bonnes : cbacun écrit la si enne." Let'rE! 

• M. d' Epinay. 
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olvasta amazt; az utódok a P h a rsa l i a alá helyezik, s kevesbbé 
költöinek találják a mesét, mint a töt·ténetet. 

Szomorujátékaiban követve awaz ujitást, mellyet azon Crebil
lon kezdeményezett, kit ö megtagadott, Hzigorusággal akarta felvál
tani az édeskedéseket; nem félt a görög szin pompajától s az angol 
nagyszeriiségétiH j mindkettöt megpt·óbálta, Je egyikben sem jutott 
tökélyre. Bámulatosan ismerte a megrázó jelenetek két-~zitésének 
titkát s azt, hogyan !,ell hatni a nézííkre, kiknek izlését tanulmá 
nyozta, anélkül azonhan, hogy lelkiismeretbeli dolgol csinált volna 
belőle, miként Haciue j inkább törUdik a csattanós jelenetei{ kel, a 
díszítményekkel, df'clamatiókkal, fitogtatott érzelmekkel mint az 
emheri sziv mély tanulruányozasáv •• l, inkább a s7.envedélyes mint 
szabatos párbeszédekkel, inkább a közvetlen sikerrel mint a halha

tatiusággal; jól-roszul utánoz, elfogadja a mcsterek összes szabá
lyait, megtartja a declamatiót és a körlllirásokat, de nem két nagy 
elődjének egyszerüségét j s ha itt-ott gyönyörü részletek és versek 
fordulnak is elő, nincs saját irálya. Az O c d i p us-ban, az A r t e
m i si á ban, a Ma r i a n n e- ban Racine legszerencsésebb utánzójá
nak mutatta magát j késöbb saját lábain kezdv{.n jámi, szcnvedé
lyesebb, tnerészebb lett a drámai kisegitö eszközökben. A M c r o p e
ban nem annyira a régiekhez, mint inkább az olasz Maffeihoz folya
modott, azt hivén, hogy javitja öt ott is, hol uz ellenkezőt teszi 1). Az 
O r es t es-ben, hol rnelWzte a meghitteket és a szer<dmet, sokkal 
bonyolultabb, mint a görög jelleg m<~gengcdné. 

Shakspearet, ki IH előbb öukénytelenül hAmulatra ragadta, 
ocsárlásokkal halmozta el, midön l:ítta, hogy idézni kezdették annak 
kimutatAsa végett, mennyit vett át bdiíle, s metmyire alatta áll az 
li tehetsége Shakspeare lángeszének, sőt azzal dicsekedik, hogy ö 
gyüjtöttösszeelsöizben néhány gyöngyötama bar b á t' h i st r i o óriási 
trAgyagödréböl. Őt utánozva használja a kísérteteket, de nagy
szerüség, méltóság, izlés nélkül. J u l i us C a cs a r-ját, mellyben 
olly nagy <\s természetes rész van hagyva a népnPk, a Brutus· 
ban utánozta, jól rajzolva a szabadság szeretetét s a bukott királyok 
cselszövényeit j de nem meri, miként az angol költő, kimoud1mi a 
meztelen igazságot. A II. Brutus-ban még sötétebb szinekkel fes
tette az atyagyilko)á, borzasztóságát; ez gyönge szonl'Jru játék, ép 
ugy mint C a t i l i n a, és mindazok, mellyek a szinpadou kezdödnek 

1) Olly lelkesültsi\get idézett ell!, hogy " közönség kért.e Vil!•<r• h~rczeg
nét, kinek páholyában ült, hogy csókolja meg. 
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és fejlödnek ki. Magas::tbb szárnyalásra mutat az ujabb tárgyakban, 

mellyekben a keresztény hősöket állítja elő, kik, Cid után, számüzve 

voltak a szinpadról. Ehészen költői Z a i r a inventiója, de mennyire 
marad mög·iitte igasz~ág tekintetéhen Ütelio szenvedélyének és 

Jago gonoszsá~ának! Itt sem találjuk azon keleti nőt, ki csak a 

szerekmre és ennek kéjcit·e sziiletett.; a keresztény foP;lyók mes
terileg vannak fe.qtve, az érdekeltség azonban, mellyet keltenek, 

csökkenti Zair11 méltó~>ágát, ki makacsul szereti a vad Orosmant. 

Miként itt keletieket és europaiab.t, ugy spanyolokat és peruiakat 

állit egymásl-lal szer11he-az A !?.irában, mellyben megragadó a nö 

küzdelme az uj kötelességek é:-; ét·zclmek s a tégi szokás között. 

T a n c r e d-ben Cid lovagias érzelmeit és nemes önfeJáldozását utá
nozza, de sántikill a kibonyolitásban. A Ma h om e d ben megfe

lelőleg az ő vallási nézeteinek, a próféta csak agyafurt csaló, minlha 

olly nagyszerü tényeket véghez lehetne vinni lelkesültség nél

k ül 1); a maga elé tüzöl t ezé l a kegyetlenség tulzására viszi Bt. 

Chinai árvája alig érdemel említést, miként azon mondvaké

szült tragoediák, me\lyek a történelemből mitsem kölcsönöznek 

egyebet, mint egy nevet és egy catastrophát. 
Napoleon azt mondá, hogy Voltaire nem ismerte tra 

g o e d i á i b a n s e m a d o l g o k a t, s e m a z e m b e r e k e t, s e m a 
n a g y sz e n v e d é l y ek e t, és mégis ezek legjobb müvei, mert nem 

saját nevában beszél bennök. Sokkal gonoszabb volt, hogysem vi

dám lehe1n~ a vigját~kokban, sokkal felületesebb, hogysem teljesen 

kifejthetne valamf:'lly jellemet, s mig egyrészről utólérhetlen volt a 

vélemények és tanok kigunyolásáuan, másrészröl kevéssé értett 

ahhoz, hogy megragadja a jellemek nevetséges oldalát, mi egyedül 
hozható szinre. 

Látván, hogy az ö ellenmondó és ujitások után vágyó Rzázada 
bölcselmi elveket kivánt, illyesmikkel töltötte meg költészetét, s 

valamint szomot·ujátékait erkölcsi tételekre alapította, ugy Pope 
mintájára v r r s b e sz e d e t t b es z é d ek e t készitett. A bölcselm i 
költemények el vannak látva mindazon szépségekkel, mellyeket 

1) Nevetnie l<~llet1 öumagá:o t.s a töhhi<•ken, midön ezen ajánlást. irt.a XIV. 

Benedelmck. Legbuldogabb atya! Szenlséged meg fogja boosdtani azon bdtoradgot 
mellyet a leyigénytelenebb hiviJk egyike, de az erény egyik legnagyobb bámulója vuz 

magdnak, hogy az igaz vallds }önöke elé terjeszsze eun müvet, melly eyy tével és 
barbdt• seda ala}Jitója ellen Vl'n intézve.. -- D~ IIZOII vála•z R!'rn illet~rlö, mell,vel 
XIV. Benedalt a Pucelle szerziJjét meg-tisztelte, 
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csak remélni lehet valameily erkölcstantól vallás nélkül, a meta
physiká.tól hitelvek nélkül i tanítanak, nem inditanak meg, feltárják 
az életet, de nem tesznek jobbá. Czéljok továbbá soha sem a mü
vészft1 hanem az ész függetlenségének magasztalása, a ekepticis
IDUs terjesztése, az erkölcsök szabad fékre eresztése, s az érzékiség 
szárnyát szegi a lelkesedésnek. 

Arról vádolni öt, hogy 8záudéko~an fenekedett a vallás és 
erkölcs ellen, nem lehet. Erkölc~össég többé nem létezett; a hit
elvek meg voltak ingatva, s ö együtt uszva az árral, csak tet
szeni aka1·t, s meghajolt a tnlzások előtt, mellyek kikerülhetlenek. 
mindenkire nézve, ki hathatt.s repret~saliákat vállal magára. Ohaj
totta a népek felszn h~tditását, de azt az erkölct~ök meglazitásában 
s a hit meggyengítésében vélte föltalálni, mik pedig csak a kényu
ralom támaszai. A fé~tele u ség utján eszközlend ö átalakitásra töre
kedik valamennyi kedves regénye is, mellyekben nem tüzte magá
nak czélul, mint az angol irók, a társadalom egysze1·U és hü festé
sét, sem, ro int a jelenkoriak, v n lameily szenvedély ecsetelését, ha
nem valameily tételt igyekezett kifejteni, hogy igy a legszámo
sabb néposztály kiizött is elterje!lzsze saját eszméit, az ízlés és a 
müvészet határai kiizött tartva magát; küzdeni a politika, a vallá~, 

az erkölcsök ellen kimerithetlen és után•>zhatlan gnnyorokkal i 
terjeszteni az élvezet moralját. 

Történelem. 
Illy módon fogta ö fel a történelmet is. Schlegel moudá, 

hogy Voltaire kevesebbet ártott istentelcnségeivel, mint azon hamis 
szellemmel, mellyet a történelembe öntött, melly mig az előbbi ki
rályok alatt hivatalos és komoly hizelgö volt'), most az ellenmondás hoz, 
a gunyolodáshoz tért át. Voltaire, ki mint minden egyébből. 

ugy a történelemből is fegyvert kovácsolt, nem választott az 
aranyszázadok ékesszólása s az elsö századok egyszerü i)szintesége 
között, hanem unalmas declamáló modort vett fel, s inkább carica
turákat rajzolt, mint képeket. XII. Kár o l y t ö r t é n e t e czimü 
munkája, mellyben az események magában az eibeszeléeben le
lik magyarázatukat, s ruellyben rokonszenvet gerjeszt egy hős 

1) Gomberville, 1620-ban, komolyan inditvlmyozta, hogy a történetiratá• 
a kirAlyok szAmAra tart.auék fenn, s elevenen nyuzassék meg mindenki, ki illyea
mit merészelne. (Di8cour1. des vertu.• et vices de l' histoire, 168 l). 8oltkal ké
sHbb Camusat (Hi.t. erit. des JoumautJ:) kárkolitatja 11z ujságo!t szabad,ágAt, azou 
szép ok miatt, hogy még Agrippina s<:m találta voln>t jónak, hogy valameily 
iflducret ujdoodáu kikUrtölje férje balAIAnak ré•zlet~it. 
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iránt, ki c3ak a harcznak élt, anélkül, hogy igázolná a harczot, 
e picusaLll a H c n r i a d e uál, mert ott csak a leírásról volt szó, 
miben ö hasonlíthatlan a rohamos csin és egyszerUség miatt, itt-oU 
egészen a lelkesedésig emelked ve. Ellentét ben az ízléssel, me1ly 
hanyatlásnak indult, azon félelemmel, mellyet a kormány az irók 
iránt mutatott, Hou:~~eau páradoxonaival a tudományok ellen, a 
bölcsészek Jszabad8ágá\·al, kiket nom szeretett, mióta megsziiote .. 
neki tümjénezni, leírta XIV. Lajo~ századát, mclly mU csu
pa magasztaló.s, auélldil, hogy fe!liíntetné az alapnt, vagy az erköl
csökben akkor beállott változó.~ t; anélkiil, hogy fölemlltené, mi
szerint egy királynak egyéb kiltelességei i~ vannak, rnint maga 
iránt bámulatot kdteni, hogy Frauoziaországunk egyélJ dicalleégei 
is voltak az irók elegnnti:\.jáu l<iviil. De felfoghatta-e ezt ö, ki 
miudig csak a királyoknak tömjénezett, ki sze1·ette volna meg

semmisiteni ama tiirténelmi müveket, mellyck feltartak a királyok 
gonosztetteit 1); ki átkozta azon papokat és barátokat, kik fékez

ték am tzok hatalmaskodásait és pártfogolták a népet 2); ezen nép~t, 
melly olly nyomomlt az ü szclllei előtt? É~ mégis, legyenek igaz
ságosak vagy nem ama húbornk, jutta t ta legyen b~ r tönkre ~,rancziaor
szágot ama fényiízés, íi Lámul; hogy még inkább ragyogjon ama 
máz, barbároknak festi nz elilbbi századokat. 1'ovábbá bizonyos 
B z e n t ek é l e t e i minláj!\ra, különféle osztályzatokba sorozza 

a különt"éle ténye ket, képtelen levén egy pillanattal átö !eloi az 
összes eseményeket, je\lemeket, erkülcsöket. l\fi ennek az eredmé
nye? ismeritek az eseteket és adomákat, de nem [a századot, s 

nem mondhattok felöle alapo~ itéletet. 
A T a n u l mán y n z e r kölcsö k és a n em z e t ek sz e l

l em e föl ö t t czimil könyve programm az egyházi hatalom ellen. 
Bizonyos tudományossággal, melly szélesnek látszik mert szemtelen, 

s mellytöl a ezim s az ide-oda kapkodó ren~szer oem engedik azt 
követelnünk, hogy teljes legyen, tényeket és adomákat gyüjt össze 
kevésbbé használt forrásokból; ahelyett azonban, hogy velök ere
detiséget kölcsönözne a flidolgok clbcszéléséoek s élénkitené a 
társadalmi mozgalmak featését, ktilön fejezetekbe foglalja azokat: 
kényelmes rendszer arra, hogy önmagát tegye az igazság, saját véle
ményeit· a tények helyére. Gunymosolyra vonja ajkait a sulyos és 

1) Egyebek között lá~d: 6orre•pondanre, III. k. 276. lap. lev&l II. 
Frigy eshez. 

') Ugyanott, 134.. lap. 

XVII. 9 
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magasztos ezerenesetlenségekben; semmibe sem veszi a jellemek 
hatalmát s nem állítja saját helyökre az embereket; örömet leli 
abban, igen csekély okokat tulajdonitani nagy eseményeknek, ki
csinyeknek tenni a hősöket, ,,gunyolni a világ két féltekéj ét". 

Voltaire érdemét tehát, mellyet szerezhetett volna az által, 
hogy függetlenne tette a töl'ténelmet s megbarátkoztatta a világot 
az uj és független eszmékkel, nagyban csökkentette a modoros 
szellem es azon köl'ülmény, hogy itt is a böleaészi czim ut:io .. ovár
gott; müvei a történelmi él'zet megrontásár.< ~zolgáltak, melly ek
kor, mint minden m:is, Locke ezerencsétlen Lehatása alatt állván, 
mindent kizáJ·ólag az érzéki éRzrevevésbUI származtatott A vad 
ember valami szükséget ére1., gondolkozik föliitte és talál valami 
módot annak kielégítésére; megfigyeli az állatokat és tanul, s a 
feltalálás egyenes vonalban és {~szszel'lileg halad tovább. Illy módon 
állitják össze Buffon, Raynal, Temple a müveltséget, Condillac az 
ismeret egész rendszerét. A vad ember azonban bajosan rftzza le 
magáról a megazokott közUnyösséget. Bevárandók tehát azon rend
kivüli események, mellyek csak egymástól igen mcsszefekvő idő

közökben szoktak ismétlödni, s azért a végteleilségig szaporitlassa
nak az evszázadok. Szó sinc~ veleszületett eszmékriil, valameily 
ősi miveltség hagyományairól, ezek helyett azonban a természet, 
az értelem, a logica szerepelJenelc Némellyik a tuieink előtt élt 
nemzedékekhez folyamodik, majd iuc, majd oda helyezvén öket, 
Tatárországba, Sziberiába, Uj -Holland ba, csak oda nem, hová a 
legregibb hagyomány helyezi öket, s esak azt ne kérdezze senki, 
hogy hát azok kitől tanultak. Némellyek a lángésznek tulajdonitják 
a találmányokat és a miiveltseget, de az, Hetvetius szerint, nem 
egyéb mint érzéki észrevevések esetleges combinatiójn, s igy megint 
ugyanazon elvhez ternek vissza. 

A törtenelem tehát, miután Istent megtagadta, c:lak esetle
geseégek halmaza lett; vakeset hozza létre a vallásokat az emberek 
között, kiket valameily rendkivüli esemény mcgt·émitett; egy remete, 
ki véletlenül Jeruzsálembe megy, létet ad a kereszthadjáratoknak; 
egy na.zarenus esete, ki kereszten hal meg, megzavatja a római 
birodalom nagyszerü épületét; mi l( ell több? egy t'istökös csillag, 
melly véletlenül a napba iítiidvén, letör belöle néhány darabot, s 
létrehozza gyönyörü naprendszerünket és a földet, mellyen a vakeset 
egy pillanat alatt elér henniinket, hogy vis~zavessen a kóborló 
atomok közé. 

Minek tanulná tehat az ember a történelmet, ha a multból 
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mit sem t~ het tanulni a jövőre nézve? legfölebb, mondja Condillac, 
annyit fog használni, mint a részeg helota a spártl\i lakomákon 1). 
Mások a tulsá.gos skepticismus miatt neml vették semmi hasznllt 2). 
Már Bay le megnyitotta az clsií rést, egyenlő bizonyítékokat ta
lál va fel minden vélemény szá.mara. Híjába kisérlett meg Freret 3) 
rendszeres ellcno10ndást, kijelöl vo a kétség határait; moh6n hal· 
mozták össze az ellcmnondásokat s az itt.ott talált tévedéaeket, 
miglen azt állitottllk Volney-el, hogy csak egy század óta létezett 
valódi történelem, vagyis ruióta Velenczében kezdetöket vették az 
ujságlapok, "ezen tanulságos s még tévedéseikben is értékes emlékek, 
mert cllenmundá~aik szilárd alapukat nyujtanak a tények meg
vitatasár·a ;, 4). 

Amint továbbá Montes!iUÍen U ~bekje nevetségeseknek találta 
a mi szokásainkat, mert a magáeival hasonlitotta azokat össze, ugy 
valamennyien a jelenkori szemüvcgen át akal'ták megítélni a mult 
eseményeit s a párizsi lábbal mérni mindcn nagyságot. A történelem 
következésképen egy mAssa l iisszefüggésben nem lev ö tények hal
mazává, vagy elvont oko!'!kouúsok unalmas és nem igazságon ala
puló er.~dményévé liín, nem esermlnyeket, hanem elmélkedéseket 
adva elő, nem 11zt mondva el, hogyan tiirténtek meg a dolgok, de 
miért? Illymódon tudatlanokká lettek, mcrt arra, hogy valaki jól 
megértse a mttlt idők mitveit é~ könyveit, szeretetet és tiszteletet kell 
ére:t.nie irántok, mig elknkezöleg aki csak lényegöket akarja ki
vonni, megtámauja érdemi)ket, s a poai tiv ismeretek fitogtatása csu
pán a tudás nyegleségének keresésére mutat. 

Senki se higyc azonban, hogy megzüntek komolyan tanul-

'J Rou"~eau i~ wondja, hogy les fwnuue• aen•és duiuent regard.et· l' hütoire 

r-omme un lisa" de jitbles, dont la momle est tt'és-appropriée áu coeur humain. 

'J VKiaki ld"zámitotta, hogy 800 éven át naponkint tizennyolc~: 6ráig 
fo~lalko;~va, _egy ember u em olvashatná át a pfuízsí es:bzári köuyvtirban levő 

ös,zes történeti wíívcket. 

1) .d történeti bizonyoasúyról. 

') v ólney' Le~:ona d' It istoire proi!UIICéc., ú r École nor·male, b 7. l. l:rdeket 
tudni, willy rajzol nyujt ö a!rl eJryetém~s törtéuetr!ll. Egy illy törúael811lelö
á11itAsáriJ. egy cgi,sz bölcsée~et.t6rt~uelmi akademia ös11haugz6 muokllkodl.At 

ki\·ánja, m~:~lly akndemia !Jét s•akaezra voluli oeztv11 : egy czelt11 1 egy helleilo 

egy feuiciai, ''gy augol-szász, kettö a mongol, k11lmuk, sanskrit tb chinai DJBI· 
vek ezá'mál'll 1 egy 11 ltelet-áz~iai és nyugat-amerikai nyelvek ösuehasonlltbára. 

llly uton sztán létre is jöhet valameily nyelv~n;et; mü, de soha sem törtbelem· 

És aztén egy akHdemia által irt tört6n'!l~m l 
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má.nyozni a történelmet, sőt azt mondhatná az ember, hogy némely
lyek valóságos megátalkodottsággal adták arra magukat, ellentétbP-n 
az elharapózott felületességgel. La Bletterie a conservatorokkal 
tartott, de virágos stylusba burkolózva, megfosztja J u l i á n tör
t é n e t e czimii munkáját a tárgy eredetiségétöl. Dc Brosses elnök, 
Sallustiust utánozva, kire valóban emlékeztet némileg, a legapróbb 
részletet sem hanyagolja el i ke.iveli a régi szokásokat, t>gyuttal 
azonban a szabad gondolkozást is. Le Beau jobban értette a latint, 
mint minden más franczia i modoroR tie szabatos, s némi kivezetil 
szálat nyujt a byzanti birodalom összebonyolodott labyrinthjában; 
de vagy nem értette at teljesen a kereszténység éR a missiók fontoR
ságát, vagy attól tartott, hogy elöitéletekröl fogják vádolni. 

DoWn. 
Rollin Károly (1661-1741), párizsi, Port-Royal 'lzeliditett 

iskolájából, az ifjuság szivélyes és llszinte barátja, mint becsületes 
ember, saját becsületességét látta windenkiben és mindenütt, még a 
rómaiakban is j Plutarcb hősei mellett azonban bámulja az evange
lium alázatos és türelmes férfiait is. Jansenisticus röpiratok irásáról 
gyanusittatva, Fleury bibornak szemére hányja, hogy nem azorit
kozik a sa j á t köré h e z t a r t o z ó d o l g o){ r a. Üldöztetvén a 
kormányzó által, az akadernia nem meri öt tagjává megválasztani, 
e ö tür harag nélkül. Eltávolitva a tanítástól, hatvanéves korában 
a római és ókfri történetre adja magát (1730-41), s a közönség 
megadja neki ama kárpótlást, mellyet a kormány megtagadott töle, 
s ll. Frigyes ép olly hizelgö leveleket ir neki, ruint Voltairenek. 
V ékon y lábon állván tudományosság dolgában s inkább a birálás 
és a vizsgálódás eredetisP-ge által tünvén ki, nem veti latra a tekin
télyeket, elég lévén rá nézve, hogy valameily ókori állitson vala
mit, hogy rögtön elhigye; tetszik azonban az erkölcsi zamat es a 
folytonos becat!letes eljárás miatt. Ép illy jóságot mutat a T a
n u lm á n y ok r 61 sz ó l ó é r t ek e z és-ben is , mellybe a szép 
őszinte benyomásait, és józan itéletet önt át, visszatérítve a rolivé
szetet a helyes érzékhez és a szellem tapasztalataihoz, sa társadalom 
számára nevelve az ifjakat. 

Montfaucon, Winekelmann, Caylus az ókori m!lvészet fölött 
elmélkedtek; arab, török, perzsa kéziratok gazdagitották a királyi 
könyvtárt j tanszékek állittattak a keleti nyelvek számára. Renaudot, 
D Herbelot, Petit de Ja Croix feltárták Kelet polgári, politikai, val
lási történetét De Guigoes a hunnak és törökök eseményeit fejte
gette j Anquetil Duperron elhozta Indiából és Perz~iából a szent 
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könyveket, mikéot Galland elhozta u Eur és egy é js z ak á. t. 
A feliratok akademiájában folytatták a szenvedélytelen vizsgálódást, 
s a görög és latin intézményeken kivül a hazaiak fölött is elmélked
tek, s valóban elismerést érdemel Foncemagne, La Porte Dutheil, 
Barthelemy, V ai! lant tUrelme. A maurinusok follytatták fáradalmas 
compilatióikat, s elég legyen idéznünk Brequigny öt kötetét (i 763-
90), mellyck előszóiban Francziaország multja épolly szigoru mint 
felvilágosult lelkiismeretességgel vizsgáltatik, s világosan föl van 
téve a középkorbeli municipalis szabadságok problemája, mi elöké
szitésül azoigál a hannaclik rend eredetének fölfedezéséa·e. 1778-ban 
hozzáfogtak a francziaországi történészek nagy gyüjteményéhez, 
melly annyi másra szolgált ösztönzésül; megjelentek Languedoc 
története dom Vaissctte-től, Bretagne története dom lVIorice-tól, 
Burgund történe te dom Planchcrtől , irodalom-történet a király 
költségén, a Sai n t-Marthe testvérek okmánygyüjteménye és G a ll i a 
c h r i st i a n á j a. Dom Clemen t, Clemencet és Durand A d a t u m ok 
igazolásának módja Krisztus után (1750-87) czimii 
munkát tettek közzé. 

Ezek azonban nem voltak a sokaság történészei, s a tudó~ok 
müveletlen őszintesége nem nyomhatta báttérbe a bölcselkedők 

senlentiosus és üres hiihóját, s az akkor divatban levB nagyszámu 
es p r i t-ket. 

Anquetil (1723-·1808) A liga szelleme munkájában a 
régi krónikások kifejezéseit merészkedett használni, mellyeket előbb 
kerültek, mint dnrvákat és izetleneket Később visszaélt az idéze
tekkel annyira, hogy majdnem compilatorrá lett. Gyorsan és termé
szetesen ad elő, de előre megállapitott eszmékkel; nem igen ösz
tönöz elmélkedésre, ritkán indul meg, és soha scm boszankodik; a 
legborzasztóbb tényeket is némi jó tulajdonsággal ellensulyozza, s 
azt hiszi, hogy a dolog mélyére hatott, mert egy pár szerenesés meg
jegyzést vetett oda a Liga és IV. Henrik diplomatiája fölött. 

Bonlanger (1722-59) mint mérnök a föld gyomrában levén 
kénytelen élni, mindenUtt egy vizözön nyomaira bukkant, s fölfedezni 
szándékozott annak hatását a mi fajuukra. Tar ulmányozta tehát a 
latin nyelvet, hogy megértse a rómaiakat; igen fiataloknak találván 
öket, á görögöket kérdezte meg, utoljára azonban rájött, hogy Kelet 
népeiig kell visozamennie, B megtanulván ezek nyelvét, fürkészte 
hagyományaikat s egyetemes történetet irt, melly ,gazdag termékeny 
eszmékben, noha ezek szétdaraboltak és öeszefüggéstelenek. TUrelmo 



tDindeueaelre dicsértltet érdemelne, ha nem lett volna egyedi.tli czélja 
a kétség és tagadás. · 

Hénaolt ( 1685-1770) elnök, bölCRész és mégisi ellentétben a 
bölcsészekkel, A b r é g é c h r o n l o g i q u e-jában, egyhanguvá tet
te a történetet, de n~pszerüsitette a vizsgálódásokat Francziaország 
Bekora felett, noha ö is a korlátlan királyi hatalmat pártolta. Me g
j e g y z és e i b e n a törvények és crltölcaök utján magyarázta Fran
cziaország történetet, s ha nem is sikerHit ez neki, legalább fennen 
hirdette, hogy kerülni kell azon általánossá lett anachronismust, 
mellynél fogva, midön a mi századunkat akarják festeni, egy egészen 
maet irnak le. Komoly és szigoru jellemmel birván, nem elegycd
hetett a gunyol6d6 tlimcg közé; rosz politikát·ól és rosz erkölct~tanról 
vAdolja Voltairet, de bálványozván a bojdani társadalmat, nem értette 
az ujnak haladásait; megróva saját konl.t, Spartát magasztalja, 
megelözve ebben Rousseaut. 

Példéjára megszaporodtak a történeti képek, a kivonatok, az 
egyetemes történetek; Saiut-Marc megírta Olaszor~:.zág történetét, 
Muratoriból vonva ki; 1\ltlhegan jelenkori történetet irt folytatásui 
Bossuet-éhez, mellyt<ll azonban measze elmaradt ugy külalak, mint 
RSkép eszmék tekintetében. Harclion egyetemes történetet irt a 
herczega8k szám:ira: fa·ivol és hosszadalml\s. Nem sokkal jobbak a 
Discours sur!' histoit·e sa Hist o irc nniverselle czimü 
muDkák, mellyeket a parmai ltcrczeg oktatására Millót és Condillac 
irtak. Mably 1) (l i09·-85), ez utóbbinak testvére, száraz de rettent
hetlen okoskodó, a nemzeti történetet vette c~élba, hogy azt az li 
demokraticus politikai rend11zerérc alkalmazza, anélkUl azonban, 
hogy a római és frank intézményeken keresztHI észrevette volna 
ennek haladásait; miive képtelen é~ vakmerő regény, mellyet azon
ban egekig emeltek, minthogy az akkoriban tetsző ezétokra volt 
irányozva. Más divatot követve, megveti százada erkölcseit, minde
nütt csak hiábavalóságot lát s az ódonszerühöz vonzódik; ezen !'end
ezer nagyon alkalmas arra, hogy megmagyarázhatJanná tegye a 
történemet Igy barbárságnak tartott mindent, mi kora jellegét 
viselte magán, s minthogy csupán az ókori köztársaságokat tartotta 
dicséreteseknek, baladás helyett. inltább a multhoz való visszatérést 
tartotta szükségesnck. 

Kétségkivül magasztos eszme volt az, a történelemre alkalmaz· 
ni:& 'Mlcsészetet, vagyis többé vagy kevésbbé szigorn tudománynyá 

1
) Oblffllalion• 1ur l' liilioire de France. 



emelni s megmagyarázni az emberek és a társadalom müveit. A ti.i

relmetlenség és előítéletek azonban eitéritették a helyes utról ; 
eitagadták a tényeket s adomákká bontották szét; a pogány clas~i

cismu!lt csusztatták be a törtéoelP.mbe, nem kevé,;bbé miot az iruda· 
lomha éR a politikába. 

Ha van tudomány, mellynek cselekvés az élete, mellynek szUk
sége van a néppel tartani, s ez utóbbi erényeiből és maga ... ztos~ágá.
ból meriteni lelkesülést, az a történelem. Már pedig a bölcs,·lkedök 
távol állottak a közügyektől ; azobáj uk ban oltárt emeltek az igaz
ságnak, mellynek szolgáiul tekintették magukat, de nem annyira 
az volt czéljok, hogy hatásossá tegyék, ruint inkább, hogy tömjénez· 
tetést ezerezzenek számára olvasóik, vagyis a müvelt osztály részé
ről. Innen származnak a történeti miut egyéb e korbeli müvek hibái: 
majd szónoklati, majd sophistik:~i tételek, megmásítják az arc2.okat1 

hogy hasonlitsanak azokhoz, mellyeket megróni vagy magasztalni 
akarnak; a hónikáirók öszinto nyiltságát elt·ontják .JL gunyolódó és 
declaruáló hanggal; távol tartják maguktól azon élénk benyomást, 
mellyet a tények látváoya szolwtt előidézni, s azon ürügy alött, hogy 
bölcsészetileg értelmezzék azol,at, annyira megmá.:~itják, hogy merö 
czélzásokká válnak. 

Rnynal. 
Raynal de S11int-Geniez Vilmos (1713-96) jó ex-jezsuita abbé 

volt, lti Az Indiák bölcsészeti történet ében (1770) bizo
nyos ezidőtájban kevésbevett müvészettel és osztályokkal foglalko
zott, magasztalva a kereskedelmet és hirdetve a munkások ujjászü
letését. Attól tartván, hogy ezen müve ÍR netán észrevétlenül fog 
eltünni, mint már néhány elöbhi, egymásra halmozta benne az össze
függéstelen eltéréseket, szemreluínyá.'~okat és jótanácsokat, mellyeket 
teli marokkal osztogatott minden kormánynak, dagályos és kimé
Ietlen declamatiókat, mellyeket Diderot rögtönzéseinek aljából gyüj
tött össze s a plagium egész lelkesültségével hirdetett. Do még a 
királyok és papok csipkedésci mellett sem részesülhetett az üldözte
tés megtiszteltetésében, s névtelen müvét majdnem teljes szabad· 
sággal árulták, amiértis ő, ki minden áron el ákart ítéltetni, ujabb 
kiadást eszközölt saját nevével és arczképével, még hevesebb kifa. 
kadásokkal és nyilt czélzállokkal a 1\laurepas miniszteriumra; miután 
tehát müvét a hóhér megligotte, alkalma nyilt mindonféle nagy lármá· 
val hirdetni az ö boszankodását. 

Okoskodni minden fölött, mi tolla al:i keriil, a golcondai gyé
mántok, miként a maldivi bora, a héberek és czigányok fölött, a 
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yalpdi rész.leteket a divatos czifraságokkal helyettesíteni, megválo
gatÁs és az ellentétek kiegyenlitése nélkiil fogadni el mindent, mit 
hiv•talos munkatársai neki felajánlottak 1) : ebben áll az (; rend
st~~r~; irálya abban áll, hogy l ehetiileg dagályos legyen s csattanó
san végzadjék j bölcsészetc folytonos declamálás a miivelt ember 
elvetemedettsége, s minden, főként pedig a mi vallásunk ellen, ami 
magában elég volna arra, hogy megtudj uk, miszcdnt keresztény' 
aimbár erősen bizonykodik, hogy azt akarja, miszerint senki se tudja 
nieg, melly országhoz és valláshoz tartozik 2). Mint a támadás elö
e$téjén, szenvedélyescn heves volt, s 1\ szóból rombolási eszközt al
kotott, kevés őszinteséggel és sok hiusággal, függetlenséget és bizo-
nyos pbilantbropiát akarván behozni, melly nem volt sem a hajdani 
keresztény szerctet, sem az uj önzés, ugy hogy sem az egyiknek, 
sem a másiknak nem tetszett. Mindaddig, mondja Barante, egy 

. szerz<S sem hibázta el még annyira a józanságot az eszmékben, s a 
mártéket azok kifejezésében ~). Őrjöngéssei a nézetekben és nevet
séges tulzással a kifejezésekben, Raynal olly elvekkel kérkedik, 
mellyek ellenkeznek minden j<ízan társad~olmi renddel; nem léteztek 
gonosztettek, a francziaországi polgát·háhorük alatt elkövelve, mely
"lyekre ezen szószátyár r.em hivatk•>zott volna. És mégis, midön be
kiivetkezett a forradalom, kRdwztatta annak kihág1ísait, minthogy 
a bizalom, mellyct a szerzil RZobájltbH. z:h·kozva táplál, megszilnik 
a lapasztalAs meg1·enditő tényei előtt. 

l) Esek között legmuukAsabh vuiL Pe<:hm•·ÍIL, kiL ,-sak azért i•lézck, hogy 
flSiemlitsem baritsAgát Dubrenil orvossal. Hn. Rzt mo1"lták l'echmeilmak : Ön 
~ !JII'Zdag, azt 1zokta felelni: Dé az Dub1·euil. Ez sulyos betegségbe esvén, 
-ma.gAboz hivatja PechmeiAt é~ igy sz61 hozzá: B<Jrátom, bajom ragadós ; C8ak 

~kedenge4J!.etem meg, hogy ugitségeml'e légy; tdL'03lascl el a többieket. Pechmeia csak 
kevés nagpal élte tul a mAsikat. 

')O vérité sainte, c' e> t toi senle que j' ai respectée. Si mon ouvrage trouve 
eneore quelques lrcteurs dans les siécles il veni1·, je veux qn' en voyant combien 
j' ai ét.é a~gagt\ de passfons et de préjngc'·s, ils ignorcnt la contrée oú je pris nais
eance, sous que! gouvernl'ment je vivais, qn••lles fonctious j'exerc"is dans mon 
IJI')'B1 _que! culte jn professais; je vmJX qn'ilR me croient tous lenr ~oncitoyen et 
!tur ami l 

8) Turgot, ezt irta ~forellelnek (l\féw., l. 216">: J' ai t",t,\ chorp1é de l' inco
bérence de ees i<lé6~, et de Yoir t nu.• Ir• parailnxos les plus op pos és mis en avant 
et dHendn8 avec la méme cbaleur, la múme élo'lnen(".r, le meme fanatisme. Il est 
t8utot rigorio;te comme Hichardaobn, tantót immoral commo Helvétius, tanlot ent.
housiaste ileR vertus ilouce~ et teudres, lantőL rle la débanche, tantót du courage 
fkoce: trailaot l' esch.v.J.ge d' abominable, et voulant dea ~sclaves ; déraiaonn11nt en 
rhyéittn", déraisounaul en métaphysiqne, ot. souvent. en pol itiquo etc. 
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Freret Miklós (l 688 -1749), párisi, vakmerő birálat alá ve
tette az evángeliumokat, megingatva valamennyinek igaz eredetii
ségét azon nagyszámu hamis evangelium miatt, mellyek elejéute köz
ké?.en forogtak, a azt állítva, hogy ha Krisztus kiirtotta volna a ro
szat és a bűnt, a kereszténysé~ nem idézett voln n elő annyi üldöztétést 
és vallási háborut. 

Ezek nyiltan történészeknek vallották magukat, de más ha
sonszörií egyének is folyamoJtak a történelemhez, hogy fegyvert 
kovácsoljanak belöle a kinyilatkozt:1tás é,;; a kormányok ellen, s 
hogy legyen hová lerakniuk epéskellései ket. Voltaire azt tanította, 
hogy minden vizsgálódás nélkiil kell állitani: Cs ak h a z u d j a t ok 
b á t r a n, v a l a m i m i n d i g fo g rn a r a d n i b c l i) l e. S való
ban sok állitása fenmaradt a tudós csiícselék közütt, s még mindig 
az igazság védőinek szoktak szemökre hányni ollyanokat, mellyek
kel csak szem telenségéhez hasonló tudatlansággal állott elö ama 
szünetnélküli harczban a Biblia, a hit, a régi kor ellen, egy inkább 
arczátlan, mint istentelen pt·ogramm f\7-'Tint 1). Caupán a tttne-

1) .Par Ios tnulitioas 1ln.< l·',·opiHitOR, d avnnt en~ 1leo Patriarches, uotr" reli
gion remoute ;i ln uai~sance de h Moeia~. Cer te 1\Utiquit{• est. bien írnposante; il 
faut ab"olument. la discréditer l•ai'ounr "on hervenu, éln·anler ses colonnes, Ios livres 
de la Bihlc. Ayant r"ndu riHihleH les grave" l'atriarchcs, convaincu Mot~e d' igno
ran<:e et <le eruauté, con"pué la Oené~e, ce sera pm di,·erlissPment de turlupiner 
les Propbéto~, d' affirmer que !eur mission était un ruétier, 'Ille l' ou s' y excr~ait 
comme a t out autre Mt j qu' u u Propbéte, á propremeni parl er, Mait. un vi~ionnaire, 

qui aBRemblait le peu p le et Ini Mbitait s~s reveries j 'L lltl e' ét11it la plus v ile es p ee.~ 
d' hommes qu' il y eítt ehez les Jnifs j qu' ib ressemblaient exactement á ces 

charlatans, qui amusent Ic peuple sur· Ios plll('.es des grandes villes. Arrivé á 
ce point, il nous sera facile de montrer qu' un homme adroit, entreprenant, ayant 

acqli.i s dans ses voyag-es des not i om df'l physiqua, de jongleri e, meme de 
magnéti~me, choisit, pour exploitet· la crédulité publique, une contrée lointaine, 
une populaiion ignare, séparéc de la civilisalion romaina par son langage et 
ses moeurs, entichée d' un e attenie superetit.iensc j que, s· "Jlpliquant qnelque~ 

pauagas des visionnaíres juif" nommés Propbi•tes, il rénssit á tromper la foule, 
il passer pour le Me·siP, ce qui siguiHe un envoyé, un homme <·.bargé d' noe 

missiou. Les rieurs mi• de notre hor<!, il y aura beau jen á lrouspiller les bou~ 
Apotre•, les donze faqnius, 61lrtout leR i·crivailleurs Marc, Joan, Luc, Mathieu; 
á éplucher lc.H évangile, et it Ini donm•r <les nnzar1lüH. Eu toute assuranea nous 
ponrrorrR in-inner que k culte chréti P-n, comme t" us les au tres, est l' oeuvre 
plnR ou moins _imparfuite rles hommes passionné~, mentJ·urs, aveugles; <tue M'il 
était de Dieu, naturellement il élt\verait l:' rlignitó moralo au-de~9U3 des craiute., 
superstitiellsos do lu con;cience j ma is [qu' en réalité, au li eu d' etre fait a l' image 
d,, D1eu, l' hommo a plul!it. fait Dieu ;i sa propre ressemblance, le gratiftant des 

défau's et des ,-:crs dont il fonrmille lui-meme, Quand on aura rérét~ toules ce• 
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m~oyek behatasa alatt állván, miként az érzékiség tanának hirde
tőjéhez illik, Voltaire csak ingatagaágat és szeszélyt láí; a világ 
folyásában j mindent apró okokból származtat, s guoyolja a ~ond

viselést. Bajos volna elllszámlálni történelmi botlásait. Előtte az 
egyiptomiak nyomoru kömií vesek, ámbár ép akkor fedezték fel 
bámulatos építményeiket j előtte, ki tagadja a biblia ösrégiségét, 
az E z u r v e d a ro a szent könyvek leg1·égebbike, melly pedig, 
mint be van bizonyítva, egy hittérítő által hindu nyelven ezerkasz
tett katekizmus j a Z e n d a v es t a vetekedik vele régiség tekin
tetében, miként a 8 a d d c r is, mellyet ö valameily szerzö nevének 
tartott, pedig egy, háromszáz év elölt készitett commentár. Szarinte 
teljes joggal kárhoztatták halálm Krisztust, ki annyira kikeit ha
zájának vallása ellen, m e r t ak i a h a z a i v a ll ás e ll e n 
fe ll á z a d, h a l á l t é r d e ro e l ; ö , ki szemére hányja az ioqui
sitiónak a máglyákat, gyalázatosnak nyilvánítja az elnyomottak 
iránt tanusitott türelmességet Hamisan idéz; valameily ellene felho
zott okoskodásra, valamellyik miivében fölfedezett botlásra élczczel 
vagy gorombasággal Vl\las.r.:oJ.l>into,bordeauxi zsidó, panaszkodik a foly
tonos piszkolódásolt miatt, mellye kk el nemzetét illette; Voltaire igazat 
ad neki, de azé1·t tovább folytatja piszkolódásait Ekkor Guenée Antal 
abbé ( 1717 -1803,)Rollin utóda, jó iró,ki szám os régi és modern nyelvet 
értett s több a pologistát forditott át angol ból, kezdette visszaverni ezen 
gunyolódó lángés.-;t, szellem- és izlés által támogatott tudományos
sággal '). Tekintettel türolmctlen századára, nem mari nyiltan be
vallani hitclveit, de igen jól fejtegeti a mózesi törvényhozást s 
feltünteti a szent könyvek költői szépségeit. Erős küzdő levén, sa
ját fegyverével, a gunynyal, veri vissza Voltairet, s bámulatos haj
lékonysággal az alakb:m és hangban, tönkresilányító mérséklettel 
ezrével tá~ja fel előtte a menthetlen hibákat és tudatlanságokat fő
ként türelmetlenségét, melly roszabb mint bármelly inquiditoré. 
Voltaire csak utcza i élczeskedésekk el válaszolt neki, s mint gyiíz
tes viselte magát, anélkül, hogy csak egy megrovástól is kitisztázta 

choses, notro temps set·a venn. Mai~ comme seui panni toutes les religions, le 
christianisme uffre u ne sui te imposan te de récits et de fai te, c' est eette succession 
continue qu' il faut rompre, c' ctit cettc antiquitó vénérahla qu' il importe de 
démolir." Vultaire, Bible expli•]lufe, Esprit du Judaitnue. 

1) Leltres de qllelquea .fuija portugaia, allemanda et polonais, a .ll de Voltaire. 
PAri~~, 1769. ~l;ísok is fölfedezték vagy küzdöttek Voltaire tévedései ellen; lásd a 
többiek között: Erreura de Voltail·e, Nounotte-t61, és Supplém.ent a la philiJBOphie 
de l' hisloire LatTher-tóL 
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vu ina magát, csak egy érvet is viAszavert volna'); 8 a század azu
tán is olvasta az ö hizelkedöjét. 

:uaupertui~. 

Ezen század ruindcu áron tudni szeretett volna mindent, anél
kül, hogy tanulta volna, s tudom<~nyokr61 fecsegni, noha alig is
merte első elemeit. Ezekhez folyamodtak teh,át a vallás elleni kiiz
delemben is. Francziaorszó.gbl\n Carteeius uralkodott mindaddig, 
mig Morcau dc Mauperlnis Péter La j o~ ( 1698 -1759) ki nem hir
dette Newton dicsöségét. Középhelyct akarva elfoglalni a materi
alisták és azok között, kil~ mindcnhol végokokat vesznek észre, 
1'\laupertuis azt állitotta, hogy az anyag képes gondolkozni, de azért 
van lsten j a természet renJ~zet·e bizonyltjn ezt összeségében, mig 
részleteiben nem lenne képes erre j megezrifolva számos bizonyítási 
m6dot, Isten létét a takarékossitg törvényérc akarta alapitan i, melly
nélfogva a természet saját czéljára mindenkor az erők minimu
mát használja, ami kizát·j!l. az elletleg eszméjét. Téves föltevés és 
nem sziikséges követ'Kczm~ny. Ess n y d e p h i l o 11 o p h i e m o. 
r a l e czímü nnmkájában a jók (bicns) összeségét mondja a boldog
ságnak, elvonva a roszak (maux) összegét; a közönségcs életben 
ez meghaladja amazt; orvosszerek et keresve, igen hathatósnak 
találja a keresztény et•kölcstant, mclly sokhan fclülmul.ia a stoát; a 
legfőbb szabály azonban, mellyct előterjeszt, abban áll, hogy igyekez
zünk ket·ülni a szerencsétlcn pillanatokat. Ü i~ azokkal küldetvén, kik 
a sarkkör alatt a délkiir egy fokát mét·ték (1736), tudományos 
hirnévre tett szerl, melly azonhan az általa proelamált Newtourá 
szállott át. Különben nem merte nyiltan mcgtámaclui kora tcrmé· 
szettani elméleteit, s mestize maradt amaz élénkségtiíl, melylyel 
Voltaire az ö nyomain kifejtette az elméleteket, minekfolytán ez 
utóbbinak tulajdonitolták azon érdemet, hogy első ismertette meg 
az angol bölcsészt. Mig azonban ez utóbbi csodálta müvciben az 
Alkotó t, Voltaire, ezen veszekedő em ber, ki bárminő fegyvert sem 
utasitott vissza, a vonzás törvényét arra használta fel, hogy fölös
legesnek nyilvánitsan valameily istent, vagy azonosnak tekintse a 
világgal, s Öl'ökkévalónak, gondolkozásra és akarásra képesnek 
állitsa az anyagot. Ugyan illy módon zsákmányozta ki a missio
nal'iusok leírásait, midön Chináról és Indiáról akart beszélni; amab· 

1) E~t irta D'.Alt:mLcrtu~k : A zsido titkár .•.• sunu~z 111int esy majom; Itides 
11irrel rnesmar, miclön azt hinnéd, hn9y csókolni akar. (1776, decz. 8.). 
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ban egy jól ~~e1·:vezett társadalom mintaképét és olly idösdmitást 
ohajtott felmutatni, melly megczáfolná a hibliát j a hindu évköny
vekből ismét a mózesinél tisztább és régibb erkölcstant, s az ádá
mi korszakot megelőző századok egész sorát akarta kiokoskodni. 
Mindezen dolgokat annál nagyobb bátorsággal kUldte világgá, mi
nél kevésbbé voltak ismm·etesek. 

Buffon (1707 -88) nem tagadja Istent, csak trónját helyezi 
messze-messze j mindent természettani eszmékkel magyaráz, mel
Jözve, vagy nem ismerve 1\ gondviselés törvényeit. A természet, 
"az Alkotó által a dolgok létezése, s a lények egymás után követ
kezésa végett megállapitott törvények rendszere," ugy tűnt fel 
elötte, mint ameily eléggé feltárja ö n magát a fentartás és ujraelő
állitás (reproductio) két tüneménye által, s majdnem csupán ezekre 
szoritva az általános és sz!ikséges törvényeket s az összeillési és 
függési viszonyokat, engedi, hogy lsten "a nyugalom kebléből gya
korolja a teremtés és rombolás két szélső hatalmát, az embert a 
természet keze alá helyezi, mcllyben létezik a jó és megfelelő, 

csak az ember is müködjék közres foglaljon benne egyenjogu ál
lást, visszahatva a mozgató erök tulsága ellen." Képzelbe~jük, rneny
nyire tetszhetott olly regény, me ll y ben eme sz ép világrend terem
tésénél az Isten karját egy incliseret üstököscsillag összeütődése he

lyettesíti. 
Bailly ( 17J6 . ~J'I), Lacaillc tanitvAnya é:~ utódja az akademi

ban, Buffon leggyöngébb részét, vs1gyis a hypothesiseket fogadta 
el, a föld fokonkinti kihülését, s az északi vidékek emelkedett hőmér
sékét; versenyezni ohajtván Voltait·e-rel, ki minden bölcseséget 
a braminoktól szá.rmaztatott, valameily Atlantiaba me nt keresni an· 
nak eredetét, hol az em ber barom ból az értelem magaslatáig emel· 
kcdett, késöbb pedig, miután ama sziget elmerült, elterjedt a föld 
szinén, magával vive a hajdani ismeretek némi maradványait. 

Volney (1757·-1820) lyrai káromkodásokat szórt Kelet rom
jai közöl (1791 ), mellyeket vizsgált, bo gy az "erő és érzékenység ama 
belyes egyensulyát keresse bennök, melly a böicseséget képezi j" s 
bizonyítékokat kért tölök egy olly régiségröl, melly ellenkezik a 
bibliai hagyományokkaL 

Dnpuys (17 42-1809), azt hitte, "hogy nem elég elemezni a 
Mwnt meséket, hanem önmagában kell vizsgálni a vallást. Ama. 
bajok, tnellyeket a vallások a világnak okoztak, igen nagyok ; a 
vallást•k és vallási szertartások, a papok uralmának bölcsészeti 
töJ"ténPtc1 a legrettenetesebb 1·ajz volna, mellyet az ember saját sze-
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rencsétlenségeiröl és eszell:lsségérlil birhatna" ; összekever tehát csil
lagászatot és tudományosságot, hogy a cRillagok phasisaiban keresse 
a vallások eredetét, melly phasisok hősi eseményekké lőnek átvál
toztatva. Az ó és uj szövctséget teltát kalendariumi legendálmak, 
a vallást pedig csalásnak nyilvi\nitotta, s mindenekbl:ll azt következ
tette, hogy "az embernek, ha el akarja foglalni természetes helyét, 
az állatok osztályába kell helyezkednie, mellyek szükségeiről a ter
mészet általáno~ és változatlan tiirvények utján gondoskodik." 
Hagyjuk őt menni ; s nem 11okára kárhoztatni fogja Robespierret, 
mert "Örökkévalót és oltth·okat akart, utoiHb beszédeiben pedig a 

bölcsészet ellen declamált, s érezte anno.k szüks•~get, hogy vnlfunelly 
valláshoz csatlakozzék. u 1) 

A kitünő orvos, Cabanis (17f>7-180Ei), ki minden törekvését 
odairanyozta, hogy megszüntesse ama válaszfalakat, mdlyek az or
voetudomány és a bölcsészet l;:özött léteztek, egyesiteni és összeke
verni akarta az anyagi és szellemi rendet, Isten nélkiil magyarázni 
meg a lelket és a ltépzelö tehetséget. Az em ber testi és szel
l em i t u l aj d o n s á g a i n ak vis z o n y a i czimií munkájában ki
mutatja, hogy a vérmérHéklet, a betegségek, az eledel kölcsönöznek 
erényt és észt, vagy az ellenkezőt. 

Igen sokan pártolták az irodalom 1•me szlivetségót a tudorná
nyokkal az istenség elleni küzdelem végett. Pária mulatságokat, 
változatosságot, beszédtárgyakat, egyuttal azonban müveltségct 
akart, mindenckfölött pedig olcsó áron akarta ezt megezerezni. Az 
ember természete, az élet és a világ titkai fölötti homályos kérdések 
időt, komolyságot, lelkiismeretességet igényeltek; a muit század 
nagy francziái, mint Pascal, Malebranche, Cartesiu~, Huet, vissza
taszító pedansokul Wntek fel, !dk ép ugy félredobandók, mint kor
társaik öltönyei; ltéznél levi\ lJiilc!Jészetet ohajtottak volna, melly 
mindent megrn11gyaJ•ázun, mindent rendbehozna, éspedig fáradság 
nélkill. 

( 'ondlllnc. 
Ezen sziikHégnck eleget tett Condillac István Grenobleból 

(1715-EO), ki elfogadva és liinkretéve Lockét, az egesz bölcsészetet 
az érzéki észrevevésre vitte viss:~~a. Emlékezni, képzelni, ítélni nem 
más mint érezni; Galilei l á t t a, hogy a föld mozog; Kepler l á t t a 
a csillagok harmoniáját. A metaphysica, melly az érzékeken kivül 
esö lények természetét akarja fölfedezni, puszta eszelősség; tapin-

1) .A/rrégé de l' origine de tous les cult~a 179S, l O. fej. 
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tani, látni, észleleteket tenni: ebben áll a bölcsészet. Coodillac nP.m 
c.sak megengedi, hogy az ismérctek csupán az érzékek utján szercz
tetnek, hanem még a szellemiségnek Locke által tett ama csekély 
engedményt i~ el ~etette, hogy emlitést tett a megfigyelésröl. Bz 
utóbbi tabula ralift-t tételezett föl; Condillac megnemesíti az angol 
eszmét, és Hzobrut csinál belőle. Ha egy rózsát mutatnak neki, e1·zi 
illatát, észreveszi, tetszik neki ; késöbb megemlékezik ezen ben y o· 
másról, ujra ohajtja azt, megkülönbözteti ezen tartós benyomást az 
elsö pillanatnyitól i bnsul, ha meg van fosztva tőle, és ismeri az 
egymásulánt, az idöt, a lehets<;gest, a Ichetetlent; egy r<'JzBa illatáról 
nem 1-1okára eljut a csillagászat thcorcm;\iig. 

Szép 1·egénykt>, hug-y rnegé1·te;~sc az eszmék egymásután követ
kezését valameily spanyolországi infáns-sal, vagy egy hölgyecské
vel, ki nem gondol arra, hogy a szubomak arra, miszerint érezzen, 
más valamire is van szüksége, mivel nem birnak a többi szobrok i s 
ncvezziik bár ezt a valamit leleknek, vagy szellemnek, bölcsészünk
nek meg k cllett volna azt magyaráznia. Ugyan miféle analysis az, 
azon föltevésböJ indulni ki, hogy az ember teljesen megmagyaráz
ható az ér1.éki <'~RzreveYéssel? Bizonyára, ha a többit mind elveszszük 
tőle, az ember csak az anyagiságra juthatott el, nlinthogy az érzéki 
észrevevé; nem adhatja neki vissza l:tzt, mit elvettek tőle. Valóban 
kiilönös tehát, hogy ezen LJ·éfát komolyan vették, s a mu\t század 
metaphysicájának alapj:lva lett; 1) Condillac azonban a móuszCI· Ö5Z

szes bájaival•·endell(ezett, sannál nagyobb világossággal, minél ke
vesebb mélységgel, közönséges ismeretté teszi a gondolat tudomá
nyát, megfosztva mindattól, mi benne emelkedott volt. Szomoru böl
csészet, mellyet befejezettnek tartottak, s rnellynek azért szeriotök 
nem volt szüksége tanulmany okra, me Ily fölemelni látszott a tanulókat 

' ruialatt lcalacwnyitotta a tud()lll:',uyt ~ :\Ti,Hl' 11ki bii~zkl~lkcdett, hogy 

1) JJövesztegetiÍs leune kimulatui aUla uÖJeotÍ8:<6k ell~llOOOOUÚsait, miuthog_v 
a legiotllntelenebbek müveiböl is űasze lehetne állitani egy imád~ágo~ könyveL 

De j6ouk !Mom uem Laligatui el, hogy Condil111c, a velünk,;zületctt es<~:wél1 (ideaP· 
inuatae) nagy ellensege, hiszen ezekben s állítju, hogy az ~rzékek c~ak felébresz
tik azokat. Ime azo u hely, me Ilynek eleje nevelséget fog ltelteui: 11 A~ eredend li 
uün dött a lélek . , , . meutve levéu a tudatlanoágtól és a rosz vágyaktól, pu
rancsolt az erzékekuek, felfilggesztette azok müködését, vagy tetszé~e szerint 
változtatta ; teMt az érzékek haMználatát wegelözi:! eszmékkel birt. Az enge
detlenség következtében azonbau megváltoztak a tlulgok, s l:;Leu elvettetöle ezen 
uralmat, amiérlis függövé lett az erzékekt!ll, ti ezentul csupán az érzékek által át
drmaztatoU iHmeretekkel bir." Easai aur l' origine del connai1aancea humainea, I. r, 
1. szakasz, I. (ej. 8. §. 
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illy olcsó áron bölcseiked hetik, s kielégittetvé n a kiváncsiság, meg
fosztották a szellemet és a kort s. lehetőségtől hasznosabb cs na-

gyobbszerli dolgot miivelni. La Harpe mondá, hogy "a józan meta
physica Francziaországban csak Condili ac miíveivel veszi kezdetet;" 
mi azt állitjuk, hogy nzzal ~rt véget. Midiln ana, hogy valaki böl
csész legyen, elégséges volt érzék ekkel hi rni, rnindcnki bölcselke
dett vagyis senki; azon elbizakodott fec~egés lábrakapásával a cse
kély számu gondolkozók is clhallgattnk, hogy Icikerilljék a csipke
déseket, 8 a század, melly bölcsészetinek czimezte magát, a vég1etc
kig vitte a gunyolódást a józan érzék ellen. 

Azon káromkodúsoltat és igazságukat, mellycl(ct músok fárad
súgosan napfényre lwztak, Je nem találtak figyelemre a köznép 
részéről, Voltaire, azon Lámulatos mestcrséggel, mellynél fogva min
Jent ét·thetővé tudott tenni, felezifrázta és a vil:lgba dobta, hol nagy 
mohósággal fogadtattak, s ö lett azok kcpviseliíjévé. Ő azonban kinc· 
veti proselytáit, valamint Moutesquicu Es p r i t-jét, Maupcrtuis föld
tanát, Lavoisier vegytanó.t, s az irodalmi ujitók tulzásait i szemére 
veti Rousseauna l{ azon a r c z á t l a n s á g o t (insolence ), miszerint 
<:lgyenlöségct és fiiggctlcnség-ct hirdetett, valóban b o l o n d h o z 
i ll ő g ö g 1); csupán magának tulajdonítja a tömjén•lzesekct, s néha 
egész líAzinteseggel két·dezi: a Olidulját ok, hogy Krisztus 
sz e ll c m d us a b L v o l t n á l am n :í l'? · Mig elejénte kevés figye
lemben részesiték az udvarnál, kl•,siíbb, midün Pompadolll' lett a ki
rály parancsol ú nője, h alm a zá val szórták rit a kittintetéseket i ezen n ö 
kamarai töt ténetirónak és nemc~nck nevezte öt ld, B közbenjárása 
folytán vétetett föl a franczia akademiliba is; Voltaire hízelgésekkel 
és költeml.nyekkcl hálálta meg a pártfogást. 

Midiín megunta az udvart vagy az irigyeket, Cireybe, Chátelet 
as~;zonyhoz vomlit vissza, kine!{ hal{L)a után (1749) azt hitte, hogy 
többé semmi kötelék :>cm fllzi öt Francziaországhoz. 

Elfogadta tehát II. Frigyes porosz király meghívását, ki magá
wil akarta öt t:u·tani, mint uzon eszközök egyikét, mellyek fényt 
át·asztottak udvará1·a, R bevallotta, hogy Silézián kiviil mindent ada
tott volna bírásáért. Ezer La.jos·lll'Dny, mellyeket a király utazási 
költséglit ajánlt fel nelci, zsugoriskodásnak tünt fel Voltaire el!Stt, ki 
unokahug·a számára is kért külön utiköltséget; midön megérkezett 
( 17 5fl), fölrl re borult a ldrály jogRrn, lantja, tollll, kArdja, képzelő te-

1) Levál Ril'b.,]ieuhöz l7í0. jul. ll. é8 1774. febr. 11')-röl. 
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hetsége, egyetemessége el8tt j jutalmul knmará~sá és lovng~;á fitte
tik j huszezer líra évi tlzeté;,t kap s rendelkezésé1·e állanak a kiritlyi 
kocsik és szakácsok j Frigye~ maga lHha1·ol neki s azt mondja., h~gy 
Poroszország királyAnalr, Brandenburg őrgrófjának és Voltaire tulaj
donosának akarja magát ezimezni. Ezen lázas rokonszenv azonban 
csakhamar alábbhJgyott. Frigyes z!mgori volt, s azt hitte, hogy tulságos 

áron \'ette meg, a telhetetlen V ol ta ire má!lrészröl azt gondolta, hogy 
tetszése sze1·int dnaklllhat a papja :.\.Ital összehalmozott aranyban; 
amaz megkisebbiti a csokoládé és l<ávé adagokat, ez azzal áll bo

szut, hogy a király eli\Hzobájúban zsebre rakja a viasz-gyertyákat ; 
líi.ivetkeznek az elhallgat:isok, azl{lll n kiméletlen~ég; a. ldr:ily gu
nyoaan mosolyog, midtín látja, hogy a bölcaész cmnya agiotageokba 
van bonyolódva, s pörpatvarkodik udvara egyéb fénye~ tagjaival j 

Voltaire gunyolja a király V<·rseit é~ csipkedi Maupertuist, kit ö az 
akademia elnökévé nevezett ki, s ámbár szokásos igazmondóságával 

állitja, hogy ama gunyolódások nem az ö révén jutottak nyilvános
ságra, a király lealázó vissz:wonúst kiivetel, s el veszi tiíle n karna
rási keresztet és kulcsot 1). Erre versenyezve kezdik sértegetni egy
mást; Voltaire elhatározza (J if• 3), hogy távozni fog ezen bölcsész 
királytól, J,j "tüldrc tiporta az embereket, midön tíket teRtvéreinek 
nevezte, ki telve s:-.enve(HiyP-kkel a bölcseséget kereste, veszedelmes 

politikus, veszedelmes ~zerzií volt.'' 2) a ki•·ály gendarmokat küld 
utána, kik azon üriigy alatt) hogy elvitte a király iratait, kikutatják 
holmiját. 

Voltaire, bántalmazva a felséges bölcsésztli) és kizárva hazájá
ból, mellyet a királyi menhelyröl legyalázott 3), a Leman tóhoz mc
nekül (1755), ,,a világ legt:zebb városába, egy szabad és csend·.ls 
tartományba, hol a tcrmészl,t mo~olygó, hol nem üldözik az észt;" 
csupán a világ azon lwlyt111 ,J!,,Iji Lír:.,· r,!uf SH'rf'zni, hol ez nincs 

1) Volta&ire hiisköilö arczez:tl :'lilitja, hogy ;; maga kiildötle vis.-za ueki, a 
Con·tBpondance inédite-böl azonban, mellyel 1R36-ban Foisset Th. 1 eU köz zé PA
rizs ban, kitűnik, hogy }'rigye~ l<övetelte visöUl. 

') A.ssemblage éclatant de qualités conlrain,, 
Écraaant le8 humains et les nomonant ses {re1·ea . .. 
Flétt·i de passions et clte1·c 'tant la aagea~e, 
Dafl{lereux politique et dangereux auteur, 
Mon patron, mon disciple et num persécuteur. 

L'l loi naturelle. 
'J E~t irto~ l!'rigyesnel1: "Sire, valahányszor komoly dolgokról btoszélgettem 

felségeddel, re&zkettem, mint a 111i ezredeink Rossbachnál". 
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neki megengedve, ruinthogy Genfben egy katholikusnak sem volt 
!izabad letelepedni, s ingadozik a D e l i c es és Ferney, Schweiz és 
Francziaország kiiziitt. Csak ekkor veszi észre, hogy az ö hatalmának 
nincs szüksége pártfogókra, s elke8credve és szabadon kiméletlen 
harczot indit kil'ály<ik és papok, t.iirvcnyek és vallás, ártalmas előíté

letek és szükségeH igazságok ellen, s imrmlr biztos levén a dicsöség
röl, nem gondol többé sem a dolgokkal, sem az irálylyal; szabaditó
llak kiáltatva ki azok által, l<ikct valameily aljas zsarnokságtól meg
mentett, mint autikrisztus útkoztatva azoktúl, kiket gunyolódó isten
telenségével megbotd.nkozt.atott. FiiJBg d' Alcmbert-tel folytatott 
levelezésében ostor·ozz:t a v:dl:íst, mint h:1.tvan század iisszeesküvé
sét a szabauRAg cs júzané~;r. dlcn, melly alig ér valamit a hitvány 
nép sz;'tmárn. 1\li•.liln évr~ivd l:!?.eller:uének hatalma fogyatkozásnak 
indult, hiusága nyugtalanságát ucmtelen irodalmi dühöngésekben 
önti ki, csupán két sugallatot ismerve, a billliát és ellenségeit, vagyis 
a káromkodá~t é:i a bánb~lmazást ; 11agyszámu gunyiratokat bocsát 
ki különféle nevek alatt 1) ; idejét azon gyalázatos kiL:yv átdolgozá
sával Wlti, melly rnt~rény az izlés és morál ellen, s mellyet meg kel
lett volna égetn ie. Ezalatt el H karja magával hitetni, hogy még min· 
dig ií a biilcsé:;zek tiir\'énylwzúja, eze!\ azonban mindenfelé lerázzák 
magukrfd az ií lll'almát, s ii maga kárhoztatja pr· oselytáinak tulzásait, 
épugy, mint. midiín valaki panaszkodnék azon vízár okozta károk 
miatt, mellynek zsilipjeit ií maga szakitotta fel. 

llolblll'h. 
l\Iinden kiváló egyL·nnek vannak bizouyo8 számu követői, kik 

nem levén képesek tulhaladni mesteröket, tulhajtják annak példáját. 
Holbach (172:~--89), Pár·izsban letelepedett hildesheimi német báró, 
igen középszedi tehetf;ég, gy aha n adott lakomákat, mellyeken nyilt 
há.bol'Ut inditottak Isten és a többi e l ii i t é l e t ek ellen, mellyeket a 
patt·iat·cha megkimélt, s a legmer·észebb tár·sadalmi reformokat indit
ványozták, miniík a későbbi forTarlalmároknak valaha eszébe jutot
tak. A l e á l c z á z o t t k e r e sz t é n y s é g czimil első mtivének 
'.1 7G7) előszn.vában kimutatni igyekszik, hogy a vallá!i sem nem 
~zükséges, sem nem ha~znos ; továbba utalva a ket·esztény dogmák 
összefüggéstelenségére és képt('lenségére, á.llitja, hogy az emberi nem 
iisszes bajai tizenöt vagy tizennyolcz század óta a kereszténységnek 

1) Ett irt a d' Alembert.uek: L~s philo8ophes duivent élre comn~ lea petill 

enfana. Quand ceux-ci on fait quslque malice, ce n' ert jamais eux, c' ut le chal 

qui a totd fait. (1767. au-g. a.). 
XVII. 10 
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tulajdonitandók. Ugy látszik, hogy A természet rendszere 

(1770) is az ö müve, melly a Voltaire által meghonosított ama szokás 

szerint, hogy az irodalmi mlivck ál vagy mE'ghalt személyek nevP 

alatt adassanak ki, valami Miraband-nak, Tasso ismeretlen fordítójá

nak tulajdoníttatott, kitiil származnék ezen felkiáltAs i~: l~ n a z em

b e r i n e m j ú t e v ií j e v a g y o k , m e r t m e g s z a b a d i t o m 

Istentől. 

Voltnképen pedig ezen mll, mellynrk türelmetlr•n fanntizmma 

még Voltaire epéjét is felkavarta, HolLaeh ezimlJodinak ki)zös mtiv•~ 

volt, kik nekihevülvfl az izlet!'s vnesorák alatt, fnladatukká tiizték 

ki mit sem hagyni Les?.ennyezetleniil az éghPn, a f'iilcliin, az ember 

szivében. A gondolat pusztán az:: érzr\Hi tt'hets•;g, vagyi~ az érzéki 

észrevevések e~upán érzéki dolgoknak felelnek rn<.>g, rninthogy new 

léteznek szellemi lények; azok esupán az auyagot és a mozgást 

tüntetik fel eWttünl(, K az utóbbi :iltnl létrehozott combinatiók kUlön 

lényekké lesznek amabban. Megismerni valameily tárgyat m:m 

egyéb, mint azt észrevenni, s észrevE'Hzsziik, midiln ránk behatást 

gyakorol. "A tudomány é~ gondolat tehát a mozgásra vihetők visz-

sza; nem létezhetnek :íltalánoR eszmél( _ ... egy ÍRmeret sem lehet 

Bzigoruan véve ugyanaz két emberben .... ngy 8zólván minden 
embernek saját kiiJi;n nyelve v v n, melly IH'm köziilh~>tő másokkaL" 

Ezen mcrész empi1·icus tehát ama nyomonJRágokhoz tér vissza, 

mellyekkcl a bö!csészet kezdíicliitt, IIcraditl!ll (•s Pt•othagorassal 

AzalaLtalan tcsteke11 kiviíl egy rmL; eomhinati•l létrrh••zza a szer

vesekct, s ha még nagyobb Pröt·e ju1, a~ ,:rzést állítja elő, rui egy 

adott szerv eredménye. Az emberi tények teh:\t sziikségképen vagy 

a szervek beiHií mozgá8:\ból, vagy kü:s{ikböl l'zármaznak, mellyek 

azt módo>~itják. lll y en az a hirhetit H c n ds z c r, rnellyhcm a lélek, 

lest, atyai szerdd, hálo, lclkiismrrd Hzctmorzsoltattak, s-d·tfejtettek, 
kigunyo!tattak; n~'m rettentii--e eme rnakaes<:íg, rncllycl elzár11ak 

önmaguk előtt minden jöYiít, csak rombolásra Wrekc1lnek, s dühöng

nek egy másik é let vigasztaló eszmrje ellen? 

D' Argens mnrqrtis ( 1704-71 ), J l_ Fri~·yps Jt,~d ven1·ze, ki őt n 

súp tudományolt ciniikévé nevezte ki akademiájánúl, C h i n a i, 
zsidó és cabalistieue levcd.~iLen \'olt:iiret és :\lonteR

quieut utánoztJ ; késiíbh ama k(.nuyü tndom:inyo :ságglll, me Ily 
vonz, ámbár sem czólja scm úszhangja ui11e>1, A j ú é l' z ék b ij 1-
csészete és Elmélkedések az emberi ismeretek bi

z o n y t a l a n 11 á g a föl ö t t czimü munkáihan megtám:Hlta a hitelvt>

ket, C'IUp:hJ a mnlhcmatikai ismP-l'eteknek tulajdonit po~itiv jelleget 
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és kikel a dogmatikusok ellen; müveit mindenki olvasta, mert 
mindenki szivesen elhiteti mogával, hogy hasztalan dolog fáradsá
gos tanulmúnyozásokra adni magát, s hogy a bölcsészet csak annyi
ban bir fontossággal, amennyiben arra tanit, hogyan kelljen a vilAg
ban élni. 

A dordrecl1ti Mamleville Bernát·d (1670-1733), éleseszű és 
agyofUJ·t figyelö, a sok szellemdu~kodással valóságos gunyképet 
alkotott a táreadalomról, kiemeln ama képtelenségeket, mellyek 
minden józané5zt sujtanak, ha el vannak szigetelve a körülmények
től. Ma g á n b ü n ö k s k ö z j ó czimii munkájában az erkölcstelen
séget valamdly nemzet felvirágzá•ának emeltyüjeként tünteti fel; a 
társadalmat csak az önzé~, ra•mszság és irigység kormányozzák; az 
erkölcstau e~nk a törvény hozók mestel'fogása. Egy mébköztár~asa
got rajzol le, melly a boldog~ágból riigt!in zavarba sülyed, mihelyt 
Jupiter az erényt ajándékozza neki. Ebből aztán következik, hogy 
a jótékonyság ld,rhoztatandó s a nép számára emelt iskolák eszeli:Ss
ség szüleményei; mindun intézmény valameily aljasságból szárma
zik, még n nyelvf't is csak azért találták fr.!, hogy csalhassanak. 

llt•lu·tius. 

U tán a a pári z~ i J! el vdins Clau<liu~ (l 715---71) az é1·zekiség 
tanát az erkölcstanra alkalmazzn, miként Condillac tett a tapaazta
lati lélektannaL lia az ét tcl~:mbcn csak érzéki felfogás létezik, az 
akaratban sem lehet más miut gyünyör és fájdalom, minthogy amaz 
csak az értelen ál tal nyujtott elemeken gyakorolhatja mag~ t. Ebbl:íl 
aztán sajátszertí logicával az érdek erkölcstanát vonja le, mint egye
dtil lehetségeRt, s vigasznl azért, hogy minden nemes vigaszt kité
pett az ernher kcbléböl, az iinze~:~t az emberiség ezeretetére irányoz
za, melly ~zeretet esak ~:,yönge lehét, minthogy egyetemes. Semmi 
á.ltalános (absolut) nem létezik a világon; igazsá~, erény, hösiség, 
értelem, szellem c~ak viszonylagos (relatív) dolgok, B mivel mindenki 
ruinden tárgyról /jnmagától hoz itéletet, a társadalomban ziirzavar 
aralkodilc Ez.eu !lzegénye~ é~;z az lissze~ nemzedékek és országok 
Hzellemének tartja ismer1íoei szellemét; eredeti akar lenni, pedig 
esak utánoz és általánosan elterjr.dt tanokból von következtetéseket, 
tulságosan magasztalja La Rochefoucauld-t, magyarázza Mandevillet, 
majmolja Montesquieut, eltorzítja Loekét Ez utóbbi minden ismeretet 
az érzékek ből származtatott, de me rt az állatok is el vannak l!tva. 
ezekkeL honnan van az llmber felsöhbsé~e? A k~z czélszerübb 
alkotásából, f~leli Helvetius, ki csak egy oldalrül és pedig a roszabb· 
ról látja a dolgokat; megtagadja a barátságot puszta elméletböl, 

10• 
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m1g gyakorlatban nemes lélekhez illő áldozatokat hoz neki, s köny
vét, melly ledér és rágalomteljes vád az embel'i természet ellen, 
XV. Lajos százada erkölcseinek bölcsészeti törvénykönyvévé teszi. 
-- Voltaképen igen jó ember, de épannyira birvágyó mint r.övid 
eszű, ugy hogy egyebet sem teszen, mint összegyüjti azt, mi kihull 
a nap bálványainak szájából, előadja a maga mcztelenségében, tul
hajtja I), s ezzel feltárja ama bölcsészet valódi alapját, az egyéni 
érdeket 1 olly módon, hogy borzalmat és undort gerjeszt még 
azokban is, kiknek quintessentiáját adta elő. 2) 

Ugy látszott, hogy a szabad vizsgálat alapelméletét és a társa
dalmi egyenlőséget csak ugy lehetett biztosan megállapitani, ba el
fogadják az emberek kezdetbeni szen·i egyenlőségét, amiértis nem 
anny ira a természetben, miut inkább a környező befolyásokban 
keresték az egyenlőtlenségek okát. Ennek némellyek az éghajlatot, 
mások a nevelést állitották, melly utóbbi Helvetius szerint képes az 
állati embert eszes teremtrnénynyé változtatni. A kormányok hatal
mában volt tehát kényök szarint módositani az emberiséget a törvé
nyekkel és a neveléssel. Nem a kényuralomnak tettek-e ezzel becses 
szolgálatot, a mint Robbessel is történt, mialatt szabadságra töre
kedtek? 

Látva ezen müveket, mellyek frivolok tudományosság tekiate
tében, bámulatos, hogyan fecsegnek valamennyien elemzésről, tapasz
talásról, mialatt a legalaptalanabb föltevi:sekre vetemednek. Eltörlik 
a. veleszületett eszméket (id eae innatae) s a természetet teszik he
lyökre, melly épugy intelligens, mint amazok. Senki sem látta soha 
az Atlantist, senki sem tanuskodik róla, hogy az ember bölcsője 

Északon volt, hogy az emberi nem olly roppant régiséggel bir, s 
mégis ezek képezték a bölcsészek főelveit vagy kifogásait. Senki 
sem látta az embert vad állapotában, senki eszmék nélkHI, senki 
csupán egy érzékkel, mellyhez a többiek egymásután csatlakoztak 

l) Maitame Deffand ezt n~<mdá róla : C'' est l' lwmm'- q ni dit le Becrel de 

tout le mcm.de. 
2) Hogyan gondolko.oolt saját hazlt.jár61, kimondja a lJe l'lwmme előszavában: Ma 

patrie arr~u enfin lejoug du despotisme; elle ne produú·a done plus d' éc1·ivaina célébres . . -
Ce n' est plus souo le nom de 1<'1·a~·ais que ce peuple pourra de nouveau se rend1·e 
dlébre. Cet!e nation avilie est a1r;jour d' hui le mépris de l' Europe i nulle crise salutai1·e 
ne lui 1·endra la liberté i c' est pat· la consompti on qu' elle pé1·ira. La cOflqué~ est le 

.eul remede a ses malheura i et c' est le hnJwrd ti les ci,·cnnslanres q~ti d.écidenl "., 
t. ifficacité d' un tel umede. 
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volna, - és mégis ezen t é n y ck b ö l indulnak ki a legnagyobb 
hübót csapó rendszerek. 

S épen a nyelv volt, s leszen is mindig, ama nagy szikla, 
mely ly el hiába kiizd az istentagadó' bölcsészet. La Mettrie azt 
mondja, hogy azt valameily ismeretlen genius találta fel, melly a 
baromi emberiség között keletkezett, amint a kutyák vagy majmok 
között is keletkezhetnék. Condillac ~gig magasztalja ezen annyira 
hatalmas eszköz feltalálóit. Maupertuis társadalmi megállapodásnak 
tartja az emberek között, kik összegyülekezve amaz ősi félvad álla
potban, olly bizonyítékait adák elemző képességöknek, minők egy 
korunkbeli akaderniának sem sikerültek. 

Mellözök sok más irót és könyvet, mellyek kényelmesek a 
bünös lelkiismeretekre nézve; ugyanis, mintegy közös megállapodás 
jött létre olly czélból, hogy nagyratartó könnyedséggel tárgyalják a 
bölcsészet, a politika, a közgazdászat, a vallás legnagyobb proble
máit; ki apróra daraholta a tudományt a tömegek számára ; ki a 
kereskedelem ús ipar termé~zciét h:nulmányozta; ki a dolgok és 
eszmék eredetét, a világ é~:~ az ember ezervezetét s végezéljukat 
kutatta. Egymásra halmazódtak a legkülöufélébb föltevések s mind
egyik egy követ vájt ki a régi épületböJ; vegytan, physiologia, 
boncztan hadat inditottak Isten dieu. A metaphysica, ezek szerint, 
érzéki észrcvevé~re, a vallás a hitetlen pogányok deismusára, a 
nyelv algebrára, a költészet okoskodásra, az erkölcstan vérmérsék
letre, a törvényhozás szélcsségek kiszámítására, a történelem gunyra, 
az irály epigramm-özönre viendii vissza. 

Hogy pedig a csata döutií legyen, ilssze kellett gyUjteni a 
szétszórt erőket ~ öszhangzatosan vezetni azokat a támadásra. Egy 
könyvárus azon ajánlata, hogy fordittassék le Chambers A n g o l 
d i c t i o n a r ium a, alkalmat szulgáltatott erre is ; a forditást csakha
mar uj müvé változtatták át, s ez volt az E n c y c l o p a e d i a 
(1759-72): alkalmazása a társulási szellemnek, hol a számnak 
kellett pótolni a tehetséget; a társaság élére Diderot és d' Alembert 
állíttattak. 

Diderot. 

Diderot Déne~;, Langres-ból, ( 1713- 84), alacsony származásu, 
a jazsuiták által taníttatott, házassága elejénte megóvja a bűnöktől, 
de csakhamar félrelöki magától gyermekei anyját, s hogy élhessen 
és szerepet játszhassék, ujságok, elöszók, hirdetések, prédikácziók, 
encyclic~k, vigjátékok, satyrák, szóval, mindennek irására adja magát, 
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Hegy hirnévre tegyen szcrt, istentagadónak nyilvánítja magát s a 
B ö l cs és z e t i e; o n d o l a t ok-ban (17 46) a legvakmeröbb táma
dást intézi a vallás ellen. C:~upa tüz de táplálék nélkUI, csupa é,sz de 
szilárd alkalmazás nélkül, széleslátkö1·ii és eszes bi1·áló, ámbár néha 
lyrai ugrándozásoknak engedi át magút s itt-ott követelő modorban 
lép fel, megtám11d.ia kora téves ízlését, s az erkölcsök igazságára, 
az érzelmek valódiságá.ra, a természet megfigyelésére serkent. A 
gyakorlatban nzonuan sajlitszerü tévedéseket követett el j a sirán
kozó drámákban, mellyek fdtalálójaul helytelenül állitották őt, c~a.k 
a szenvedélyek tulzását mutatta; rPgényeiben, hol az angolok részé
ről a párbeszédek kifejezésteljes bizalmasságát utánozta, olly módon 
Ileverte össze az érzelgtísséget az aljassággal, hogy lehetetlen azo
kat olvasnia annak, kiben még egy kis nyoma maradt a szemérem
nek. - Az Ess a y s :.1 r l e me r i t e e t l a v e r t u-ben, melly 
angol utánzás, azt kérdi, mi az erkölcsi erény és mi b~hatása van a 
vallásnak az erkölcsiségre; itt, valamint mindenhol, folyvást arra 
törekszik, hogy a természeti állapothoz ve?.esse vissza az embert, 
hol az erényt jótékony hajlam állnpitja meg, támogatva az ész által, 
ami ismét kezdetleges megállapodást tételez fol az érzék. és az ész 
között, mit nztán megrontott a t:\rsadalom. A L e v é l a v a ko k r ó l 
czimö munluljában ama Saundcrsont, Newton tanítványát, szerepel
teti, ki vak és mégis az optica tanitója, s megtagadtatja vele Istent, 
mert nem lá1ja .. Szerencsétlen! ll?. emberi ész egyik legbámulatosabb 
diadllla, a vakok tanítása, csak ujabb ellenvetéore sarkallja öt, olly 
ellenvetésre, melly sem:ni alappal nem bir, minthogy minden jól 
látó mondhatná, hogy nem tapinthatja meg Istent. Tovább menve 
mondja, hogy az anyag összckeveredve, végtelen számu lényeket 
alakított, mellyek közől n legtökéletleuebbek életben maradtak ; az 
erény és bün eszméi szintén véletlenül 11zármaztak, épugy, mint 
ahogy a vaknak nincsen szeruércm-~1·ze1e. Ezen föltevések mindun
talan előfordulnak műveiuen. 

Átértette ö a nagy mozgalmat, melly akkor forrongott, s a 
haladáet, és pedig nem részleteiben, ruint némellyek gondolták, ugy
mint az irodalomban, vagy a müvészetekben, v11gy a politikában, 
vagy a vallásban, hanem egész Ö3S7.cségében1 s a bölcsészeti irodalom 
közegév?., vezetőjévé, akarnám mondani torzképévé tette magát. 
Mit sem bocsátott ki ezen iskola, hogy az ö keze benne ne lett volna ; 
képes levén minJent forrongásba hozni, mitsem vinni érettségre, az 
utókornak saját nevét hagyta, de egy müvet sem, tovább!\ annak 
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példáját, hogyan juthat valaki nagy fáradsággal birnévre a benalS 
szikra uélkül. 1) 

D' Alembert. 
Egészen más érdemmel és mérsékelt jellemmel birt a párizsi 

d' Al embert .János, ( 171 7 -93). A hit·hedt Tencin, kinek szerelmi 
gyermeke volt, az utczára dobta öt, s miután hirnévre tett szert1 

el akarta ismerni 1 (í azonban méltó boszankodással visszaut11sitotta 
az ajánlatot, a továbbra is ama szegény üvegcanénél maradt, ki öt 
magához fogadta. Fontenelle után az ah:ademia titkárjává választat
ván meg, E. l ó g e s-li val még inkább növelte !tirnevét, ámbár ezen 
müve nem olly szellemdús, miut a tübbiel•, s nem találhat!~ fel benne 
a könnyedség Ps emelkellettség a l{ifrjezésekbcn. Lángász levén a 
számtudományok ban, huszonhatéve~ korában kiadta E r öm ü t a n i 
é r t ek e z és é t, elsii levén, ki elüterjesztette a ma z igen termékeny 
elméleti szabályt, hogy a mnzgisban mindcn pillanatban egyenHlség 
létezik ennek változásai és az azt elöidézö erök között, minek segé
lyével nagyszámu ugy tisztán geometriai, mint csillagászati két·dést 
lehetett megoldaui. 

Illy gazda~ tudományosslíggal és cgycncslclküséggcl a lángé
szek sorában foglalhatott volna helyet, ha az nem jutott volna eszé
be, hogy a böksészeti pártot vezérelje. Arnbár küriiltekintö volt 
magán beszélgeté:>eibcn, józau lanulü;águ, félénk jellcmü, habozó 
mindenben, ami nem volt számtan, a közöoséggel ö is elsajátította a 
kiméletlen beszt:dmodort és ama dugmai utopiákat, ruellyeket a 
divat parancsolt. A b ö l cs és z c t e l em e i-ben megkisérti a geo
metria utján állapitani meg nz okoskodást és az erkölcstant. 11 A!Il 
emhernek (ugymond) oem Fzabad jogosnalc tekintenie fölöslege 
használatát miodaddig , rnig masol{ hiányt H zen vednek a szükséges
ben; s valamelly ember vagyonanak jogos ré:,;ze az, mellyet nem 
mások llZükségeséböl , hanem ezek f?löslegéböl gyüjtéitt össze." 
Jól Yan, de hát azt mondd meg, oh mathematicus, mi a fölösleg? 

Itt rendszerbe hozza a materialismust, mellyet már L e v e l e i
b e n pártolt, s D e P r a d es a b b é v é d e lm é·ben, ki nyilván-osan 
összehaaonlitotta Krisztus és Aesculap meséit, nem tagadta, hogy 
szent dolognak tartá a vallás ellen kiizdeni. 

') Diderot lcgmclugubb tnagaö~ta!Iiea az Encvclopédie nouveUe-ben foglalta
tik. Azt hiszszük, hogy öaziutes.Sgilnkröl teszünk bizonyságot, midön azokat i~ 
idhóil;, kik velünk ell~ukezöt állitanal;, 
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f~nc=yclopaedia. 

Azon hátránynak, melly az Encyclopaediára munk~társainak 
különfélesége miatt báromolhatott volna, azzal vették elejét, hogy 
Diderot-ra és d' Alemhert-re bizták a vezetést, kik minden czikket 
átlléztek olly czélból, hogy az egész gyüjteményben egy bölcsészeti 
eé~me uralkodjék, vagyis hogy feltát·assanak az emberi szellem előtt 
&áj&t vívmányai, s minden tudományt tárgyalva, végrehajtassék an
nak emancipatiója. D' Alembert, hogy rendszet·t kölcsönözzön az 
Encyclopaediának, megírta a bevezető beszédet, melly a legjobb 
darábja ama középszerü münek, s mintegy büszkévé akarván tenni 
az embert, ki a tudásnak saját erejével eszközlecdő meghóditására 
indul, eléje tárta az emberi ismet·etek képét. 

Az eszmét Bacóbúl vette át, kinek következésképen elren
dezési és genealogiai hibáit is örökölte, siít ba tulhaladja is posi
tiv ismeretek dolgában s az egyetemes haladásnak a részletesek 
utján való fcltüntetésében, mögütte áll a képzeJem tekintetében 1) 

és ama hévben, melly, ugy látszik, okvetlenül megkivántatik a 
meggyőző eriihöz s melly ue111 ellnpán okoskod<i.~ra és ..-itatko
zásra serkent, hanem csodálko?.á~ra is ösztöniiz. Locke után ál
lítja, hogy ac: ember csupáu ar. érr.ékl:khöl meriti illmeretcit, dc 
később a benső erkölcsi törveny kivételével ömaga lerontja amaz 
eh·et 2), söt gyakran hangsulyozza az et·kölc~i törvényeket, nem 
kevésbbé biztosaknak tartván azokat a geometria szabályaináL 
Az anyagban olly tulajdonságokat fedezett föl, mellyek teljesen 
elütnek az akarás és gondolkozas tehetségeitől s a B ö l cs és z e t 
e l em e i-ben nyiltan kimondotta, hogy a gondolat nem tartozha-

1) Baco munf!ja, hogy a~ idüszámiiás (chrunoloyiu.r és jöld1·ojz a tö1·tt!nelem 

két 1zeme, - rl' Alembert pedig : !>a r-lt~·onolngi'- ef la ,'Jéogmt•hie acmf lea deux 

rfjelonl et lea deu:>o aoufiena de l' histoire. 

2) Rien n' eat 11lu4 ineonteslable 'l"e l' e:ristenee rle nos se1Mationa. Ain8i, 
pour prouver qu' ellés sunt le }ll'incipe de loutes nos r:onnaissanr:~s, il suffit de 

démonl1·er qn' elle.• pellvent l' i!tre : cm·, rn ""'~'~~'- philosoph·je, toute dlduetion qui a 
pour bcue des jllila ou du virilés rtcunuues, est préférable h celle qui n' eat ap

puyée que mr des hypothiJ.,es méme ingit1ieuses - A~ elsii inr.onteatable axiomAt 

megczáfolta Hume; ez utrlbbi ig;t:.:,á;:: p<'rli;{ 11~ ö~eze> aklwri bölcsészek söt 

magának d' Alembert-nek i.s elitélé~L', ld awnnal ho:.:~átes~i, hogy pour /ormer le8 

noti0fl8 intellectueUu 1 nous n' avon.t beaoin que de rétléchir a·". r nos sensatiorn~ • . . 

La premiére cho8e qw no8 Ben8alions nona apprennent. • • . • c' est notre exiatence. 

Ime, két iöltevéa, melly ellenkezik azzal, mit. ö ekk(mt nevezett.: eap1-il philoao

phitztJe ri a la mode aujourcl.' hu i, qui t1eut to ut voi r et ne 1-ien luppo!er, 
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tik a terjeszkedéshez s habozás nélkül birdette a gondolkozó 
állomány egyszeriiségét; az em berek iránti tekintet azonban csak· 
hamar ama köznapi bölcselkedök közé sodorja öt is, kiknek any
nyira fólötte állott. 

Az emberi ismeretek származásának előadásával ama ki
váncsi hajlamnak tett eleget, melly minduntalan az eredet kér
déseivel bibelödik, amiértis Rousseau elöadta az egyenlötlenségek, 
Montesquicu a törvények, Buffon a természet, Condillac az esz
mék eredetét Midőn azonban rl' Alembert a tudományok eredetét 
nyujtja, ebből látjuk, hogy bizonyos emberek felosztják egymás 
között a feltalálás feladatát, miként az encyclopaedisták az egyes 
turlományágak elöadásat. 

Miután d' Alembert az clsii részben az E n c y c l o p a e d i á t, 
mint az ismeretek rendjének és összefüggésének előadását, tün
tette fel, a második részben azt mint az általános elvek s minden 
tudomány és rolivészet leglényegesebb saiátaágainak foglalatát 
veszi vizsgálat a !:i. Itt egy más me ll é álli~ja ama félszázad nagy
szerű vivmányait, s valóhan soha som láttunk illy erőteljes s 
mégis mindcnki által megérthetil bölcsészeti képet, melly nemes, 
declamatiók , tuflományos, tintogtats\s nélkül. De mindjárt elején 
nagy botlást követ el nzáltal, hogy cflak a tudományok ujjászü
letésétöl indul ki, s miután a lcgsött;tebb szinekkel festette a kö
zépkor tudatlanságát, igy szl.l: "Az emb01·i nem ujbóli felvilágo
sítása végett ama forradalmak egyikére volt szükség, mellyek 
ujjá alakitjak a föld szinét; a görög birodalom megbukott, s 
bukása folytán Európába jönek vissza a csekélyszárnú megmaradt 
ismeretek j a sajtú feltalálása, a Mediciek és l. Ferencz pártolása 
uj· életre ébresztik a szellemeket s ujra mindenfelé feltámad a 
világosság. u 

Ma már annyira elöhaladtunk, hogy majdnem minden álli
tására találunk czáfolatot, és mégis tetszik ama Jeirás, melly 
nagyszerücn összefogl11lja az ernher értelmi hatalmát, s szembe
száll az akkoriban hatalmas clöitéletekkel j mennyivel inkább kel
lett tetszenie akkor, midön mindenki mindent akart tudni és cse

kély áron! 
D' A l embert módszcrével mérsékelvc Diderot tulcsapongó 

áradozását, egyöntetüoéget lehetett volna adui a másodrangu te
hetségek ama gazdag é~; fegyelmetlen különféleségének; d' Alam
bert azonban nem sokára visszavonult, a másik pedig· huszonöt 
éven át kormányozta ama gépet, mellynél a müvészeteket, tudo· 
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máDyokat, érzelmeket fegy,·erré alakitották át a bölcsészet szá
mll.ra. Diderot önmagának tartotta fenn az összes czikkek átnézését 
s a müvészetek- és mesterségekröl szóló!~: megirását, mert annál 
nagyobb tért akartak engedni a technologiának, minél kevesebb fi
gyelemben részesült az ideig, s valóban roppant költségbe és 
gondba került azokról beszélni megelözö példák nélkül. Sokkal 
ügyesebb levén a munkatársak képességének megítélésében, mint 
maguk az illetők, nem m~ly de általános ismeretekkel,~ törhetlen 
munkaképességgel és könnyüséggel bit·va az írásban, mit előbbi 

szük körülményei között sajátitott el, szivesen fogadva mindenkit, 
ki neki hízelegni akart, n Lm l agad va meg közremiíködését a 
legcsekélyebb érték ü müvektöl sem, csak hasznára legyenek amaz 
itgynek, mellynek ö szenvedélyes odaadással szolgált, Diderot igen al
kalmas vezetöli l szolgált a rombolás másodrangu munkásainak és nap
számosainak ; értette azon mesterséget, hogy kelljen a legcsekélyebb 
dolgokat lis, egy szövöszéket vagy valameily metaphysicai eszmét, al
katrészeire bontani, lelkesülni mások köny\'eiböl és ruiíveiböl, 
hogy ragyogó lapokat létesitsen, nem törüdve azzal, ha meg is 
hamisitja azokat s eretnek gy1mánt tüutet fel valamelly szent 
atyát '). 990 czikkct irt ö maga mindenfélc tárgyt·ul. Tehát nem 
volt ideje olvasni, annál It evésbbé elmélkedni; bát·melly tény 
merült is fel cJ/jttc, rögtön alkotott valameily elmélctet annak 
megmagyarázására, :~ az angol érzéltiségi lannak hódolva, össze
Yegyitett tényeket és ábrándokat, cynismu~;t és fcnköltséget, hitet
lenséget és mysticismust; azzal kérltedett, hogy "a \'ilágegyetem 
az ö iskolája s az emberi nem gyámfia". 

Az iskolára emlékeztet a?. Encyclopaedia altaláuo:; osztályo
zása, mcllyben elvonatkozuak az ernhertől s ennek eszméi- es 
szükségeitöl, még egy olly tudomány dogmáiban is, melly csupán 
az emberért létezik; mindent a természetre visznek vissza, a 
mesterségeket is csupán az anyag szerint küllinböztet\'e meg, 
melylyel foglalkoznak. A kézmüvck, mint a természelrajz függe
léke adatnak elő az cmlékezet förovata alatt; a fémeszetben ta
láljuk a pénzt, az aranyveröt, az aranymüvesekot, az aranyo
zókat stb. a drágakövek rovata alatt a köfaragókat és ékszeré
szeket: mindig az embert &z anyag alatt. Illyformán tehát egy 

1) A Levelek cziwii cúkbeo Bouuot ogyik holyct idt·!lve ]$len és GOfld
ci.relé.Y helyett miodeukor lertnénet éti ternrtsuti törvények sz6kat haszoál, ugy 

bop- 111 mara is bölcBészock tüut fel, ki ellellök kü~dött, 



osztályba soroztattak egymástól teljesen külö nböz8 meatenégek 
11 elválasztattl\k a hasonlók j az Uveges, ki az ablakokba vág Ü\'C

geket, a látszerész mel!ett foglal helyet, ki messzelátókat ké
szit j a keztyüs nem a sza hóval, hanem a timárral áll egy sor
ban j a gyógyszerészet nem a vegytan, hanem az orvosi tudomá
nyok mellé soroztatik j a hajóépítészet és a hajózás egy oszté.ly
ban foglalnak helyet a vizi erömiltannal, á.mbár kitünö tengerna
gyok egy lélekvesztőt sem volnán ok képesek összeltllitani, sem 
a hajógyár legkiválóbb munkás!li valameily szélességi fokot ki
számítani. 

A természetrajzra vonatkozi) czikkek Daubentonra voltak 
bízva; d' Argenville-re a vizmütant (hydraulica) és növénytant 
bizták j Monnier-re a villn.nyoss4got. é!! delejességet; Dumo.rsaisre 
a grammatikát; Lebiondra a taktikát; a szépmüvészeteket Lan
dois-ra és Blondelrc j Bernoulíra a balistikát és a szineket j La
landra a csillagászatot és élettant; Moreauro. a vegytant; Rous
seaura a zenét j Voltain1-re és Marmontelre az itészetet, törté
nelmet . és Rzépirodalmat j Jacourl-t·a a tudományosságot; ~.,or

mcy-re éa Touasaint-re a jogtudományt j Y von-ra a metaphisicát, 
észtant és crk~51c~tant. Ami az orvostant és az analog tudomá
nyokat illeti, Sprengel :Uiitja, hogy ~sok muokatárs, ugy látszik, 
kevésbbé ismeri a tárgyat mint valameily német candidatus, ki 
felavatAsi thesisét teszi k;1z1.é" j az erkölcstani és politikai rés-z 
szánalomra gerjeszt 1); modoros a szépmfivészetekr/:11 szóló feje
zet; a történelemben Bayle pirrhonismusát követik; ellenben az 
exact tudomltnyokban Newton után inclulna k, világo~an megje
ltlive a pontot, meddig jutottak. 

Kétl'égkivül magasztos volt az eszme: elké.iziteni az f'm
beri tudás Jeltárát 9 ennek segélyével kijelölni azon irányt, melly
ben az ujabb kutatásoknak indulniok kell; emberbaráti czél volt 
népszerüsiteni a tudományt s ujra megadni az iparnak az öt meg
illetö tiszteletet, kötelességévé tétetvén minden szerzönek érthetö 
külalakot adni gondolatainak 9 magához édesgetni a közönséget; 
vonzó látvány volt annyi tudós férfiu, orvos, hivatalnok, abbé 

-----:;----

') Immortalité ez im alat t !lZ emlékezetheu ezcrzeU halhatat lanslagról be· 
szélnek; ez6 ~inc& 11 jövő életről. Rpir-ure alatt mondatik, hogy 6 le aeul d'entre 

loua ._lu phiwaophea anciena, qui ait _ItU concilier aa morale ave~ . c_e. _qu' il pou.vait 
prendre pOur. 'le vi·a'i bo~heur de l' homme, et ac a P,.~ceplea avú" leá nf'l>élits ee 
lea beeoi'lli de la nature. 
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közremüködése nyereség aöt dicsöség reménye nélkül, mintbogy 
gyakran ismeretlenek maradtak neveik ; de nem egy, kiváló ere
detiségre mutató töredék elvész a nyomoruRágos középszerüségek 
között; egy részt sem lehet befejezettnP.k mondani. Minthogy pártszirie
zett(müvet csináltak belöle, vakmerő paradox eszmékre volt azükaég; a 
pil1an8tszük.aége és benyomása végett mindent tulhajtottak; 8 szellem 
haladásai, a tett és teendö tapasztalatok, a bizonyos és bizonytalan, [az 
ember és 8 társadalom, minden minden előfordul, s windenhez hozzáér
nek a pokolkövel, hogy meggyógyitsák és átalakitsák, s Diderot még 
oda is befészkeli az istentagadást, hol senki sem gyanitotta 
volna. Illyformán az E n c y c l o p a e d i a, számUzetvén belöle min
den lelkiismeretesség, olly tökéletlenné vált, hogy olly kevés idő 

lefolyta után nem csak nem olvassák többé, de még csak segéd
forrásnak sem használható. 

E mü tehát nem annyira könyv, mint inkább tény, s nem 
irodalmilag, hanem politikailag méltatandó. A papok felismerték 
ezen daernon veszedelmet~ségét, mellynek neve legio volt; a kormány
ban gyanut ébresztett ezen szövetkezés, de egyrészről nem volt 
elég bátoraága nyiltan füllépni ellene, másrészről nem volt elég 
ügyes elrontani pártfogátui val; s mialatt gyanakodó kapkodásában 
még XII. Károly életét is eltiltotta, Pompadour változó szeszé
lye szerint, ki a kegyelmek és a hirnév osztogatónője volt, majd 
megengedték, m~jd ismét eltiltották aszóban forgó istentagadó mű 
nyomatását. Ek közben folyvást te1·jed é11 olvassák; az irodalom 
a tudományok szövetségesévé leszen; tudva, hogy a henyélő osz
tályok utálják a modorosságot, mindent szellemdusan, könnyed
séggel, könnyenérthetően adtak elő, nem ria&'lltva el a komolyko
dással ; mindent p h i l a n t r o p i á v a l füszerezve, melly név he
lyettesiti jelenleg a c h a r i t é-t, s me ll y gyakran fölmentett az 
utóbbitól az által, hogy nem egyedekre, hanem az egész fajra al
kalmaztatott : divatba jött mindenröl világos magyarázatokat adni, 
s önkényes materialistiens föltevésekből különcz következte
téseket vontak, mellyek azonbau oem sok4ra nagyon is vesze· 
delmeaekké löoek. Röpiratok és i4öazaki nyomtatványok ezer 
alakban ismételték amaz eazméke.t, minekfulytán az uj nemzedék 
ezekben nőtt fel, s méginkább akkor, mid8n a jezsuita-rend el
törlése után az oktatás az E n c y c l o p a e rl i a növendékeinek kezébe 
jutott. 

lllym6don lanyba ellenszegülés mellett miodiDkí.bb terjed .. 
~"~ a. felforgató eszm~k, az istentelenség v~~okmer8sége1 a szó 



157 

meggondolatlansága, a hit a hitetlenségben; teJe marokkal szór
ják a fenségest és a nevetségest, a tévelyt és az igazságot ; 
a skepticismus fentartja magát a türelmetlenséggel s a tagadi\g 
hitté leszen; Voltaire félénknek tartatott, mert türte az lsten létét, 
s istentagadás !ön az általáno'! jelszó. Ki nem akart ósdinak gn
nyoltatni s helyrehozhatlan me~Irová11oknak tenni ki magát, csat
lakozni kényszerült j a vallá~to.lanság foglalta el az érzelem he
lyét még a jók között is; a királyok !iÓVárogtak az encyclopae
disták dicséretei után s ezeket a keredztényRég elleni harezezal 
igyekeztek kiérdemelni. III. Gusztáv svéd király ~s Poniatowski 
Szaniszló ezen forrásokból meritettek ; Katalio és Kaunitz rendes 
zsoldot tizettek azoknak, kik öket érteAitették Voltaire és hivei· 
nek minden iratáról vagy szaváról j Il. FrigyeR egy szurony-sö
vény mögül szemlélte vitáikat és hallgatta politikai leczkéiket s 
guiJyolta a szent dolgokat; gyülölve az uralkodöktól, magasztalta
tott a tömegek által, amiértis magához fogadta a m~nekülteket, 

s édesgette a többi encyclopaedistákat is; d' Argens-t és Mattper
tuist szép állomásokra helyezte ; Hclvetiussal tanakodott a vli:mok 
és pénzügy ujraszervezése fölött; neki tulajdonítandó De ·Pracies, 
La Beaumelle, az a~ias La Mcttrie pitlanatnyi cliadala, iDeily 
utóbbiról azt mondá egy istentagadó, ho~y a hiin tanát egy esze
veszett fenhéjázásával hirdette. 

De lehet-e öket igazságosan gonoszoknak s a vallási és po
litikai törvénJ'ek lerontására összeesküdteknek nevezni? Nem lát
szik összeegyeztethetönek a fitogtatott philantropiával, azon érzé
kiséggel, melly ama kor összes irodalmát megmételyezte, ugy 
a regényeket mint a történelmet, ugy a költészetet, mint a 
jogtudományt; tudom, hogy az, ki hamis pénzeket terjeszt, 
oem olly bűnös , mint aki azokat meghamisította; hiszem, 
hogy midön Helveti uto~ az önzést hiJ·dette, ezzel nem akarta 
mondani, hogy saját előnyiinket míndenkié fölé ht'~lyezzük, ha
nem hogy az önszeretet erényessé teszen. És mégis, ha megfoszt
juk öket az emberszeretet és nyíltság mázától, látni fogjuk, 
hogy rettegnek szembeszállani az igazsággal; némeilyekböl kilát
szik az emberi faj megvetése, mig mások vakmerően hirdetik RZ 

erkölcstel ~nséget. Rousseau, ki azt mondá, hogy midön a gyer
mekeknek nincs többé sziikségiik szüleikt·e, minden kötelék meg
sziinik kiizötl i ik 1 ), a lelenezek köz~ do bt R sAját pol'Ontyait; Li n-

1) C:rmtral social, l k. 2. f. 
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guet a T ö r v é n y ek e J m é J e t é-ben ujra be akarná. hozni a 

házi rab!!zolgaságot j 1 1tlaupartuis indítványozta, hogy adassanak á.t 
egynémaily halálra ítéltek a sebészeknek, miszerint meg lehetne 

lepni még élő agyvelejökben a gondolat gépezetét j létezik egy 

regény, mellyben minden természeti~ kötelék lábbal tiportatik, sőt 

az emberevéR is ajánitatik j sokan tagadják az enyémet éd a ü
edet j rgy v ül aki a:~.t mondja, hogy ha a szégyen nem tartanll 

villsza, senki sem haboznék gyermekének halála és vagyonának 

elvesztése között l); az (H' VOS La Mettrill állitotta, hogy csak a köz

nép ktilönbözteti meg a teRtet a lélektől, a bölcsésznek azonban 

nevetnie kell az illyeAmit ; miut bölcs az igazságot kutassa, mint 
polgár a tévelyt te1·jeaz~ZP 1 !l talinlm:\nyozza llZ embert, hogy 
megcsal hassa. 

l,n Jlettrh.•. 
Ezen jómadár, kiuek abban aliott egyedUli érdeme, hogy 

SZ<!Wtelenobb volt a többieknél 8 nem szepitette a következmé

nyeket, emlitéat sem érdemelne, ha nem tartanők ezt szükségesnek olly 

czélb61, hogy feltárjuk a következméuyeket, mellycket a westerek el

tiltottak. A:>: élvezés mlivt':izctc, Értekezé.Hk a b.,Jdog

a á g Í ö l i.i t t, A 4 e 1u h e l' 111 i 11 t g é p, A l é l ek czimü mi.ívcinekjel

lemz8 tulajdonuk a botráuy, mFllyet mindeu lelkiismereteaség lerombo

lá.Rával és azáltal nynjtanak, lu,~y minJuntalnn vctcltre és gono;nságra 

ösztönöznek, ha ebblíl haszon súrmn.zhatik; az embcr,ugymond, óramü, 

mellyet szenvedélyei mozgatnak; az erények és bűnök testi 'lzervc

zet j az embt!r nem Qgyéb roint hajlékony növény, mdlyböl az 

éghajlat éo:1 emésztés hlidt vagy ga~embert csinálnak; az állatok 

tökélyesbtilni fognak ~ri embr.rekké lesznek, mihelyt talalkozand 

valameily lánget~z, ki IUegtauitja üket Lesz.élni. Mig a bölcsészet, 

ugymond, csupán az igazzal f,,t;I:dkr,zil<. a vnlláR és erkölcstan 

csak hazugságokat gy:htanak, mellyek haszoára vannak a társa

dalomnak, s a mUvcltség sem e~yéb miut hazugságok szúvedékc 

a nép uamára. !<:z utóbbitúl tehát egé11r.~en el kell magát külö

nöznie a böJcsé~:~znek ét~ öuál!ólag gondolkoznia, rle azért nem 

kell felforgatnia a tÁrsadnlom berendezését. Gyomortulterhclésben 

halt meg Berlinbell, s Frigyes király nt~m átallotta dic~beszl~det 
tartani fölötte. 

Valóban álmélkotlnunk kell azok fölött, kik az embert ön-

1) Ditu-moi, i il !l a 1111 pere q!Ú, scw11 la hon!e qui le retielll, n' aimcit 
mim.tx pepdre silrit en/ant que sa fortune et l' tti11ance :le aa vili 1 Diderot. 
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magának letipt·ásával és az emberi sz&badaág tagadásával akar
ták fölemelni! .Ha tanultabbak volnánk, mondja. Diderot 1), lát
nók, hogy az, ami van, ugy van, amint kell lennie, és hogy 
semmi független sincs az ember tulcsápongásaiban vagy erényei
ben." "Kikerül hetlen sors, teszi hozzá Voltaire, az egész természet 
törvénye j különlis ellenmondás és képtelenség lenne, ha mialatt a 
csillagok, az elemek, az állntok okvetlentil egy nagy lény tlirvé
nyeinek engedelmeskednek, cstlpán az ember· indulhatna a maga 
e~ze után"~), amiél'tis fl elvetius egyeneRell azt következtett,-., 
hogy "vannak olly szel'enesétleniil Rzliletett emberek, kik c~11k 

olly tények által lehetnének boldogok, mclly•·k iikct hitbfára ve
zetik u :1). Voltaire és n 'l' e r m és z e t r e n ds z e r é-nek szP.rzöje 
állitják, hogy az eszközliket szentesiti a czél, s hogy a hazug
ság meg van engedve, ha czélra vezet 1); s vajjon nem mocl\
kolta-e be magát csakugyan mindkét pártfí1nök gyalAzatos rnlí

vekkel? 
De ami leginkább elszoritja az ember szivét, az, hogy ezen 

bölcsészek felforgatták a világot anélk!il, hogy tinruaguk meg 
lettek volna gyt'jződve. La Mettrie igy szúlt: "Szóval én nem ugy 
moralizálok, mint iráshan j otthon azt mondom, ami nekem tet
szik, másokkal szemben azt, mit HdviiRm~k éR haszno!§nak tartok; 

itt tiibbre becsüliim az igazságot mint bölcsész, ott a tévelyt 
mint polgár." D' Alembe1·t végrendelete az A t y a ~'i u és Sz e n t
l é l ek n e v é b e n kezdiirliitt. Dide1·ot örült, ha szerzetest, vagy az 

urnapi körmenetet látta, éísziute bensőséggel t>zerette gyermekeit, 

vallásosan neveltettn öket, gyönyörködött a természet szépaégei
hen ~s gyakran em legette üreg atyja ezeu mondását: Fi am, j ó 
vánkoM az éilz, de sol(ltal jobban nyugszik a fej a 
v a l l á e A fi a t ü r v c n y ek v it nk o tl á n; ldkefledéMMel h&szlllt 

'1 EnllydopMie, (Evirl· rw<•, Et.hiopien, c>ilrkek)_ 

'1 Pl'incipe d' actio11 . 

.1) E•pl'it, I. 4. 

') Systeme dr. la nal,.,-r : Si l' (,.,,,.m.,, ol' apr&; ö a n:! l ur.,, est furc-é d' allller 

~ou loicu-íltre, il e~t fmeé rl' en ni•nrr les moyer.s; ll 'erait. Inn lile, et pent-lltre 

iujusle rJe deOJ61;<(er a l' hom me (\' 1\tre Yert.ueux, 8' iJ ne l' ~tait (lll 8 S8D8 86 

re11ilre !llalhenrenx. Dé~ que le ,.il'e rend hen1·eux, il doit aimer le vice." -

Voltaire, Cm:resp. génél·.: •. Le men•ongc n' est un vice que quand il fait d n 

mal; c' ·~st une tr~H·grnncle vertn 'filliDd il fait du bien. Soyons done pln~ ver

tnenx qqe j:un11i~- ll f11nt mentir comme un ili11.hle, non pa• timio!ement, uon 

pa., pom nn tempM, m11i~ hanliment Pf. ton_jourA __ . _ Le• g•·Rn<IR politiqne~ 

doivent to<tjour~ tromper le puh)i., ... 
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lstenről s annak, ki előtte emiatt cs odé lkozását nyilvánította, ek
ként válaszolt : É n j e l e n l e g i s u g a l m a m sz e r i n t b e s z é -
lek önne!; lehetek istentagadó a városban, de nem 
a B z a b a d é g a l a t t ; ~:~ m i k é n t a z J k i r ő l M o t e s q u i .e u 
beszél, félt;vig. istentagadó és félévig deista va
g y ok. Voltaire is töhbiziJen iHm ét elte, hogy j ó v a g y v á l t o z é
kon y egészség alkotja a mi hölcsészetlinket, s 
felkiáltolt: O h ru i sz é p ko r e ru e v as sz á z a d; D' Alembert
nek, ki tanaik diadalát júsolta J ezt mondá: .Akko r u g y a n 
s z é p c s e t e p á t é l e sz ! 

Illyform:in ingatag vagy guuyolódll vélemények kedveért 
megsemulisitették a legvigas:dalóbb bizonyossá.gol<at; kitörölték az 
emberi szenvedések kiizöl a jiivil élet reményét, Lügy csak a 
kinszenved~st hagyják meg a földdétbeu, mellynek egyedüli ezél
jául aztán a gyönyört állitották fel. 

De azt lehetne talán mondani, hogy eme harczban, mellyet, 
mint Burke bevallá az alkotmányozó gyUiésben, "minden ellen 
inditották, ami jóban vagy roszban némi tekintélylyel birt az em
berek fölött", nem látták át ama n n gy veszedelmet, mellyne k 
belöle származnia kellett? Meggyőzöd ve saját erejökről, azt hit
ték, hogy a világot jobban lehetne kormányozni Condillac Jogicá
jával; hogy ép ugy lehet tanitani az eJ·külcs-, mint a számtant ; 
hogy a világpolgár kiinnyíí erényei töhbl·ebec~iHendök a polgár 
és keresztény tehenelját•ó erényeinél ; hogy a javitások az érte
lem meggyözéséYel életbeléptethetlik s sz i vjiJsággal h~·fejezhetök l). 

1) Nem ''alaruelly .iezMnit::, nem v:il •un e Ily pic l i~ tR, hanem maga Rob·"
J•Íerre azon napokban, midlln 11 ~hillotine naponkint Blllbötven áldozatot raga
dott el, ,; külön c<atorm\t l<ellett ú sui a v~r eh•,".e, ésére, hog· y igy relteHe
tesen megval6sittassék az emberba.rlltilag birdetett ~gyen18ség, Robespierre ek
ként nyilatkozott az ~11cyelopaedistákról: "Ezen secla politik!ii tekintetben min
dig a nép jogai mii«iil.t maradt, erkö/,.,; lehinieiben pedig j6'"al tovább meut a 
valiAsi elllitéletek leroutá.sán:íl; •·oryJ•l•aeus ai 11em <'gyszer IL kényuralom eliell 
declamá.ltak, pedig magok IL k,!,uyurak uol•lji\b11n állottak; fillváltva könyveket 
ad~k ki az utivar ellen, é• ajáuli\~okat a ki,·ályolmak, bes~&édeket udvaronczol< 
érdek~ben, madeigalokat ágyasnük szflmárn; biiszkék ;,·ataikbau, c~usz6má.szók az 
elöszobákban. E&en secta un gy buzgnlommal terjesztette az auyagis,g· tan~ t, 

melly tulsulyra Vlilrglldött. a nagyok és a szép szellemek között ; neki tulajdo
nitand6 részben ama gyakorlati bölc;elem-féle valami i•, melly rendszem~ v'l
toztatva az önzést, a. társadalmat a ravaszsflg harczának, a sikert a jogos é, 
jogtalan m~rövesz~zejének, az erkölcsösségot ízlés és finomság dolgának, a vilá
got ravasz gazemberek örökségtSnek tekinti." r l!'lortal 18. II. tv.) 
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Senki sem ohajtotta a bölcsészek közöl ama forradalmat, melly 
késöbb bekövetkezett j senki sem látta előre, hogy ennek phasisai 
azükségképeniek \'oltak; senki s~m jelölte meg előre, honnan fog 
jőni az üdv. 

:Merész politikai kczdeményezéHektől hangzott az angol sajtó 
is, egyré~zrlil azonLan maga a nyelv nem volt annyira elterjedve, 
másrészröl pedig valameily Lelföldi törvény pasitiv átalakítására 
vonatkozott, - mig ellenkezlllt•g a franeziák elvont és speculativ 
vitatkozásaiban a nagy, egyetemes njitást siirgették, s nem botlottak 
minduntalan a valóság és s:~.ük~égt!Rség akadály ai ha. Ezen korlátlan
ság, nem különben a franczia irodalom és t~zoltások iránti rokonszenv 
volt aztán oka annak, hogy az efféle t•szmék máshol is elterjedtek. 

Angolorsz{lg, melly a;; elsii lökéat adta eme mozgalmakra, 
ekkor maga is annak hatása kikéhe esett, s ragyogó elméket, föltént 
történészeket, ragadtak tévutm amaz eszmék. Oroszországban nem 

. a népre, hanem a kormányzólua gyakoroltak befolyást. Olaszország
ban a gondolat bilinc~ei megakadályozták, hogy a métt•ly elharapóz
zék, egyutlal azonban akadályul Hzolgáltak arra nézve is, hogy hat: 
hatós ellenzői keletkezzenek, ngy hogy Gerclilt kivéve s alig emlitve 

' Spedidierit, kinek a n nyi czáfolatra van sziiksége, nem támadtak 
bajookai az igazságnak azon orsr.ágban, hol székhelyét tartja. A 
komoly Németot·szág a vallá~i reformatio befejezését látta bennök, 
miértis ujságlapjai nagy hévvel fejtegették és terjesztették az uj 
tant, hogy áthassa a töml!get. Némellyck czélszcrlinek vélték hadat 
inditani ellene, puszta okoskodá~ból védelmérc kelve a vallásnak. 
Igy a genfi Bonnet (1720---93) Palingenese philosophique 
ezimü könyvében (176D) az anyagiságból és a azoborból indul ki, 
hogy behozás utján folkeresse a transccndent:dis világot, 5 jóhisze· 
müséggel erkölcsi következtetéseket von le 1); kimutatja, hogy a 
földi élet bajai és rendctlrnségci egy ndtsik élet iránti hih·e vezetnek 
bennünket, dc akként vélekedik, hogy mindcn szenvcdö lénynek az 
értdmiség fol<ára kell emelkednie. Nem lévén előtte ismeretlenek 
Lr:ibnitz nézetei, mindeniitt <'gy végtelen bölcseség müködését látja 
s gyakori csodálkozásokba tör ki j föltámadásról ábrándozik, melly
nek folytán az emberek és állatok lelkei egyik testböJ a Qlásikba 

1) Mialatt a metaphysicni Cundillae. a szuborról vett föltevésben az abst
r:tctiónál inaradt, a naturali~ta Bounet un11al. szervi állapotára figyel; nagy 
fontosságot tulajdouit a léleknek és tevékeny tehetségeinek 1 mig az CondillaeoAI 

pusztán szenved81ege~ marad. 

XVII. 11 
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menne~ át, mindinkább és inUbb tökéleteaedve; rmind ennek czélja 
az volt, hogy ösezeegyeztesse a bölcselkedő észt a vallással. -· A 
svéd Linneua olly tisztelettel beszélt az istenségröl, melly ez idötáj. 
ban ritka bátorságra mutatott, s irataiban minden alkalmat megra
gad, hogy rámutasson Isten csodálatos mi\veire. - Haller achweizi 
orvos szintén az istenség eszméjéböl merit lelkesülést. - Reimar a 
T e r m és z e t i v a ll ás f 6 i g a z a á g a i-ban, mellyeket uépszerü 
modvrban fejtegetett (17ó4), bebizonyítja, hogy létezik lsten, mert 
meg kell engedni, hogy az elllber és az állatok valameily felsöbb 
ész által teremtettek, a mert a lelketleo természet változatlanul egy 
bizonyoe f"óczéh·a törekszik. - Mendelsohn uémet zsidó bizonyitja a 
halhatatlanságot F e d o u e-ben 1 a late n lé.tezését a R e g g e l i
órák-ban.- Jacobi (1787) az érzelem nevében tiltakozott a puszta 
okoskodás ellen, a ujra be hozta a b i t szót, melly"t a bölc~ésr:ek már 
nagyon ie elfeledtek. 

Roaana u. 
Az erkölcs, erény, sz6val azon dolgok iránti bit szükségét, 

mellyeket a materialisták ábrándoknak ( illusio) neveztek, erősen 

érezték számosan azok közöl is, kik az nj eszmékhez csatlakoztak, 
amiértie rendkivUli hatása Jön a genfi Rousileau János Jakab (1112-
78) reacti6jának. Ö maga V allomásai-ban feltárta. saját hibáit aöt 
gyöogeség.eit is, amivel, önmagát állitva fel az emberiség erkölcsi 
példányképeUI, a leggonoszabb tévelyek rendszeres igazolására tö
rekszik; ugyanis ámbár irigynek, önzőnek, gőgösnek festi le magá.t 
előttünk, az ember mégis jónak hajlandó tartani azt, ki a roazak 
ellen declamál, s rokonszenvre buzdulunk még a bűnök iránt i11, 
mellyeket az őszinteség látszatával és azon meggyözödéssel beszél 
el, hogy senki sem jobb I). 

Két évvel késöbb közzétevén a T ö r v é o y e k sz e ll e ro e 
czimű munkájá.t is, Rousseau e mi.ivét az akkor divatos módon kezdi, 
mellyre Diderot tanitotta, azon képtelenséget állítva fel, hogy "a 
müveltségben való haladás megrontja az erkölcsöketu (1749). Lelké
ben fel volt háborodva a tudósok tulcsa.pongál!a, az akadernia kény-

1) 'ugyanezt illy nagyhango szavl\kkal mo11dj:1 a sz~p bevolzetéHben!: .Que 
a trompette du jugement dernier sonne, quand elle voudra • . . Etre ~tewel 

rauemble au tour de moi l' innombrable foule d.e mes semblableB; qu' ils écoutent 
mes confessio ne, qu' ils g~missent de mes indignités, qu' ils rongissant de mea 
miséres • . . . ~t pui~ qn' on sen! te clise s' il l' o se: .!~ fus meilleu>· q•UJ ~et 

homme-la." 
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uraskodásn s azon megvetés miatt, mellyet irányában tanusítottak, 
nemcsak midőo ezerény másoló, vagy órás inas volt, hanem akkor is, 
midőn két találmánynyal jött Párisba, mellyek egyike a repülésre, 
másika a hangjegy-irá'3 könnyítésére vooatlcozott. Érdemlegesen 
ostorozza épugy az erkölcstelen és fajtalan mint az istentelen irato
kat: de midőn a tudományt gyalázza, gyalázza roagat a századot, 
mintha a század hibt\i annak müveltségétől származnának. A dijoni 
akademia, mellynek egyik programmja első müve eszméjét keltette 
föl benne, a másodikra is alkalmat szolgáltatott az által, hogy a z 
emberek között levő egyenlőtlenség eredetének 
fejtegetését kivánta (l 7 53). Rousseau eme rnüvében, a X V. Lajos 
monarehiája iránti gyülölettől indíttatva, minden társadalmi intéz
ményt megtámad, és saját tökélyével kérkedő századának fülébe e 
szavakat kiáltja: E g y v a d, e g y ka r a i b, ki sz é t l a p i t j a 
g y e r m e k e i n e k k o p o n y á j á t, h o g y o s t o b á k k á t e g y e 
ö k e t, b ö l cs e b b é s b o l d o g a b b m i n t t i. S nem csak a 
tilrsarlalomtól, hanem még az értelemtöl is el akar tekinteni, mint 
ameily küiUn hséget alkotna az ember és a barom között. Bámulatos 
őrjöngése a tulcsigázott érzékenykedésnek, melly az emberiség nHl
velődését összetéveszti Francziaország romlottságával, felhitborodik 
a gazdagság ellen, rnellyel nem bir, s midlín egyszer méltatlansággal 
illetik, soha sem feledi el azt, hanem lépésrőllépésre fürkészi erede
tét, s utóvégre Jogicai és ékesszólási apparatussal valóságos rendszert 
fejt ki belőle. Voltaire gunyolódva szerencsét kivánt neki müvéhez 
s azt irta, hogy a n n a k o l v a s á a ak o r k e d v e k e r e k e d ik a z 
embernek négykézlábjárni. 

Azt hivén azonban, hogy nem elég rombolni, hanem ujra is 
kell építeni, elveti a durva érzékieégi tant, a a vallási érzettel akarja 
az okoskodó dogmákat helyettesiteni ; korának önző epicureismusa 
helyett meg akarja változtatni az erkölcstant és a politikai rendet, 
egyszerűsiteni a családi életet, finomítani a nevelést; visszaadja a 
bölcsészetnek azt, mit elvettek töle, vagyis az ékesszólást és az ér
zelmet, s ezzel részére hóditja a nőket s átalában azokat, kik szeretik 
az erényt és gyUlölik az istentagadást. Olly korban, midőn megfosz
tották bájaiktól az ábrándokat s gyöngeségnek tartották a sziv öéll

tönét követni, midőn a regények föalkatrészét az érzéki kicsapongá
sok képezték, képzelhetjük, milly hatást kellett előidéznie az U j 
H e l o is e-nak! Ebben a természethez közeledett, a csattanós jele
neteket az ember belvilágának tanulmányozásával helyettesit~tte, a 
előhírnöke lőn századunk érzelemdus regéoyeinek. Mintaképe val6-

u• 
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ban nem volt a legjobb: Saiot-Preux pedans; Julia azt mondja, 
mit a többi nők éreztek de nem mondottá.k ki, elemzi sa j flt érzelmeit, 
kisdmitja a szenvedély mindeo lépését, ismeri a benyomásokat, 
mellyeket előidéz, s mellyeket érez j mindcz valódi spiritualismusa a 
fajtalankodá.snak, melly nem eszközölheW anélkül, hogy meg ne 
{osztassék a nö az elbájoló szem~remtill, iinmagán ak nemismerésétöl, 
az önátengedés önkénytelenségétöl, szóval, att(,), mi öt kecsessé teszi. 

Rousseau igen )(evés elmélettel bir, de száz alakban i~ ismétli 
azokat, mi uj életet kölcsönöz nekik. Mint !.éves irányban járó és 
tökéletlen ismeretekkel biró szellem, kevesehb tudományosság fö
lött rendelkezik mint az encyclopaedisták, s mélyRég is csak kife
jezéseiben található j bizonyos !Dodorosságra emléke1.tet az a 
folytonos erkölcsi leczké~t~s minden fölött j irá.lya, rnelly némely
lyekre vonzerőt gyakorol parancsoi<Í hangja és llíligoru elvei ál
tal, nem idegen a dagálytól és kcresettségWI j néha igaz,. soha 
sem egyszerü, s gyanítani engedi, hogy az eszme nem született egy
szerre a kifejezéssel. A bölcsészek, kik első paradoxonainak hal
latára öt mint saját czimborájokat üdvözölt6k, csakhamar meg
bántva érezték magukat az által, rnit hitt, s az által, mit tagadott, 
megalázva bölcsészetök em~z apostatájának lángelméje, s boszantva 
ama tőlök való függetlenség által, melly erejét képezte. Míg ök a 
közvélemény czir6gatásával emelkedtek magasra, Housseau az ál
tal akarta ugyanezen czélt elérni, hogy szembeszállt ellene j gya
lázza a tudományt és a mUveltséget, ujjr~t huzva a közvélemény 
parancsolóival j a nemcsek iránti ellenszenvből hirdeti az egyenlCisé
get j akarja Istent, mert tagadják Holbach lakomáiban; vaddá te
szi magát, mert Helvetius elasszonyiasodott és kéjelgő j mindent 
a nevelésnek tulajdonít, mert divatban van az éghajlat minden
batóságát hirdetni j minthogy fitogtatják a fajtalanságot, a családi 
érzelmekkel s egyszerií köztársasági szokásoltkal akarja az erköl
csöket megjavítani; embergyülölő a franczia udvariaskodások és 
finomságok között, demokrata XIV. Lajos bámulói között, meg van 
győződve, hogy az embe1· javulásra képes, mialatt a Wbbiek vala· 
mennyien egyebet sem tesznek, mint kételkednek ts gunyo
lódnak. 

Különben örökös ellenmondás létezik iratai és élete között. 
Irtózik az észtöl, valamint a jótevöktől való függéstől, és mégis 
gyötri magát, ba elhanyagolják j keresi a magányt, de csak azért, 
hogy .annál inkabb foglalkoztassa magával ama köröket, mellyek
böl hi!lnyzik; tetceti magát, mintha megvetné a dicsőséget, pe-
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dig sóvárog utána, s illymódon ama szellemi aprólékosságok kö
zött, mellyeket a XVIII. század annyi bátoreá-ggal egyesitett, 
gyötr8dö, szeretetlen életet folytat, minduntalan változtatva szere
töit, a lelenczbázba dobva ,saját gyermekeit, háborut folytatva nem 
kevésbbé az encyclopaedisták mint a papok ellen, irataiban valósA
gos aranykort rajzolva, mialatt az életben szitkozódott és átkozó
dott; azt hive, hogy az egész világ csak vele foglalkozik s szünet 
nélküli háborut folytat ellene 1), közben pedig az erényt és az ér
zelmet hirdetve. 

S valóban, a türelmetlenség által meghamisított amaz igaz
ságok között ö képviseli a nép ha ]adását] a jövö felé ; talán egye
dül ö látta elörc, hogy nagy catastropha van közeledöfélben, s 
hogy csak ugy Ich et elejét venni következményeinek, ha vissza
térnek az emberek a régi valláshoz s megmentik az erkölcsöket a 
dogma hajótöréséböl. Mig tehát ~-,énélon azt akarta, hogy az ösz
szesek boldogsága egynek jóságától függjön , miként az atyától 
származik a család jólléte s Istentől az egész emberi nem boldog
sága; Rousseau meg van gyözödve, hogy nem l\Z intézmények, ha
nem az erény által lehet eljutni a szabadságra, s hogy előbb jó em
bernek kell lenni, aztán jó republicanusnak. 

Ez az értelme É m i l c-jének, ez eszme képezi alapját T á r-

') "Nom fo:;uak eugem vá<lolui, elzárlii, eli•t\lui, l>ÍÍ11tetni látszólág; de 
miudennek látszata nélkiil igyeh~ni fognak gyülöltt<\ turhetlenué, s a halálnál 
uiLzszor roszab bá tenni nekem 111. életet; öt·ködö figyelemmel fognak kisérni B 
egy lépést sem tebetenrlek, hogy ne ki,érnének; mog fognak fosztani minden 
eszköztől, hogy meglndbnssam azt, ami rA.m vonatkozik vagy nem j meg fogjAk 
t8le111 vonni a legközönyösebb birek, sőt az njságl11pok olvasAsát is j leveleimet 
csak ollyanok Alta! fogom küldltetni, kik elárulnak j mPg fogjAk akadályozni, 
hogy bArkivel is levelezésben Alijak i minden kérdáserore ez leszen a mindenkori 
válasz: nem tudom; miuden tArsaságban el fognak hallgatni mPgérkezésemkor, 
a n8kuek nem leszen többé nyelvök, a borhélyol< szcrények és baligatagok 
leszne!<, a legfecsegöbh nemzet l<ii,ött ugy fogok élni, nlintha mindenki néma 
volua; ha uta~:om, min<lent dör~ •·l fogn11k intézui, hogy velem tetszésök Bze· 
rint bánjanak; bárhová meujek, az utasok, a ~zulgák, a veudégiösök felügytolete 
alá foguak helyezni i aligha fogok t»lálni valakit, kivel a vendéglökben egyem, 
aligha fogok talAini szálláSt, melly ne volna els~igetelt i igyekezni fognuk olly 
irtózatot tetjenteni fdőlem utamon, hogy miurlen lépésre, mellyot teszek, minden 
tárgyra, mellyct látok, nj r· a marcz·mgolják lelksmet: ami azonban nem fogj" 
megnkarlályozni, hogy, mint Sancho PansAnak, minduntalan gunyol6dó bókoláso
kat és hRjlougásokat ne tegyene!<, épugy mint a tigrisel<, mcllyek mosolyogni 
látozaulik azou pill11ualban, mirlön széttépuek". Levél Saint Ger111ai11he:~~ 1 

Al öuzé~ aubli11:111tuma l 
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a, a d a lm i az e. r z ö d é s-én ek (Contra t social). Mig Montesquieu 
• történelemre támaszkodik, s tulságos szigorusággal abb611 ·ami 
vo.lt, le akarja hozni azt, ami lesz: Rousseau viszsautasítja azt I); 
kizárja az ember összes positív föltételeit s csakis természetét vizs
gálja, melly megelőzi az ész kifejlődését; ellensége levén a társa
clalomnak, kivánja, hogy az ember ennek törvényeitlH függetlenül 
tö~ekedjék a jóra i ahelyett, hogy tagadná az emberi tökéletesed
hetést, ezt hátránynak tekinti, mint a faj hanyatlásának okát i a 
természet mindent jónak alkotott s a társadalom mindent roszszá 

~ tett, miértis vissza kellene térni az ösi erdőkbe, midön még sem
miféle gonosz szellem nem állitott fel határt, s nem találta fel az 
e n y é m és t i e d átkos szavait. 

A társadalom az egyes részek önkényü csatlakozása foly
tán létezik, miértis mindazon föntartásoknak alá van vetve, mellyek 
mindegyik szerzödö szeszélyétöl függnek. Angolországban már 
láttuk hangoztatni a társadalmi szerzödés eme foltevését, mellynek 
erejénél fogva az ernberek a természeti független ség abbanhagyá
sával társulatokká egyesültek, lemondva rész ben szabadságuk· 
ról 2), Hogyan lehetne függetlenségnek n evezni olly államot, melly-

, ben az ember puszta ét·zéki jelenséggé van téve, esetleges tünemé
nyeknek alávetve, gépies szUkségleteit tekintve az egyedUli tör
vénynek, me Ilyeknek csak puszta esetlegböJ tehet eleget, · ö, ki 
gyöngébb sok állatnál B értelmileg és testileg a durva természetnek 
v;an aláv.etve. Melly k01·ban köttetett eme szerzödés; hol olvasták 
annak eredeti szövegét i hogyan voltak képesek belátni az o s t o
ba és k o r l á t o l t lények azt, hogy jó volna értelmes lényekké 
és emberekké lenni, s azért közakarattal szerzödésre lépni, anélktil 
hogy ezt megelőzőleg társulatot képeztek volna i hogyan mondhat
t~~ le, önfentartásukra és tökéletesedésökre szükséges jogokról, és 
pedig örökre, olly módon, hogy utódaik is elfogadják az ö meghi
zásuk nélkül megállapitott kötelmeket: illyféle ellenvetésekkel 

1) "Először is elutasituuk minden tényt; ezek nem érintik kérdé~ünket". 
Sur l' orisine de l' inésalité parmi lea l~ommea. 

2) A vad állapotot magasztalták mindazok, kik elégületlenek voltak ·a 
társadalommal, vagy azoknak akartak látszani. Legyen elég csupán Montaigne·t 
idéznünk, ld Essais (l, 30.) czimü munkájában a délaa1·kköri Francziaorazá9 
(France antarctique) vadjainak boldogságát tételezve föl, ostorozza Plato köz
társsangát s a polgárosult társadalmakat. Bbakspeara utánozta öt a Vihar-ban. 



senki sem bibe18dött 1). Az embernek kötelességei vannak, mon
dák; tartoznék-e megtartani azokat, hacsak valameily szerzödés 
nem kényszeritené arra? azt aztán megint nem fürkészték, hogy 
hát miért .kötelezi az embert eme szerzödés, vagy ha valaki épen 
nagyon azoritotta öket, azt felelték, hogy hiszen csak föltevés az 
egész, nem törődve azzal, ha a föltevés téves volta megrontotta a 
k övetkeztetéseket. 

Rousseau tehát egy illy szerzödés alapjait vizsg1Hja s azon in
tézkedéseket, mellyek annak megtartása végett megállapíttattak; 
ez természetesen a népfenség elvét hozza magával. Csak az ösz
szeség bir fel@öséggel , s ezt sem elidegeníteni , sem megosztani, 
sem átruházni nem lehet, - ez van felruházva ugy a teljes ha
talommal, mint az igazságszolgáltatás jogával; nem csalatkozha
tik, s ha csalatkoznék is, engedelmeskedni kell neki; ítéletei vál
tozhatlanok legyenek s törvényhozási alakban mondassanak ki. Ez
zel megállapitja az állam kényuraságát 2). Ő csak nagyobb ékes
szólással ismételte azt, mit mindnyájan mondottak 3), s aki öt csu
pán elegiacus panaszkodónak és zsémbes sopbistáno.k tekintené, 
méltán bámulhat.ná költészetét; százada azonban uj ból kimutatta 
józan felfogását azáltal, hogy bölcsésznek tartotta öt, hogy azt 
hitte, miszerint okoskodik, a hogy egy iskola képviselöjévé tette. '). 

1) L' Of'dre social e~t un d1·oit sac1'é, qui se1·t de ba.•e h lous le1 autrea: 
cependant ce droit ne vient paint de la nature; il est done fonde sur les conventiom. 
Rousseau. De hogya u lehet. jog R>.:, ami nem jő a term&szettöl? Azt!n, vagy 
szükséges a·társRdalmi reud B?. embH j6ll&térP, s a t.&ny csak egy termé!Ízeti rend 
megval6sitása leftzen ; vagy nem szült~ége~, és Aoha sem szolplhBt a többi jogok 
alapjA.ul. Montaigne erészben is mttgelözte a jelenkoriaka t, ezeket mondvn: Le• 
loix de la canscience, que ncnu di.ema naistre de nature, naissant de la couatume ; 
cltacun ayanl en véné1·ation interne lea opiitions et moeur1 approuvées et recuea 
autour de luy, ne s' en peut desprend1·e sans remors, ny 8 nppliqurr sans applau
diBBement. E88au, I. 42. 

2) Je ne eonnai1 aucun lf]Jitirme de aervitude qui ait consacré des e1•reuro plus 
junute1 que l' élemelle metaphynque du Contmt social. (lonstant BeD"jamln, Cours 
politique eofiltit. I. k. 329 l. 

3) Annyira div&Lbau voltak ezen ktptelenHégek, hogy maga Montesquiea 
irja (Eqwit, XI. 6). Bitót que lu hommes san!. en société, l'égnlité qui était entre eux 
ee1-e, et l' ét:at de gttsrrc oommence. 

') A leguagyobb dicsbe~zéd, mt>llyet Robespierre-ről tartottak, Lamártioe 
·~A.jáhól került ki, Hút. d~s Girond·i-114. Panegyrisét következő szavakhi kezdi: 
La pltilo60phú ck J. J. Rouaaeau o.uatl pénétré profondément l' inlelligmce de Robu
pieJTe ; cettil philoaophie était devenue ponr lui un dogme, ltne foi, un phanatinne. -
Rou,seau macMzlaláHára Cambacére~, a coovent elnöke, err be~zédet tQrtot~ 
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A nevelést egészen egynek tekintették az oktatással, s vak
tában vagy helytelenül á.tszármaztatott gyakorlat szerint vezették. 
Rousseau Em i l-jében egy illy nevelési folyamot rajzolt le, melly 
regényforma alakja miatt vonzó volt,· s mellyben az anyai méhtöl 
kezdve gon"doztatik a gyermeknek majd teste, majd szive, majd 
értelme. Ezen könyvnek jótékony hatása volt, melly számos hely
telen szokást kiirtott 1 megszabadította a gyermekeket a pólyákt61 
és durva derékfüzőktéíl s feléjök forditotta anyjok kebelét 1); más
részről A s a v o y a i k á p l á n ( vicaire) v a ll o más á v a l az égre 
emelte a sárhoz tapadt szemeket s visszaadta az érzelemnek az öt 
megillető jogokat a fensőbb igazságok földerítésében. 

Egyuttal azonban mennyi téves eszme van közéjök keverve! 
A nevelést ö mindenkor mesterségesen készitett körülmények s 
apró csattanós jelenetek által vezetteti; növeodékét egyenesen 
számára készitett világgal veszi körül; azt követelve, hogy min
den gyermek önmaga állítsa össze müveltségét s maga találja fel 

mellyben egyebek l(ö-.ölt a kövelke<GÖket mon•lá róla: ,,1:<\·nklilt pulitikus, de 
mindig bölcs es jótékony, a jó~ág volt. tilrvényhozásának alapja; azt mondá, hogy 
a heves izgatott,;ágok között nem l< ell biznunk önm~guokban; hogy nem igusá
gos az, ki nem könyörületes, s miu<lenld zsarnok, ld azigorubb a törvénynél. 
Halhatatlau iratainak mag\'a ezen elvben rejlik, hogy, az ész többuör megcsal 
bennünket, mint a te1Ynéazet". !<:zen phrasisokat, mellyek az akkori rend~zer leg

kiá.ltóbb kárhoztatAsát foglalták magukban, a hallgatók könyei éa tapsai azakitot
ták félbe. - Nouvelles polit. III. év. :!4. vendem. 

1) Tanaillo egy költeményt irt A dajka czim alatt, mellyben inti a nemes 
anyákat, hogy ők maguk szoptaseák magzataikat. 

Nutre bealia i nemici per pietade, 
E no i mandianw i nostrifigli allrOt!e; 
O vituperio dell' umanitade ! 

Scaevola de Sainté-Marthe, XVI. századbeli latin költll, szintén intette már 
MZ anyékat, hogy magok szoptassák gyermekeiket : 

Duleia quis primi captabit gaudia t·isua, 
Et primas voces, et blaesae munnura linguae ? 

Tune fruenda olii potes ista t•elinqnere :aemens ~ 
Tanl.ique esse putas tet·elis servare papillae 

Integrum decus, et juvenilem in pe ct ore florem 1 

l'haedotropia ap. Gruter, t. III. lib. l. 
S jóval clöttük tel.te már ugyaner.t Savouarola ,JeromoH prédikáczi6iban. 

KHiönben a Oontrat social nem egyéb, nlint ut.Anzata Locke A polgári kormány
zat czimü ronokájának; azonl1épen az Emil és A savoyai káplán is Utánzalai 

ugyanazon szerzH J;evelek a ne·velés fölött é~ l~szszeril ke,·esztényséy czimü 
munkáinak. 
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azt, mit megtanulhat, az embert a barmok állapotába viszi vissza, 
mellyek nem származtatják át magzataikra azt, m it ök hmultak. 
Nem vette észre Rousseau, hogy egy nemzedék nem ismerheti meg 
önmagát, ha nem ismeri az előbbiekel? hogy ha minden embernek 
egy másik nevelésével kell foglalkoznia, sem idö sem lehetség nem 
marad többé a haladásra? Az erkölcsök alapjául továbbá csupán 
az önérdeket állitja fel. Mig Aristoteles és Plato a tár~adalmat 

tartották szem eHítt, R•msseau csak az egyént tokinti ; fellovalja 
növeodékét a társadalom, mint ellenségei ellen, s azért ha emberek 
közé kerül, okvetlenül ellenséges érziilettel kell viseltetnie vala
mennyi általános szabály ellen, vngyis szcrencsétlennek kell lennie. 
Mivé leszen maga Emilje? ké:lz elfogadni mindcnt, amí jö, a rab
szolgaságot Algírban vagy a háznsságt15rést családjában, anélkül, 
hogy érezné annak szükségét, megjavítani önmagát és másokat l). 

Ezen, könyvet 1 mellynek Itinyomatását (1762) Ct!ak cselszövé
nyekkel lehetett kieszközölni, rögtön elítélte a p1hisi ét·sek és a 
parlament 1 valamint Genf is. A llZerzö egy erőteljes hangu le
véllel válaszolt az éreelwek, mellyben a lelkiismereti szabadságot 
hangsulyozta, nem mint hitetlen és gunyolódó, hanem komolyan 
kimutatva, hogy a tár~adalom, melly zsarnoki ós enervált egy
szersmind, cllenmondál!ban áll t~aj:it szab::ilyaiv11l. 

Rousseau gyáváknal< 1 csalóknak s e.~ak hírnév után sóvárgők
nak tekintette a bölceészcht, '!) l• il{ öt vi:~zont bárdolutiannak nyil
vánították, s minthogy nem semmi~itheltélt meg a gunynyal, erl:l
szakhoz folyamodtak. Voltaire, ki féltékeny volt minden hírnévre, 
melly nem az övéből származott, minden cselfogást megkiflért, hogy 
roszhirbe hozza ezen g o n os z em b e r t, kinek rokonai között 
egy varga is találkozik. A parlament elrendeli elfogatását, mire 

') Hét évvel az Em!l .. !iitt jelent meg MnrAlly Code de La ualu1·e-je, mell,r 

valóságos törvénykönyve a commuuismusnak. Sajátságos, hogy ez ut6bhi mübeo is 

ugyanazon alapelv,·ket. találjuk fel ,. lJevelést illetöleg, mellyektJt Rousseau fej

tegetett: az ~tnyál< m:,gok swptassák gyenuel<cikct, ne tl-tes;ék említés e:a:<·k 
eliitt az istenségröl, a valllis pns>.tR doiomnsra 'ZI>l'ÍU&s:;ék, ~z;Ímiizessenek azon 
~lmés fictiók, mellyek ,. gyermekeket annyira j!yönynrködtetik stb. Nem akarom 

.. hböl az~· ltiivetltel.tlltui, hogy R"n•sean Morl'llyt. má,olta, c<ak arra akarok utalni, 

milly áltaTátHJ8an .~lterjél:lek volt.a!< amaz eszmél<. 
2) Oh e.vt le philosophe, qui pow· Stl gloire ne li'Oinl>erait pas ·volontiera le genrtJ 

l11nnain 'l O e•l celui, qui dana le aecret de so n coe·u1· ae p>·opose un autre objet que 
de se di3tinvuer1l~~ máshol: U lllontaigne, tu qui te pique de franchise el de véritd 
IOi8 li!'ai, 80 Í 8 aincére, ai un philosophe p6ul l' etre. !u:ail, l V. k. 
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futásra. vesai a: dolgot, és Schweiz, a vendégszerető ország és tu
lajdon hazája, visszautasítja őt. Hume által Angolországba édes· 
getve, nem sokára megint odahagyja, szidva 11z áruló barátot. Ek 
kor mindenki által üldöztetve vagy legalább azt gondolva, eité
roülve annyi ellenségeskedés, nemkülönben a pártfogás, az évdi
jak, a viszhang miatt, melly a neki szánt magasztalásokat ismé
telte, igen 11zerencsétlenül él, meghasonlásban mindenkivel, s ta
lán saj_át napjait is megröviditi (juJ. :l 1778). 

Ő tehát reszket és reszkettet., ahol Voltaire csak nevetni tud. 
Ez utóbbi magát a gyülölködések, a napirenden levő eszmék és 
remények közegévé tette j ugy hogy azokat mint valami sugalla
tokat származtatta át és pedig roppant hatással : a genfi i1 ó ellen
ben határt nem ismerő gőgjében olly nézeteket akar sztlzadára tuk
málni, mellyeket sajátjainak tart, pedig csak a mindenfelé han· 
goztatott nézetek tulhaitása voltak j bizalmatlanság által gyötör
tetve, ezt a nemzetekbe is ál akarja önteni, mintha a boldogság egyik 
kelléke volna mindenkor bizalmatlankodni j kora egyik szenve
délye ellen egy másikkal l{üzd s népszerűvé leszen a népszerüség 
elleni harczban ; meg..,-et nagyokat és kicsinyeket, s mégsem tud 
élni ezek becsülése nélkül j hisz Istenben, de nem bizik benne: 
szereti az erényt, dc nem hisz benne; bálványozza az igazat s 
mégis feláldozza a hazugságnak; egy ollyannak szerencsétlen éle
tét folytatja, ki Rem az cmberekbtm nem bizik, sem az istenség
ben nem remél; tanitani és okoskodni akar, s helytelenségeket 
hadar össze s minduntalan ellenmond önmagának ; lelkünket kéri, 
de csak azért, hogy ábrándok és csalódások tömkelegébe dobja j 
boldoggá akarja tenni az emberi nemet, és megveti j mindig egyéni, 
ugy hogy a C o n t r a t so c i a l megfelelbet Gen fnek, E m i l
je illhetik valamelly gyermekre, s számos elméletei valameily el
szigetelt emberre, ki ugy gondolkozitt és érez miként Rousseau, 
de soha sem az összeségre. Voltaire, mint a közfelfogás kifejezése, 
világos, változatos, gazdag irályn , soha sem alakoskodik, soha 
sem declamál, valamint soha scm nagy, sem megindító, sem ma· 
gasztos: Rousseau kivül áll a közfelfogáson s azért az egyszerü
ségen; declamál, tulhatja a müvészetet, hogy takarja elveinek kép
telenségét, de folyélronyabb nála az okoskodás, mint Voltairénél, 
ámbár téves elvekből van kivonva; megragadóan festi a nagy 
érzelmeket, mellyekrc nézve Voltaire csak gunymosolylyal bir. 
Ez utóbbi, mint költő, mindenüvé azéthinti a mHvéázetet, nevet, 
feltár visszaéléseket és vétkeket, de nem tiltakozik a jelen ellen 
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nem vázol terveket a jövö s"'ámára : a másik inkább érzelemmel 
mint észszel levén felruházva, önmagá.ban központosítja korának 
fájdalmait, mindnntalan tiltakozik és ábrándokat álmodik. Az 
gu ny, ez el egi a- j az kételkedik és nevet, ez kételkedik és retteg. 
Voltaire bálványozza a királyokat, mint ahogy megveti a népet, 
s hogy amazoknak hízelegj en, hadat indít a papok és a vallás ellen, 
forradalmár levén ebben és szolgai a politikában, annyira, hogy 
azt hiszi, miszerint a bölcsé~zck ügye a királyok ügye l): Rous
seau, mint köztársasági, a népre tekint d a másiknak nagy megbotrán· 
kozására asztalost csinál embergyűlölö hős éből. Voltairc isteniti az észt, 
melly meghasonlásra vezet, Rousseau az érzelmet, melly közc
lebb hoz. Voltaire korholja a társadalmat, de alkalmazkodik hoz
zá, udvari czimeket fogad el, vasalijai, rabszolgái vannak, s él
vezi a boldog életet: Rousseau nem alkudozik, szenved, boszanko
dik s nem élhet a megmételyezett lrgkörben. Amannak fegyvere 
engesztelhetetlen júzan felfogás (bon sens), emennek az érzelem fel
magasztosultsága, az igazság iránti lclltesültség. Az elsőnek isko
lája elenyészett, alig végezte Le föladatát: a másiktól pedig az 
ujítási mozgalom vesz• kezdetét ugy a rnüvészetben, mint az ér
zelemben. 

Salnt-I•Jure. 
ElsöszUlöttje, Ber_nardine ele Sai ut· Piene, Ha v re ból, ( 17 37-

1814), átvette tölc a bölc.~észcti eHzmének kölc~önzött vallási impul· 
siót. Ujitásokról áb1·ándozva, jezsuitává akar lenni 1 hogy megté
rítse az amerikaiakat j késöbb Maitába mcgyen, a török1ik. ellen 
harczolandó. Ismeretlen levén F1·ancziaors7.ágban1 mellyet ö azért 
szeretett, me r t F e n e l o n t h o z t a l é t r e, Oroszországba köl
tözik, hogy kifejtse eszméit Katalinnak és Orloffnak, de csak nagy 
bajjal kap szolgálatot a hadseregben, mellyet csal(hamar odahagy, 
hogy a lengyelekkel harczoljon. Minden áron egy köztársaságot 
akarván alapítani, Madagascart választja, dc siker nélkül tér visz
sza. D' Alembert által bevezettetve a bölcsészek körébe itt nem jól 
érzi magát, kinevetve szerenesétlenségei és erényei miatt, miérlis sze
génységbe szigcteli el magát, boldog levéo, ha Rousseauval tár-

1) A már emlitetteitan kivül ezeket irta (l' Alemh~rtnek: On ne a' était paa 
douté qu e la cau&e des rois (fit c elle des philoaophea ; oependant il est évidmt que des 
sagea qu"i n' admettent paa deux puissances, aont les premie1·a sotúiena de l' autorité 
royale. XVIII. k. v. 18. 
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saJoghat l) mindketten irtózván amaz önelégült tömegtől, melly a 
szinbázból, vagy a dus lakomákból kijövet gunyos megjegyzésekkel 
dobálózott Isten és az emberiség ellen. 

lsten és a természet, mellyek egyedül képesek lelket önteni, a 
müv.észetbe, eltüntek belőle, s csak sovány csontvázat hagytak ma
guk után, egészen mesterségcs világosságot a ragyogó és tiszta nap 
helyett, s nyoma sem volt többé az érzelmeknek, az alaki finomság
nak s az irály változatosságának, Mindazon festők, Buffont sem véve 
ki, Párisban és a 11 Jardin des plantes" mintájára írták le a mezöket, 
amiértie modorosaliká és conventionalisokká lőnek. Ámbár Rousseau 
ismerte az Alpeseket és szerette a szabad természetet, ez mégis a 
kimértség jelJegét viseli magán müveiben; angol birtokokat és kerte
ket rajzol, nem a hegyek nagyszerüségét ; továbbá a természet és 
önmaga k1izött mindig az embert látja, ugy hogy ennek utálása 
megfosztja eltate szépségétöl amazt. Saint-Pierre szeretve a magányt, 
a réteket, a tengert, a költőket, megértette a sziv öszhangzását a 
teremtéssel, s őszinte lclkescclésének A t c r m és z e t t a n u lm á
nyozá.sa czimű ruuukájában adott kifejezést (l784-). Nem nagy 
könyv ez, de annyira külimbözik az akkoriban irt müveldöl, hogy 
megnyerte tetszését az erzelemdus lelkeknek, daczára határozatlan 
és laza voltának; mig másrészről untatta ábrándjaival a szép szelle
meket, s maga clleu zuditotta a könyvében szétszó1't vallási eszmék 
miatt a bölcsészek ~,;unyolódásait. Alli tudja, milly bátorságot föltéte
lez az, szembeszállani az árral, okvetlenül merész ténynek tartandja 
a P á l es V i r g i n i a czimű hasonlithat.Jan idyll közzétételét (1788). 
Midön ezen mü\·ét Necker asszony termében felolvasta, ki megszö
kött, ki elaludt; a nép azonban megértette öt. 

1) "Egy napon sétára indulván vele (I{on>s~auval) a Mont-Valerieure, midl:ln 

a hegy esnesára értiink, elhatároztuk, hogy Rz ottani remetéktől fognolt ebédet kérni 
péor:ért. Kevésol'l asztalhoz ülés előtt értünk a drdába, midőn épen a templomban 

·voltak ; Jeu.n-Jaeques iuditványor.ta, hogy menjüok be mi is E végezr:ük el imád. 
BAgn•Jkat. A remeték altltor a Goudviselé,röl Mzóló litániákat mondtált, mellyek 
igen sr.épek. Miutlm egy ltápoluácskábau imádkoziunk bteoLe~ B a remeték lU: 

eb ~dlö felé ioliultu.k, J~an-Jacque~ megiudnlvfl igy szúlt hozzám: .,Most érr:em 
azt, nJÍt az bVRnf:élinm mond: Ilfidőn solcan össze le~ztek gylllekezve az én nevemben 

én közöltetek leszek. Itt a bélte és boldogslt;::- hizonyos {,rzelme honol, melly átjárja 
a lelket''. Mir~ é,n <'kként válaszoltam: "Ha Fénélon éiM, ön kathollikussiÍ 

lenne". Ö önma;::áu kiviil " szemeiben köuyr·kkel ekként vála:;zolt nekem: "Ha 
Fénélon élne, :;zolgája igyekezuélt leuni, hogy érdumessé tegyem magalJlat arra, 

111i~z~riut komoruyiltja lebessek ••. Etudc~ de la Nat111;e, Ill. ''· Jes-yzet. 
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Kevesen birnak annyi hittel önmaguk iránt, hogy igazat adja
nak önmaguknak egy egész század ellenében. Bernarcline megjaví
totta önmagát, vagyis félret<\vcdt; az I n d i a i k u n y h ó-han a tár
sadalmat és az akademiákat Lirálja, ~:; mindenütt igaz~:~ág· és ember
szeretetröl teszen bizonyságot elméletben; kédöbb a gondviselési!zerií 
optimismusnak engedre át magát, elannyira, hogy a végokok fürké
szése által majdnem eltagadta a roszat, R a szépség, jóság és teljes 
czélszerüség rnintaképeül állitotta lel a tcrmé!!zetet, mellyben az ég 
és föld közötti iiszhnngzat csupán az emL"r müvelíldése által zavar
tatott meg, s azáltal, lwgy ez tlt1íLbi a megmételyezett városok kedve
ért odahagyt"' a fenslges ercWkct. 1) S ezzel li is visszaesett Jean
Jacques embergyülöletébc j védelmébe fogta a Gondviselést, vádolva 
a miveltséget j winden jú az lsteutiíl jií, minden rosz az embertiíl, 
mintha az ember nem képezné a Gondvi~:~elés kiváló t:hgyát. Dc 
ámbár t11lságokra engeelte magát ragudtatni, hogy megfeleljen ellen
mondóinak, Saint-Pierre ii~:~zinte csodálója marad a természetne l· 1 

elég bátor kereszténynek vallani magát s megindítja a visszahatást 
a bölcsészeti tagadás s a müvészeti hanyags:lg ellen. 

t:ondorc:ef. 
D' Alembert mellé helyezhető marqnis CorJdorcet, Ribemontból 

(17 43-1794.) Az elemzé1:1 és a három test p1·oblemája fölötti munkái
ért már igen fiatal korában fölvétetvén az akademiába, s mint 
geom etra már Európasze,rte magasztal va, nem csekélyebb hirnévre 
tett szed mint író, midii~ titká.rrá választatván meg, közzétette az 
Ak a d em i c us ok ma g as z t a l ás a i t. Gazdag ismeretekkel, emel
kedett értelemmel birva, távol tartva rnsgát a pártszellemtöl, az 
elemzés segélyével merész rendszereket alkotott, s öt hóval boritott 
vulkánnak mondották. Ahelyett, hogy sajnálkoznék az ember ha
nyatlása fölött, bámulja fokozatos cmelltedését, - s e tant a forra
dalom bitófáival szemben sem tagadta meg. A T ö r t é n e t i v á z l a t a 
a z em b e r i sz e ll em h a l a d ás a i n ak czimü munkájában (17!16) 

11 okoskodásl!al és tényekkel akarja kimutatni, hogy az emberi tehetsé
gek tökélyesül·~se elé semmi határ nincs vetve; hogy az ember töké
letesedbetése végtelen, s haladása elé, melly immár feltarthatlan, 
csak a földteke tartama vethet határt." E ezéiból kilencz korszakban 

') Az Etudes de la Natt<re-Len, ~ ktilönöaeu a VII.-beo, a táraadaimat eJI.,n
tétbe helyezi az emberrel, kimutatva, hogy az ember jó volt eredeti állapotában 
" csak késöbb romlott meg; ez ,r,nkot.t. a jPianl;Mi (li'<"IRRll\lnrnknak is ren•l~A 

themája l!·oni, 
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átfutja. a történelmet; a Iulrom elsöben conjecturalis, az utolsó Carteeius 
óta a forradalomra viszen. Az összes nemzetek és korok együttes 
haladásának emez eszméje sehogy sem tetszhetett a bölcséazeknck, 
kik rágalmazták a katholici~must és Rajnálták a pogány táriladalom 
elenyésztét. De hogy Carteaina bizonyitéka befejezett legyen, semmit 
sem kellett volna elhng)'nia a Wrténclemböl, holott ö csak válogat 
belőlr, nem c<~upán a szépészeti és értelmi oldalt, hanem az érzelmet 
is szemügyre kellett volna vennic; századának hitetlensége nem en
gedte, hogy észrevegye az ember viszonyait az egész egyetemmel 8 

a dolgok egy másik rendével, s rninthogy nem reméli a halhatatlan
ságot, a földi élet meg nem határozo 1 t tartamával vigasztalja magát. 

Végezetül hozzávetéseket állit fel fajunk jiivendö haladását 
illetőleg, mellyeket számtani pontossággal a multra akarna alapitani j 
a baladást ö a nemzetek, a polgárok k1lz6tti egyenlőségre s az ember 
valódi tökélyesülésére viszi vissza. Az első ugyanazon politikai elvek 
elfogadásában 8 a nemzeti felsoség (souveraineté) elvének felállításá
ban fog állani j a papi és nemesi aristokratia eltörlésével az egyének 
egyenjoguakká lesznek vagyon, jogok, miveltség tekintetében; a nö 
is tökéletcsebb és magasabb állásra jutand. Idézzek-e egy másik 
példát a feledett morálból, fiilemlitvén, hogy ö az erkölcsi eszmék 
haladásában eWrelátta, miszerint majd fognak találni módot an·a, 
hogy ne fos:.~srák meg magukat az érzéki gyönyörök élvezetétől, s 
azért még se terheljék magukat tulságos számu magzatokkal? s több 
illyen, részben nevetséges állítást kever össze egyéb magasztos esz
méivel. A z egyén Wkéletesedhetésében hi uni kényszeriti öt a tudo
mányok gyarapodása, mellyekben minél előbbre halad az ember, 
annál tágasabb tér tárul fel előtte, megszilárdulnak a rendszerek, 
szaporodnak az észleletek olly rnódon, hogy határtalanoknak hajlandó 
az ember tartani. Ekként áll a llnJ,.g az ipan·al, mclly gépekre és 
erHre teszen szert. ,,Jőni fog olly idií, midőn a nap csak szabad em
bereket fog látni a földön, kiknek nincs más urok saját eszükön ki
vül; a zsarnokok és a mbszolgak, a papok és ostoba vagy kétszínű 

eszközeik csupán a történelemben és a szinpadon fognak feltünni; 
az ész sulya szétzuzza a babona és zsarnokság magvait." A baladás
nak hangoztatott eme dic-ének magasztos, La meggondoljuk, hogy 
azt a köztársaságisk szakerezéje alatt írta, melly nem téritette öt el 
reményeitől, ámbár egyikét sem emelte a föld felé. 

Már Turgot Róbert olvasott fel 1750-ben egy beszédet a ke
reszténység jótétem~nyci fölött, mellyet ö az uralkodó iStentelenség 
daczára haladásnak tekintett a pogányság fölött. KésHbb a haladást 
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az emberiség bivati.aának nyilvánitotta egy ma\sik értekezéo~ében, 

melly egyetemes történelem vázlata, tökéletlen ugy an, de az elsö mfi, 
mC'IIyben az egész emberi nem az öt megillet(! tisztilletben réi!ZeBiH, 
amennyiben lánczolatos Ö8szefüggésben levőnek tekinti az idök és 
tünemények sorozatában, ruelly ismer~:fekben és er&ölcsiségben 
mindinká.bb gyarapodó örökRéget kap és hagy. Illy cszméYel követi 
lépé11röllépéere az emberi nem viszontagságait, csakhogy az anyagi 
hölcselem nem enged éRzrevennie sem iiz·ök Wz·vényeket, sem fensőbb 
jogpkat, sem Gondviselést, ugy, ho~y /j maga ill a kétRégnek esik 
martalékául és felkiált : A n é z e l ek em e z e g y ro á R u t á n k ö

v e t k e z é s é b e n k e r e 11 e m a z e u1 b e r i 11 z e il e m h a l a d á
Iti'& t, B majdnem csupán tévedéseinek történetét 1:\
t om b e n n e. 

A vitázó könyvek, vagyis Voltaiz·e müvei jobbára, Rousseau 
részben, Diderot és az E n c y c l o p a e d i a kizárólag, a diadal után 
megsemmisültek, mások elévültek: ezen mulékony veszekedések 
között azonban mindenkor örök igazságok vannak elrejtve; amazok 
elmerliinek 1 ezek a felszin en maradnak. S m;n magunknak erői! zak ot 
kellett tennünk saját hajlamainkon, hogy szigoi'Uan ítéljünk meg olly 
férfiakat, kik annyi véezes tévely ellen kiizdöttek, s megállapitották 
az irodalom emancipatióját söt uralmát j neu1 származtattalt át 
reánk teljes igazságokat, de számos igaz elvet és termékeny magvat. 

Az h·odalom, melly véget nem érő polamiában gyakorolta 
erejét s egyik legtevékcllyebb tényezö volt a szellemek felizgalá.
sában, elveeztette a rnult századbeli választékossll.got j a saj~t 

eszök miatti felfuvalkodottság megakadályozta, hogy szükségesr:ek 
tartsák azt a mult fáklyájá.ná.l uj életre gyulasztani, s ezen nagy
.-avágyó irány beltatása alatt csekélyebbeknek tartván a régieket, 
uj gondolatokat, erőtetett kifejezéseket, kl!löncz fordulatokat, üres 
czifraságokat hajhásztak tiszta őszinteség helyett; f\ nyelv, sza· 
batosságra és könnyedségre tevén szert, vesztett finomaága és ezin
gazdagság~ból; a phrasisok erősek voltak, de nem a leghelyeseb
bek, s a ltörmönfont irálynak ama mondanám pajkossága, ha vonz 
is elejénte, késöbb untatóvá leszen. Voltaire többízben panaszko
dik, hogy az izlés kiveszöfélben van, egymást hajtja\k az ujdon· 
ságc.k s az emberek visszaesnek a barhárságba; a XVIII. század 
ugymond, valamennyi századnak cloacája. Az általa boszankodás
sal feltárt hibák okát talán egyik kortársa jelölte meg, midlin a leg
jobb ékeRszlllá~i leczkét nyujtja e yzavakkal : L é l ekkel ke ll 
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b i r n u nk, b o g y i z l é s ü n k l c g y e n : a n a g y e s z m ék a 
szívbl;l jönek.I). 

Némellyck iinzetlenill gyakorolták a miivé;;zetllt: Montei!qui
cu sokáig ta.nult, vizsg:ilt, júváhagyott, elvetett, kétséghees~tt; 

Buffon f~nnen hinl·~ttll, hogy egyedfil az it·ály teszen halhatatlanná 
valameily könyve', K m·észben firadhatatlan müvész volt. A láng
ész megzavarhatlan fenst~géb,!u, mellyt·e rni büá.~t aem gyakorol
nak a megrovások vagy maga~ztalások, sikerül megioditania, elö
ad'la az érzett benyomá~:~okat; meggyiíz/í egyszfwiiséget és világos
ságot önt 

1
általánoss6gaiba, s fellengzií de mégis komoly phrasiso

kat használ, ugy hogy mirHliukább sajnálnunk kell, hogy nem kö
tötte ÖHsze a természeti reudet M Prkülcsivel. Talán ez kénysze
ritette arra, hogy néha tnlz{lssal, ~:~ inkább sz{nwki fényelgús mint 
leiró igazilág jellegét visciii periodu'iokkal segitsen magán, mert 
nem folyamodott a szivhez, s nem helyezett öszhangzatot a ter
mészet jelenetei és azon r;rz•!lcm kiizé, mellyet ébreszteniük kell 2). 
Az ö mü veinek jó része is el veszett· tehát, s csupán a nagy igazsá
gok és ismeretek maradtak· fenn az ember terménetéröl, melly ál
landó a maga végtelen vá!tozato~ságában. 

t:keH~;zólá!!, 
A szenl ékesszí,lást, mc!ly tanít és megindít, nem lehetett hal

lani. Az uralkod6 kétség ldiz:· p ett buzgó és bátor lelkekre lett vol
na szükség, a század izlé,;o azonban üres fényelgést, a vélemények 
dédelgetését és azt követelte, hogy az illetlik ne sért~ék meg a di
vatot, az ev:mgeliumért a dogma melliízésével ker{' >sr. nek bocsá
natot, s am:tz akarlemicu~ theologiába n pusztán emberi morálhoz 
alkalmazkodj,mak s rejtsékel saját hitelveikeL Mellözve ama nép
szerű formákat, mellyek ha köznapiasakká válnak is, néha meg1s 
magasztos c1·edetiségre tmd; el;, sokbd cziczomázottabb irályt 
haszuáltak, mintsem az apoF!toli szigornság megengedi, s többé 
nem lelkétizek prédikáltak, hanem tud(ísok. André é" Bridaine 
atyák, kik egyediil merték haszná!ui a bátor és ddmai ékesszólást, 
mint különczök tetszésre találtak. 

A törvényszéki ékesszólásban a tudományosság, rhetoric11, 
szép szellem filogtatását egyszerű és szigoru nyelvezet, komoly és 

') Vauvenargue. 
') D' Alewbel't moud:i ~ Je ne clonnemi Jl"" un obole tlu style de Bvffon. 

Voltaire szem!lre hfmJtR, hogy a költöt R<lja prödhnn s "tenné~ zeltanról dag:íl;vos 
irllybau besdl". 
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mérsékelt tárgyalás váltotta fel, keresve az elveket, hogy ezeket 
az okoskodások a lapjává tegyék; midön azonban ide is behato h 
a bölcselkedés, amaz egyszl)rÜ és positív modor ügyefogyottságnak 
látszott; általános eszméket s a tény helyett elméleteket akartak 
kifejteni,minekfolytAn a törvényszéki ékesszólás növekedett kiterjedés
beo, a olly sikereket aratott a közönségnél, miot a tudósok müvei. A 
jezsuiták pöre, továbbá Lally és La Barre pöt·ei nem egy nevezetes 
beszédet hoztak létre; Chalotais és Sirvan szintén olly hirnévre 
tettek ~;zert kortáraaiknál, melly elenyészett amaz érdekekkel, 
mellyek öket foglal kodtatták. 

Thoma!l. 
A dic~:~beszéd, ha nem az oltár előtt történik, téves irályfaj, 

amiértis alapjukban helytelenek clermontferrandi Thomas Antal 
(1732-85) ~:l o g e-jai. Fáradságos gondolkozó, de nagy mérvben 
birván ama tudományossággal, melly ekkor becsben állott, a 
bölcsészek között akart helyet foglalni anélkül, hogy az erkölcs
tant megtagadná ; sokat fáradott, hogy ékesszólásra tegyen szert, 
de a helyett, hogy a gondolatban, a valóság hatalmas felrázásában 
kereste volna, irályának gyötrésében vélte azt feltalálni, melly még 
az aprólékos dolgokban i~ nagyhangu, s a müvészetekböl és exact 
tudományokból vett eszméket és viszonyokat igyekezett abba át
ültetni, ami azonban sehogy sem akar neki sikerülni, s ugy veszik 
ki magukat, mintha kiilc<líin kérte volna. Néha mellözi a müvé· 
szet által nyujtott kisegítő eazközöket, hogy saját szivéhez fordul
jon, mint a Tanulmány a nök felett és Márk Aurel 
d i cs é r e te czimü munk4iban, melly utóbbiban valóban Rómába he
lyezi át magát, a mult bánata és a jövő gyötrő rejtelmei közé. Az 
"Essai sur les élogcs fáraszt egyhanguságával, s emel
lett a dicsbeszéd (elogium) nem olly küli;invált müfaj, hogy hatá
rozott szabályokat lehdtne róla felállítani. Fejtdgetve mindazon 
dicsbeszédcl<et, mellyeket a hízelgés hozott létre, alig tartja érde· 
mesnek fillemliteni azokat, mellyek minden mást tulszárnyalnak, 
mert -szabadok é!l élők, az egyházi atyákéit. 

:Marmontel-
.Marmontel Ferencz, Bord ból (!728 -99), könnyed és finom 

prozairó, ruérsékelt a bölcsészeti nézetekben, némi önállóságot 
tanusitott az irodalmiakban. Az É l é m e n ts d e l i t é r a t u r e
ben paradoxonokat allitott fel, hogy szembeszálljon az UJalkodó 
áramlattal; késöbb abbanhagyta azokat, nem foglalkozva többé a 
gyakorlati ré~zletekkel, hanem az érzelemmel, ·mellyböl a képze-

XVII. 12 
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!em müvészetei származnak j kutatta az okokat, mellyek arra befolyási. 
gyakorolhatnak, de nem a szabályokat, mellyek soha sem fogják 
a tehetségetlétrehozni. Erkölcsi elbeszéléseia dolgok kö
zönséges rendjéből vett eaeteket és érzelmeket rajzolnak, de az'ért 
senki se áruitsa magát az e r k ö l cs i elneve.t~s fölött, mert eibe-

• szélései egymaguk eléggé teltárhatják ama kor erkölcsi elfajult-
ságát ama laza tanácsok által, mellyeket szerzöjük nyujt, s azon 
egyedüli erény által, roailyet ismerni látszik, s melly nem más, miut 
a látszat megmentése. 

lté!lzel. 

E század valóban az itészet százada volt közöns~ges érle
lemben j s midön a nagy érdekeket nem vehette bonczkése alá, 
önmagán próbálta er;,~jét ll tanulmányozta a müvé~zetet, de majd
nem csak azért, hogy kimutassa, miszerint nem képes kieszközölni, 
hogy az emberek kerüljék a roszat és ragadják meg a jót. A J o
u r n a l d e T r é v o u x-ban a jez~niták szellerod us és alapos rc
censióikkal megtámadták a téves tanokat és magasztalt középsze
rüségeket; a Juornal des Sava n ts-t Szen'-Genovéva ezerze
tesei, a N o u v e ll c B E c c l és i ás t í q u e s-J t pedig Saint-Ger
main aux Prés papjai szt>rkesztettck. Racine Lajos, Fleury abbé, Rolli n 
belyes szabályokat állitottak fel, de inkább ;~z i1·ályt mint a gondolatot, 
inkább az alakot mint a szép elvét illetöl~g j André atya első iz ben B va
lamenny inél ruesszebb vitte a szép elméleteit, me Ilyeket Platóból és a 
szentatyákból meritctt 1), de inlulbb elegans mint eredeti i\ ö ny vet szu·
kesztett belölök; Moutesquieu csak öt i:nní·telte, anélkül, hogy megkö
zelitette volna; Diderot befejezet: séget akart neki kölcoönözni az 
által, hogy a materialismusra alkalmazta, s itt-ott szép elmeszik
rikat tanusított, de minden komoly elvszilárdság nélkül. Condil
lac az által, hogy míuden áron szabatossl\got knvetel, megakadá
lyozza, hogy valaki költövé legye u; A z i r ás w ü v és z e t e czi
mü köny vét azon két tévedésrc alapította, hogy minden érzéki esz
mékre viendő vissza , s hogy a-e eszmék lánczolata az egyedüli 
szabály. Voltaire gunyolód1\ élénksége, ki lelke és képviselője volt 
ama századnak, okvetlenül oda vitte a dolgot , hogy kortársai el
vesztették a elasaikai ókor egyszeri! s a középkor erőteljes szépsé
ge iránti érzéket, s csH.k a hiányoktM való nH.ntesség, vagy leg(ö
lebb az ö értelmében vett bölcsészeti szabadság iránt tanusitottak 
bámulatot. 

1) Recherche• pliilo10phique• 3ur la nature du btau. l Hl. 
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La Darpe. 
La Harpe Fercncz, Párizsból, (1739-1803), elegans és fé

lénk, B ollykorolly kor tüzes szellem, kit Voltaire örökösének jelölt ki, 
de akiben, midön a hitetlenségnek hátat forditott, csalódtak remé
nyei, hirlapi czikkeket és leczkéket irt, mellyeket aztán C o u r 8 

d e L i t é r a t u r e-jl'lueu ( 1799- l fi03) foglalt össze. Nem keres ál
taláno!! szabályokat, LaJJI'DI rájok mutat', aiUillt ebbeu vagy abban 
a mtlben alkalmazva vannak. Az irodalmi szépségek vagy hiányok 
által benne gerje~ztett éi·t.elmek leírásában néha valódi ékesszó
láara emelkedik, s nézeteinek ab:wlut voltából erőteljet kölcsönöz 
nyelvezettÍnék; uz döitéletekbeu azonban uem ism<'rt mértéket 8 

távolról sem goudol arra, hogy tuláu idegen befolyások, barátsá.gok, 
har:~gu~lwdl4!iol,, nézetegyoég öutötték azokat beléje; hajthatatlan 
marad a különféle koruk· és mivelrségi :l.llaputokkal szemben; tul
ságos fontosságot tulajdouit a sz1:rkezet fogásainu.k, a müvészeti 
számitálloknak a mürem~kekhen, keveset tür·üdve a i!ugallattal, a 
körülményekkel, a jellemmel. A mellsze régiség elkerüli bölcsé
szeti rihidlátó~ágát, melly Criak a megelJzö s~ázadot öleli fel j 

durva hibáktól !Jemzseguek fordításai, arucl!dt, hogy mindig fél
reismeri :ozellemökd, arniérti!l hűtlen l;;al.\Uz. 

Az ité~zetLez tartozik Barthelemy János ( 1716 -95) A n a
c b a r si t! u t a z ás a czímii l;;öuyve is, ki a tudományosság iránt 
létezŐ Jenezés daczára b(ol'UlÍilCZ even át tanulmányozta a classikUSO
kat, összeggyíljtve Lc!iilök minden tényt, anélklll, hogy szelle
mökböl meriteue lelkesülést. Az cf':t.mc nem volt uj, s néhány an
gol ifju a cambi·idgei egyetemen az A t h e n a e i l e v e l ek-be tette 
le komoly tanulmányainak gyümölcsét, n1elly rnii politikai tekintet
ben jóval fiil/jtte áll a franczia szerzil könyvének, kinek nem volt 
tudomá~a ama mtlröl. A görög miiveltség roppant képét csak 
egész Ö!!szeségében Ieherett helyesen feltüntetni, s czélszcrü volt 
ama hl.tvány hoz egy más érdoket is csatolni, melly magától a 
szerzötöl származik, ki new scytha sem kortárs, hanem az ösz
dzes modern tapasztal.t.;sal és bölcsészettel ellátott férfiu. A gö
riig egyszerliséget rol!zul festi a szellemdus abbé, ki hogy ele
gans legyen, szem elöl té v eazti a hellen -arczulatot i durváknak 
é11 türheileoeknek találja a görög szinpad eredetiaégeit, mert nem 
alkalmazltodott XIV. Lajos ezertartásaihoz, s Athenben és Co
rinthban a franczia társadalmat tHnteti fel. 

Lebrunben a bölcsészeti szellem szegte szárnyát a képze· 
km röptének, a hozzá nem mélt6 vágytársak elleni harag- és 

12• 
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boszuérzetböl meritette sugallatait. - Chenicrben Játhatjuk a festést, 
a müvészetet, a kéjelgést, do semmi eszményít. -Gilbert Lö
rincz erőt merítve lelk iismeretéből, hadat inditott az encyclopae
disták ellen 1 i! valódi é 9 rn~Jyen é1·zett gunyorraJ ostorozta szá
zadát i kórházban hunyt el ( 1780), a utol~ó dala a franczia köl
tészet legjobb termékei közé tartozik. 

Dellll e. 
Eilenb·~n igen szerenesés volt Delille d' Aigueperse Jakab 

(1738-1813), csupa élénkség, kit szereltek irigység nélkül a ro
konszen vet éreztek iránta hibái miatt. Kellemes fordulatai, élénk 
anekdotái, mindenek fölött pedig leiró tehetsége kedvesHé teszik; 
eg~sz életét tárgy-keresésben tiiltötte el, a 11m a Jei ró költészet 
képviselöjévé Jön, melly a vonzó leirAsra fordítja tt-hetségét anél
kül, hogy sikerülne teljell képet alkotnia. Nincsenek eszméi, 
nem merit lelkesülést a terwészetböl, nem érti át a történelmet, 
nem bir tudományossággal i mások könyveiben ha.jhászsza a gon
dolatokat, küWnö sen a prózában, l10gy aztán hangzatos versek
ben ismételje azokat ; le~jobb darabja, vagyis a G e o l' g i c á k 
előszava, Drydt:nböl van furditva. Midön ezeken dolgozott, megta
nulta a Jeirás müvé.~zetét, a Ke r t j e i crészben mestcrmünek 
mondbatók. (1782). Midön a. próza, Butfonnal és Rousseauval, da
gályossá kezdett válni, neki is meg kellett volna változtatui a 
vers tonusát, ö azonban félve ruinden bátorságtól, csupán a dal
lamosság és eleganlia némi hatál'ozatlan ösztönével birt. Nem 
harczolt a bölcsé~zek pártjával j ké~;öbu anélkül, hogy erre kény
szerítetett volna, thermido1' 9-kén odahagyta Francziaországot, 
bová 1802-bcn ismét hivás nélkiil vis.'!zatért, s idönkint kiadta szerze
rnényeit, mellyekben j~tékszereket, tudományt, mulatságokat, ·tá
j:lkat, tap:u~ztalatok&t rajzolt. Miiveinek alakja tetszett 11 azért ege
kig emelték, angol és lengyel hcrczegnilk kö~ziiniJ-Icveleket írtak 
neki, megjelenését az akadcmián megiinnepelték i eliíadásaival 
tapsra és könyekre inditotta hallgatóit, kik Ut kal'jaikon hm·dozták j 
költeményei ötvenezer példányLan jelentek meg. 

De Fonlanea ( 1751-1821), ki öaszekiiW kapocs volt Delille 
és Chateaubr i and küzött, melly utóbbi neki küszüni első follelke
s ülését, a kéjelgő és ajtatos irány között ingadoz i ö ké~zítette Na
poleon császár beszédeit, de elég bátorsággal birt nem-et is mou
dani neki. Barátja, Joubert, nem fejezett be semmit, és Chateaubri
and csak késöbb tetteo köz zé G o n d o l a t a i t. Ezt mondá Voltaire
ről: n Miként a maj omnak, kecses mozdulntai és ocsmány arczvo-
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násai vannak; felismerte a világosiiágot, de csak azért, hogy sz~t
Bzórja azt, s mint valami csavargó összetörje annak minden sugarát". 
Le Sageról: "Regényeiről azt hihetné az ember, hogy kávéházban 
irta valameily dominó-játékos, midön a szinházból kijött". - La 
Harperól: "Azon könnyüeég és bőt>ég, me ly ly el az i tészet nyelvét 
bes:1..éli, ügyes embernek tlintetik öt fel, pedig nem az". Barthelemy
ről: "Anacharsis egy jó köny eszméjM nyujtja, de nem az". 

Szinilg~. 

Mások a tragocdiában tettek kísérletet. Dubelloy, G as t o n t 
és B a y a r d-t s C a l a is os t r om á t kés~ i t ve, kimutatta, hogy a 
nemzeti tárgyak nem voltak alkalmatlanok; Sa uri n Sp a r t a c u-a 
Corneille erőteljével hangozta~ja a közeledő szabadsag szózatait; 
Ducis, ezen derék férfiú, nem volt uszályhordozúja századáilak, an
nak szükségét érezte, hogy "ltieviczkéljen valahára ama szép, d., 
kopott formákból" azt azonban csak félig merte tenni. Ezen olly 
kevéssé történelmi korszakban nem fogta fel ama festményeket, 
mellyeken Shakspeare olly bellatólag rajzolja az emberi életet, ha
nem csupán ama rettenetes felindulásokat, mellyeket a szenvedélyek 
és házi fájdalmak ecsetelésével gerjeszt. A nagy angolt csak ki
vonatok után i.,merte, s azt hivé, hogy finomabbá kell tennie, miszc
rint megnyerje a francziák tclszéset. Ámbár mindent elvett belőle, 
ami et·edeti vult, az izlés mégis clriadt tőle; lassankint azonban 
mégis megszokták, sőt Le 'l'ourneur elég bátor volt le is fordítani, 
fordításában azonban sem értelem scm ízlés nincsen, s a termé
szetesség és r.gyszerilség, mik az angol lángeszű iró csodás tulaj
donait képezik, egészen odavesz az átidomitott és megcsonkitott 
szólam s erőtlen paraphrasia mellett. Az angol szerző által aratott 
tap&ok zavarták Voltaire álmait, ki attól tartott, hogy a "tulhajtott 
vagy óriási fog felülkerekcdni 11 , s az akademiánál vádolta a rokon
szenvet "eme kötéltánczos it·ánt, ki fiotorgatásol•at viszen véghez 
s szerenesés ötletei vannak", Diderot pedig a 11 Notre-Dame szent 
Kristófjához hasonlitotta 1 eme durván faragott, alaktal.an colos
sushoz". 

A vigjátékból is eltünt ama tehetség, melly mintegy ösztön
szerüleg tárj« fel a természotot , anCiktil, hogy a hatáscsinálás mea
terségéhez folyamodnék; dc azért mégis tudtak érdeket kelteni 
a személyek által, hamindjárt költöttek voltak is. Greeset Lajos 
( -1770) természetbűen rajzolva a párizsi salonok nyelvét és BZO• 

kásait, V e r t-V e r t és Méc h a n t czimü darabjaiban, halhatatla
nitotta a röpke divatokat; késöbb azonba,n és~revette, hog1 6 ie 
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Aldozott a kor bálványainak, e azért előbb az önzést korbácsolta, 
aztán meg az akkor tagadott igazságot hirdette. 

Piro n. 
Piron Elek Dijonból (1689-1773), távol állva a finom kö

röktöl, szellem és guoyor képezték életelemeit; az emberek keresték 
és féltek tőle, becsiiiték és kerülték. A költö-mesterségre adva 
magát, minden müfajt megkisérlett s elhanyagolta verseit, miként 
életét; szabad szegénységél nyolczvannégy évig viselte. Pályáját 
egy istenteleneeggel kezdette, mellyet megnevezni sem lehet, vé
gezetül szeuteskedö lett és hymnusokat fordított; kortársai Voltaire
rel akarták szembe állitaoi, s ö maga is azt hitte néha, hogy ez 
neki a tragédiákban és csipkedésekben sikerülni fog. N cm kegyel
mezett senkinek j jelenlevén Voltaire felolvasásain 1 minduntalan 
megbajtotta magtít, midön utánzott verseket és jeleneteket hallott, 
ezt mondva: N e v e g y é t ek r os z n é v e n; n ek e m sz ok á
B om ü d v ö z ö l n i r é g i ism e r ös e im e t j a párizsi érseknek 
pedig , ki azt kérdé t öle, olvasta-e legujabb főpásztori levelét, 
ekként válaszolt: Nem monsigneur; és ön? kizárat.va az 
akademiából, amaz ismert, elpusztíthatlan ep i ta phiumot irts. Me
t r om a n i á j a, me Ilyet választékos müvészettel és bámulatos ezel
lemmel irt (1738), a század legjobb vigját6ka, arnbár mi része 
sincs benne az emberiségnek. 

Collio d' Harvilla visszavezette a vigjátékot a kellemes érdek
hez és igaz érzelmekhez. Dancourt folytonosan szellemmel és élénk
eéggel szurkálja az uj emberek rá1artó követeléseit. Ugyanezen for
rásból meritik a nevetségest Legrar.d és Dufreny is. Destouchee-nál 
a falusiak nagyobb becsülésben részesülnek, s nem csupán azért 
hozatnak szinre, hogy neveteéget idézzenek elő. 

A polgári tragédiának voltak példányképei az angoloknál ; 
Francziaországban p edig nem Diderot, kinek Fér j ek i ek o l á j a 
meaterm ü, hanem L achaussée mondbató e müfaj feltalálójának. Ám
bár nem tetszett, mc\gis a nép haladásáról tanuskodott, mert nemesek 
helyett polgárokat hozott a szinpadra j a tévedés abban állott, hogy 
különálló müfajt alkottak belöle, helytelen ízléssel ós dagályoeságokkal, 
unalmas érzelgöss~ggel s az öngyill:osság ferdeségeiveL Voltaire, ki 
híjába igyekezett gunyolódásaival eltemetni eme müfajt, maga is 
adózott neki N a n i n a és a T ék o z l ó fi u czimü c!arabjaival. 
Mercier Sebestyén, ki a T a b l e a u d e P a r i e- baQ lerázta magáról 
a zsarnoki szabályokat és kötetlen beszédben irt, 177'8-ban névtele
pül egy N o u v e l es sa i su r l' a r t d r am a t i q u e czimü köny· 
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vet adott ki, melly telve van bátor k<'zdeményezésekkel s másrészt 
képtel~ségekkel, s mellyben azt igyekszik kimutatni, "hogy az uj 
müfaj, melly drámának hivatik, s melly a tragoadia és commoedia 
vegyüléke, amennyiben az előbbinek megindító jellegét a másiknak 
őszinte festéseivel egyesíti, végtelenűl hasznosabb, igazabb, érdeke
sebb, mert inkdbb megfelel a po Igarolt zöm ének." 

Ekként a vigjáték elejénte sok bölcsészetet egyesitett őszinte 

vidámsággal, késöbb vidámsaggal birt bölcsészec, s végül érdekkel 
vidámság n~lkül. Azt hitték ugyani~, hogy a szinpadot is fegyver 
gyanánt kell ha~zn:Hni, s Rou~11eau egy hires levélben, mellyet a 
szinházak ellen irt és d' Alemberthez intézett, ócsárolja Moliéret s 
eléje teszen egy közepszerü angol drámát, mert erkölcsös. Igen tet
szett Sedain e, ki philanthropicu~ v a u d e v i ll ek e t készitett kora 
visszaélései ellen s nép ét·dekébeu 1 mellyből származott. Palissot a 
szinpadon csipkedtP a bölcsészeket s védte a monarchiát és az erköl
csi elveket. Illy kisérletek közepett a vígjáték, megfosztva· termé
szetes hevétöl, ezt a pártszellemtiil igyekezett kölcsönöll:ni, B azért 
nem állapodott meg a nevetséges határain, amit illy eRetekben a 
hallgatóság egyik fele lepisszeg, másik fele megtapsoL 

KILENCZEDIK FEJEZET. 

rrársadnlmi tudományok.- Philantropia.
J a v i t ás ok. 

Az encyclopaedisticus tanok üres volta mindannyiszor feltünt, 
valahányszor a tényekre alkalmaztattak, s abstractiókkal akartak 
eJ·kö!cstlmt nyújtani az egyedeknek és a nemzeteknek. Az ez utóbbi
ak közt levö viszonyokat a középkorban egy fensőbb jog szabályoz· 
ta, midön azonban ez megbukott, más alapokat kellett keresni, B 

azámos rendszerekeL találtak fel, mellyek sokf!zo.r. haszontalanok, 
nem egyszer vészeaek, s vnlamenuyien az egyedből voltak lehozva, 
e nem yalamolly örök igazságból; emellett a társadalmat czélul B 

nem eszközül tekintették. 
A nemzetközi jog első korszakául a westpháli béke 11tán követ

kezőt lohet tekinteni, me Ilynek eién Fenelon, utána pedig Puffendorf, 
Leibnitz1 Spino~a1 Zonck1 Jenckins1 Selden

1 
Rachel Sá~qel állott.-k; 
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ezek olly rendszert állitottak fel, mellynek ~élja volt föntartani az 
egyeneulyt a hatalmasságok között. 

Az utrechti szerződéssel a második korszak veszi kezdetét, 
mellyben a nemzetek joga, mellyct Grotius hajdankori példákra 
alapított, rationalissá, vagy mint ekkor mondák, bölcsészetivé leBZI!D1 

s a természeti joggal zavartatik ÖBiZe; ugyanazok, kik a római jog
ban hisznek, miként a theolognsok a bibliában, tőlök telhetőleg belé 
oltják az emberi tökélctesedhetés és egyetemes társulás eszméit. 

Burlamachl. 
Miként Grotiue, Puffendorr és Bat·beyrac, épugy lépt>tt fel a 

reformált vallás keblében a genfi Burlamachi Jeanjeaques (1694-
f 7 48), hogy befejezze az emberi táreadalom jogtudományának épü
letét. Leczkéi, mellyeknek hazájában egész életét szentelte, A p o l i
t ik a i é a n e m z e tk ö z i j o g r ó l szóló értekezés ben, s A t e r m é
s z e t i j o g e l v e i b e n foglaltattak össze, melly müvck halála után 
láttak napvilágot; ezekben a nép nyelvén összefoglalja és világosan 
kifejti három elődének tanait, de mindig protestáns ezempontból. A 
törvény és kötelezettség forrAsaul az ember boldogságát, és nem 
magát az igazat állítja ; zsinórmértékül nem az általános akaratot, 
hanem minden egyént külön-kUlön; minthogy pedig ez által, ameny
nyiben nem tünnek elő ugyanazon kötelesség különféle alkalmazá· 
sai az emberiség irányában, lebetetlenné van téve összehasonlitani 
és megegyeztetni a kötelességeket önmagunk és embertársaink iránt, 
megszünik a különbség a jog és az egyszerű morál, a szigoru igazsá
gosság és a jótékonyság között. Ha továbbá valameily ember meg· 
tagadta beleegyezését valameily törvénytől, mellyet az egész emberi 
nem elfogadott, az illető nem leszen általa kötelezve. Tekintve, hogy 
lehetetlen az összes szerződőfelek emez egyértelmüségét létrehozni, 
az emberi intézményeket soha sem kell megváltoztatui; törvénytelen 
minden ujitás, bármilly szükséges legyen is, minthogy nem létezik 
gonoszság vagy bitorlás, melly valameily hallgatag megállapodás 
alapjá.n igazolható nem volna. Ezen emberi eredet tehát megszünteti 
az isteni jogot, de megszünteti a népjogot is; az egyedül szükséges 
szabadság az egyéni. - Innen származott aina bámulat az angol 
statutum iránt; mialatt azon ban a nemesi osztály amaz aristokraticus 
szabadságot magasztalta, a nemzet saját nyomoruságát vizj;gálta. 

Wolf. 
Mig Puffendorf iskolája a nemzetközi jog tudományát az crköl· 

esi bölcselem egyik ágának, vagyis az egyedek természeti jogának 
tekintette, a fiiggetlen, államoknak nevezett társulatokra alkalmazva: 
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Wolf Kerel!lztély Boroszlóból, (1679-1764), közrebocsatotta az elslS 
rendszeres értekezést a jogról 1) különválasztva az ethicától és a 
többi rokon tudományoktóL Grotius a népek jogát önkényesnek, 
mintegy positív alkotásunak tekintette, s a kötelezettséget a nemze
tek közös megegyezésére alapitotta: Wolf ellenben ugy tekintette 
azt, mint a termeszettől az emben·e rótt törvényt, mint társadalmi 
összeköttetésök szükségképeni következményét, ugy, h(\gy egy nem
zet sem tagadhatja meg tőle beleegyezését. Grotius összezavarja az 
önkénytes jogot a szokásjoggal, mig ~wolf nzt állítja, hogy amaz 
kötelező minden nemzetre nézve, ez pedig csak akkor, ha veleélés 
és hallgatag beleegyezés által van megállapitva. 

\'atfel. 

Bajos dolog elolvasni buss:tu miivét, mclly csak ugy hemzseg 
a tudon1á.nyos formáktól, de föl lehet találni ueufchateli Vattel Imre 
(1714-67) következő müvében: A népek joga, vagy A ter
mészeti törvény elvei a nemzetek és uralkodók 
ma g a t a r t ás á r a a lk a lm R z v a, ru r Ily világo11 i nil y a és szahad
elvü nézetei miatt általános elterjedettségnek örvend. Elté1·ve Wolf. 
tól, ö a nemzetek jogát eredetében a természeti jognak tekinti, a 
nemzetekre alkalmazva, de egyazoramind módositva ama különbség 
által, melly emezok és az egyed közölt létezik. Rzcn jog egy részo 
szükséges és változbatlan, mié1·tis a uemzetck nem lehetnek ol nél
küle; más része önkényes, nyilt vagy hallgatag bclcegyezésblll 
szal.rmazott. Eb hez járul aztán a c o n v e n t i o n a l i s, me Ily egyéni 
államok között létező megállapodásokból származik, a a s z ok ás
j o g, melly létét külön nemzetek között létező állandó szokásoknak 
köszöni. Elveti az egyetemes köztársaságról szóló föltevést. A 
könnyed és elegans szerzö önkényü megkülönböztetéseket teszen 
külsö és belső, tökéletes és Wkéletlen, szándékos é~ ön kényii jog 
között, mi által ollyasmit is igazol, amit aligha lehet igazolni. l~y a 
h6ditó jogát a jogos iinvédelemböl származtatja s ennek hat~rai 

"özé szoritja; a nemzetek önkénytes joga folytán azonban azt találja 
később, hogy 11 minden formalis háboruban tett sze•·zemény érvényes, 
s a bőditás windenkor jogvs czimnek tekintetett a nemzetek kö
zött" 2). Allítja, hogy különböznek a magánosok között létező sza· 
bályok azoktól, mellyek a nemzetek között léteznek; tiirvényesitett
nek tartja a báborut, ha el van látvH a kellö formákkal, mellyck 

l) J w natu.ra.e, 17 48. 
') Droit dr1 gen1, III. h.öny\· 13. f. 201, 195. §, 
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elégt~tel·k~rés, s ennek megtagadása esetében az ellenségeskedések 
ellHeges megüzenése. Az uralkodók patrimonialis jogát, mellyet 
Grotius idejében még állítottak, Vattel elveti, ldjelentvén, hogy a 
királyok vannak a népekért, és nem a népek a királyokért, ez utób
biak, ugymond, csak eBzköz és nem czél; mintbogy pedig az eszköz 
csak annyiban jó, amennyiben meglelel a czélnak, a királyok hatal
ma föltételes. Bármillyen legyen ia a politixui rend, a felsőség a né
peket illeti meg, mellyek mint eg)ledek elévülhetlen és elidegenithet
len jogokkal bírnak. 

Minthogy a jog fölötte áll az emberi akaratnak, a nemzeti 
felsőség mi hatalommal sem ·bir fölütte, hanem az igazságos örök 
határai között marad. Minthogy egy nagy nemzet nem gyakorolhatja 
önmaga H felsöséget, a hatalmak átruházása szükséges é~; ennek
folytán törvényszerií. Ime a képviseleti kormány alapja. 

Rousseau megragadta az efféle dogmál(at, és megzavarhatlan 
logicával vitntta, hogy a jog ugyanazonos a felBÖHéggel s a közlis 
ak11rat nem tévedbet 1); hogy ellenkrzik a politikai testölet termé
szetével, miszeJ'int az uralkodó szabjon valameily törvényt, mellyet 
amannak nem le1me szabad megsérteni, és semmiféle törvény, még 
a társadalmi szerzödés sem, lehet kötelező a nép testületére nézve ; 
a felsőség ép azért, mert elidegenithetlen, nem képviselhetö. Eszerint 
tehát a királyok korlátlan batalma a népekre van átruhRzva, mellyek 
azt közvetleuül gynkorolják; minden más törvényszerüRég semmis; 
a nép fclsösége a politikai tudomány alapjává leszen, s a kormányok 
feladata annál szükebb körre szoritkozik, minél inkább tágul az 

egyedek éE~ nemzetek tere. H a a n é p r os z a t ak a r t e n n i 
ö nm a g á n ak, ki fo g j a ő t e b b e n me g ak a d á l y o z n i? kiált 
fel Rou8seau, s ezzel megtagadja .az észt,. a jogot, Istent. 

!tlably. 
Mably GáLoJ' (1709-86) 2) népszedibbé tetto Rousseau eszméit, 

tulhajtva azokat, s a nép levéltárnokúvá (arcbivista) levén, mikéot 
Rgusseau publicistája volt. Ö volt az t,lső, ki rettenthetlenül eliogadta 
éii szigoru logicávallehozta azt, ami zsarnokit és vadat a bölcsészeti 
tanok tartalmaznak, s egészben megelőzte a legvakmeröbb socialis
t:!.kat. Rousseau azt állította, hogy a fényüzés és _gazdagság károsak 
az államra nézve, B hogy az a legjobb állam, mellyben mindenki 
szegény ; Ma b ly le,·onta a következ! cté6t {s azt látta, hogy vagyon-

1) Conirat POCÍal, I. 7; II 3. 
1) Diri t tc pulilll ic ci dell' Europ", fonda.to 8!Ú traltati í 17 48. 
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egy cn US ség ce ak communismussal lehetséges, s ezt hirdette. Mindaz, 
ami magasabb finornságra mutat a társadalomban, a szellemi mUvelt
ség, a szép iránti lelkesedés, csak ártaimul szolgál s azért számü
zendö 1); még a szerelern é~ kötelesség isteni hatalmát is feláldozza 
a szükség s mintegy az ösztön brut~lis hatalmának. Ha meg akarjuk 
szüntetni nz egyenlötlenségaltet, mi minden bajnak oka, meg kt>ll 
azüntetni a birtokot, melly azok forrása; a ldkiismeret közös nevelés 
és állami vallás által kényszeritcndö, m<11ly utbLbit alája kell ren
delni a politikának, miként a rómaiaknál 2) ; s ahol Rousseau tiszteli 
a haladást, ú összeütközésbe jő vele, s tanácsolja, hogy mondjanak 
le a virágzó mtlvelt~;égröl, ruiszerint hasonlók lehessenek Spartához. 
De kérdezzétek t'gyiktöl vagy a másiktól, czélszerü volna-e kisér
leteket tenni, azt fogják felelni, hogy a társadalom sokkal romlottabb, 
mintsem remélni lehetne felgyógyulását. Pedig mégis megkisérlették, 
s miként az angol forradalomnak a biblia, ugy a francziának a 
C o n t r a t B o c i a l volt törvénykönyve. 

Némi zajt keltett az Ö r Uk b ék e t e r v e, mellyet Saint-Pierre 
abbé az utrechti congressus eló terjes7.0tett, s melly europai köztársa· 
ság alapitását inditványoztn, tizenkilencz államból, mellyek mind
egyikének egy szavazats lenne a közös gyülésen s fegyverrel szerez
eének érvényt <>a ját hattlrozataiknak. Rousseau egy Ki v o n a t o t 
bocsátott közre belöle 17t31-ben, melly müvében azonban sokbAn 
eltér amaz ábrándozótóL A jt>lf'n politikai társadalmak baja, 
ugymond, abból származik, hogy a kiilbizton~ág fentartá@ara kell 
forditaniok ama gondoskodáRt és e~zl(özöket, mcllyek a hensö javí
tásra lennének alkalmazandók. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
nemzetek közölt nem állapíttatott meg valameily társadalmi szerzö
dés, melly elejét venné a külhaboruknak, miként megakadályozta a 
polgárháboru kat. Illyeami lehetne a szövetsP-g, minii Németországban, 
Schweizban, Hollandban létezik. Emellett. az összes müvelt Europá· 
nak közös vallása van, a római hagyományok, mcllyek kapcsui szol
gálhatnának, ha a türelmetlenség 68 a bizto~itékok elégtelensége miatt 

1) Quand j~ Ronge combien le.< bilen!" agréRbles oo~t été Cunestes aux 
Atbé•,iens, comhien l~s tahleau.x, le,; statuee et leB va~es de la Gréce ont fait 
f11ire d' i11juelice~, de violencce et de tynmies aux Ho maius, je demande a quoi 
1•eut nou~ ctre bonne Ulle acadfmie dc peintnre. Luis~ons croire aux ltalien~ 
qne lenra bahioles honoront Jes uatioua. Q 1' on vienne ebereber par~i nona ile• 
modéles de loia, de moeurN, et de bonlumr, et non pa" de pientnre. (De l.o légú

lGlion ou Principes de• loia, II. k. l. f.). 
') IV. Könyv 4. f. 
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a jog nem lenne minduntalan kénytelen meghajolni az eJ·öscbb aka
rata el8tt. Aki napjainkban az egyetemes monarchiára gondol, az 
több nagyravágyást mint belátást tanusit; tekintve, hogy a fegyelem 
azonos811ga, az erők egyensulya és a gyord közlekedés lehetetlenné te
szik, miszerint valaki egész Európát lealázza; Németország, ennek 
központja, azt mindenkor meg fogja akadályozni, daczára alkotmá
nya hiányainak, s a westpháli béke marad ezentul is a politikai 
rendezer sarkköve. Ennek fentartása végett azonban tevékenységi 
mozgalomra és reactióra van szükség, mit csak egyetemes szövetség 
hozhat létre, legfőbb törvényhozói joggal, és törvényszékkel s Uny
szeritö batalommaL Maga a józan érzék eléggé fel fogja tüntetni a 
hatalmak előtt, mennyire hasznos rájolt nézve, ha valamelly pártat
lan itélöbiró elé terjeszthetik illető igényeiket s nem kell fegyverhez 
folyamodniok, mi magának a győzönek is c~ak ritkán válik hasznára. 

Saint-Real Gáspár aK o r mán y z ás t udom á n y á-ban nyolcz 
részben összefoglalja a cli\Bsicus publicisták tanait, gyakorlatiasb 
módon fejtegetve azokat, mint Eurlamachi és VatteL Pothim·-ben 
szomo1·u egyformaság ömlik végig a különbözö korok és helyek jogán 
s szintelen hasonló~ágot öltenek a római, a tényleges és a azokás-jo
gok i ez ama hideg logicának következménye, melylyel össze akarja 
egyeztetni a jelen korra való alkalmazásullat, uzon méltányoi'Jsághoz 
ulkalmazkodva, melly a keresztény rómaiak utolsó compilatióit vezé
relte; anélkttl, hugy bonczkés alá venué a tö•·vónycket., vagy hogy 
az ész- éa természeti joggal szemben törvényhozási elméletekbe 
bocsátkoznék, ollyképen módositja az ókori törvényt, hogy az alkal
mazásban emberivé (umana) válik. Illymódon az ö beható józan 
eszén keresztül a polgári jog egy.~zerii és helyes gyakorlattá ala
kul át. 

Emlitést érdemelnek itl;en Montesquieu s II. Frigyes A n ti
m a c h i a v e ll i j e 1 Rutherfurt commentárja Grotius fölött, a Valin 
ügyes és elmés jegyzetei az 1681-ki franczia szabályzat fölött; to
vábbá Heincccius, ki a legjobb elemi publicista, és a spanyol 
d' Abreu, ki pártolta a britt igényeket a tengeren. A belső közjog 
tudománya valamennyinel össze van kötve a morállal, a politikával 
és a positív államjoggal, mignem azt elszigetelték az itészeti iskola 
bölcsészei, kik Kant után jöttek 1). 

A termékeny és szabatos middolburgi Bynkcrshoek (1673-

1) Fichte, Schmalz, Heideureir.h, Hofbauer, Schlötzer, Burkardt, Pölitz• 
Egger, Krug, Allu~r, Rotteck ...• 
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1743) elsö izben bocsátotta közre a tengeri nemzetközi jog itészeii 
és rendszeres kifejtését, a leggyakoribb alkalmazásu külön kérdé 
seket választva. Szerinte kötelez az, mit az észszel megegyezőleg 
a nemzetek legnagyobb és Jegmüvcltebb része elfogadott. A nem
zetek joga tehát a szokásra alapitott föltevés, ugy hogy azon pilla
natban elveszti érvényét, mihelyt ellenkezU akarat nyilvánul. Müve 
döntö fontossággal bir a követek jogát illetőleg. 

Ha összehasonlítjuk ama nemeslelk íiséget, me ll y valameny
nyiök mtlvét átlengi, ama század galád politikájával, cselszövé
nyeivel béke idején, utonállókhoz illő lláboruival, belátjuk, milly 
kevés hatálylyal bir olly kiizjog, mclly nem a lelkii8meretre van 
alapitva, nem Istenre támaszkodik. 

Eme tudomány harmadik korszal(a késöbb ke:.~dödött, midön 
a nemzetek jogát positív és gyakorlati oldalról kezdék vizsgální, 

--a az okmányok és szerzödések gyüjteményébül tényeket és szabá
lyokat vontak le, zsinllrmé•·tékül uralkodók és államferfiak szá
mára. 

Henault elnök Köz j o g a sz c r z ö d és ek r e a l a p i t~ a 
czimü munkájával már feltárta a diplomatiának addig rejtve tartott 
titkait. A stuttgardi Moser Jeanjacques l) egész életét a közjognak 
szentelte, főként pedig a németországinak, s VI. Károly halála után 
csupán a példákra támaszkodik, kizárva a bölcselmi okoskodásokat, 
mert látja, hogy az uralkodók mit sew hajtanak az elvont elvekre. 
- l\Iartens György Frigyes 17 88-ban közzélette E u r o p a j e l e n
l e g i n e m z e t k ö z i j o g á n a k fo g l a l a t a , a s z e r z ö d é
s ek r e és a sz o k á B r a a l a p i t v a czimű munkáj:H, melly késöbb 
kézikönyvvé l ön ; Vat tel azon eszméjéből indul ki, hogy eme jog 
a természeti jognak módositásH, a nemzetek közt levll viszonyok 
szabályozására alkalmazva. 

Beralbam. 
Miután ekként a jog a tény•·e volt visszuvive, senki sem 

csudálkozhatik, ha Bentham Jeremiás, Londonból (174A -1832), e. 
hasznosságat álli~ja fel a jog egyedüli zsinórmértékeül. Ez alapon 
aztán tervet készitett az örök béke megallapitására. Valameily 
uralkodó new követhet helyesebb szabályt a többi nemzetek iránti 
eljárásában, mintha valamennyinek javát keresi. A nemzetközi 
törvény czélja tehát a köz jó lenne, olly képen, hogy 1) nem teszen 

') Ve1·such des neuslen europüiRch,., Völkerruhts in }'riedelll·uncl Kritg111itm 
l O kötet, 17 77 80. 
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roszat a többi nemzeteknek, csak amennyiben ezt saját java kivAnj!'; 
~) amennyiben a saját javával meg•'gycztethetö legnagyobb jót 
te~zi a többi nemzeteknek; 3) amenyiben ;~emmi ártalmat nem szenv~d 
a többi nemzetektlil, annak kivételével, wellyet amazok java meg
követel j 4) ameuuy iben a lt>gnagyobb jót uycri a többi u ernzetek től, 
kivéve azt, mivel amazok j u vu iránt tartozik j a két elsö pont a teljesí
tendő kiitelc8H{,geket, a két utóbtJi a követeleuJö jogokat tartalmazná. A 
jogsérté~ek clleu eddig nem Í6merUnk wás e11zközt a háborun kivül, 
am í,!.rtis a nemzetközi törvény könyv ötödik c zél gy au é.n t arról gon
Joskodnék, hogy a háboru a kereBelt jóval megegyeztethető legcse
kélyebb roszal okozza. 

A háboru bizouyos ucme a végrebajtát~uuk, mdly által vala
meily nemzet, másnak rováiján1, ~rvéuyt szerez saját jogainak. Leg
közönségesebb okai a következök : bizonytalanság az öröködési 
jogokban; a szomszédok Lelt~ö viszálkodásai, mellyek a fönebbi 
ok ból, vagy az alkotruáuyos jog fölötti vitákból származnak; a ha· 
t:irok bizonytalanHliga; bizonytalam:íg uj onnan fölfedezett tarto
mányok birtokjoga fölött j vallási gyüllilaégek vagy elöitdctek j 
versenygések szomszeJos államok között. Ezen okok eltávolitásá.ra 
ezolgálnának tehát l) a nem írott, lumcm szokásos törvények codexbe 
fuglalása; 2) uj nemzetközi egycz;uényck ós törvények készítése 
mindcn meg nem hailír0zott pont felett; :1) a törvények l-s egyéb 
acták stylusának tökéleteMitése. Minthogy azonban emez okok az 
emberi érdekektHI és &zenvedélyektBI függnek, az orvosszerek elég
tole"nek lennene!i, amiérlis örök békét tervez, melly a következö 
két lényeges pontra alapittatnék: l) a tiZé.razföld és tengeri hadi 
er/Sk le~zállitása és meghatározása; 2) a gyam1atok felaz ... baditása, 
mint amellyek csak hátrányára vaunak az anyaorszá.gnak, mel1y 
hatalma~ ttngerészettt-1 kél,Jldnl azuk;,t ,·édelmezni. Valameily 
vá.laszt,,tt bh·ósá.g mcllBzhetlen volna arra, hogy wegszüntettest~e 

két batalom alkudozói közütt levő nézetkülönbségeket, t1 mellynek 
hahl.rozata megmentené az alulkeríilt nt~mzet becsületét. Igen nehéz 
megallapodások jöttek má.r létre, mir.t a fegyveres semlegess~g, 

az amerikai confoederatio, a német bírodulmi gyülés, a schweizi 
szövetség, miértis a történelem tanusitjn, hogy a bizalom a nemze
tek közfitt nem természetellenes dolog. Valameily egyetemes cong
re~sus alakulhatna tehát, mellyre minden hatalom két képviselélt 
küldene, s mellynek jog!il1an ri.llana határozatot hozni, ezt mindkét 
államban kihirJetni, a a makacskodó állam megfenyítésére Európát 
felhini. Utulsó eszköz gyanánt meg khetne állapítani, milly mérv-



191 

ben tartoznék minden á.llam közremiiködni az ítéletek végrehaj
tásában; ennek szükségessége azonban elenyészne az által, ha a 
congres~:;us feljogosíttutnék a leheti.l legnagyobb publicitáRt adni 
indokolt itéleteinek. Fölebbczéij a közvéleményre. 

Kant. 

Ekként álmodozott Belltb:tm !78fl ben, pát· pillanattal amaz 
egyetemeli conflagratio cliítt, mellyLeu a poRitiv szerzlldésck olly 
arczátlanul sértettek meg. Az 111ár lángba borult, widön egy mú~ 
bölcsész, a königsbergi KaLlt Emanuel p 724--1804) örök békét 
tervezett, melly szintén egész Európa szüvetHi-gt~re áilapittntott, 
állandó congres~Utl által képviselve. Ezen bé:,e elsü feltétele, hogy 
az államok közhhsaAágiak legyeuck, vagyis, hogy kepviselöi által 
minden púlgár közren1Uködnék a törvények alkutá~ábun f.s a !tá
boru elhatározá~ábA.u; valawdly k•!nyut· ugJauis uem svkat haboz 
ez utóbbinak mugüzeuése fiilMt, a nép azonban tudja, hogy minden 
abból származó csapá~nak éi! hajnak kiteszi magát. Küzt:ir:>asát;i 
alkotmány alatt nemzeti képvi~;o.:lt•t által korláton kormányt ert, 
in ell y ben n tiirvéuyhozb hatalom el va n d l ,l~ztva a végrehajtótóf, 
mig a demokratia lehetetlenné teszen miuden képviseletet s szük
ségképen zsárnpki, mert mi sem korlátolja azon suuverainek aka
ratát, kik bill áll. Sziikséges továbbá az iirök békr:re, hogy a S7.0\'et· 

ség szabad országok confocdera.tiojára allapitasl!ék, holott jelrnh•g 
a nemzetek között vagy nyilt vagy J11ppangó hábOI'U létezik, H jo
gaik i:~ C8ak azon téren vitattatnak meg, mellyen a gyözelem l;etté
vágjn és nem megoldja a kérdést. A békét tehát valamelly külön 
szerzödé:~ által kell biztositani, mellynel{ czélja legyen véget vetui 
minden háboru nak, s ruellyben a nemzetek mondjan ak le a vadak 
féktelen Rzabadságáról, hogy c i v i t as g e o t ium-ot lehess('n ala
pitao i. Valameily nép, tuelly ~:~zerencsés véletlenből köztát·.;asliggá 
alakulna, (me! ly kormány (orma természetszcrüleg örök békére tti
rekszik ), központjává lenne eme ~zövetkezésnok, mellyhez a töb
biek is Ciiatlakozt!ának, hogy a ll iizjog o lapján bizto~itsált saját 
tiZ:abadságukat. n H a kötelesség, ha jogos ama remény, hogy foko
zatosan, de foly\·á;;t előrehaladva létcsittetni fog a közjog uralma: 
az örök béke, melly az eddig béke~zerzödéseknek nevezett fegy
V('rszünétekre fog következni, nem ábránd, hanem olly kérdés, melly
nek megoldását igéd az idll, melly valószinüleg meg fog rövidittetni 
az emberi szellem haladásainak egy1intetiisége által" t). 

') Ö1·ök béke terve. M.,gczMolja <Jt Hegel Grundlinien de?- Philofophie !Je• 



192 -

Közgazdasóg. 
Ekközben a pénzügyek ziláltsága, mit a kormányok folyvást 

szaporodó szükségletei s ama. körülmény idéztek eli~, hogy eleget 
kellett tenni ama cabinet- és családi politikának, arra ösztönözte 'az 
embereket, hogy elmdlkedjenek a gazdagság eredete és megosz
tása, a fényHzés, a foldmivelé3 rölött. Law rendszere előmozdította 
eme tudományt, s egymást tll'le a sok könyv a hitel, a népesség, 
a kézmth'ck fölött, mellyekben megmagyarázni igyekeztek a lefolyt 
váltl:lágot, s okoskodtak afölött, mit mindenki megkis~rlctt. - Mint
bogy pedig csupán az ingatlan hirtok nem bukott el amaz örvény
ben, süt inkább emelkedett, a földbirtokot nyilvánitották az egye
düli valódi gazdagságnak. Igy jöttek létre az o<>conomisták, kik
nek rentiszere első ízben állapitott meg hat~rozott formulákat, mint 
p•>litikai refor1n pedig aa-ra volt irányozva, hogy megkönnyitse az 
adók beszedését, a orvosolja Francziaország bajait. 

A politikai gazdászat ez ideig bölcsöjében azendergett, ámbár 
Angolország, ruellynek annyi bonyolult viszonya volt az ó és uj 
világgal, nem egy igazságot hozott felszínre. Igy az indiai társulat 
tapasztalásbhl észrevette, hogy a legmegfelelöbb csereeszközt Ázsiá
val a péuz képezte, minthogy azonban az akkor uralkodó előitélet 
azt tartotta, hogy banyatlll.snak indult ama nemzet, melly sok pénzt 
viszen ki, á!czázni kellett a müveletcket s magasztalni ezen eljárást; 
Child Josias, Petty Vilmos, Dudley Noa'l, Locke, Stcwart, igen he
lyesen okoskodtak, anélkül azonban, hogy valóban fölfedezték volna 
a gazdagság természetét és forrásait. Vajjon aranyból és ezüstböJ 
él-e a társadalom? ggyék egész éven át, b végUl azt fogja találni, 
hogy se többel, se kevesebbel nem bir, mint elöbb. A nevezett ér
ezek tehát csupán a cstre könnyitéaére szolgálnak, mig az élet fön
tartása csupún a megemészthcti) ~z<>rcknek k6szönhetö, miértis a 
gazdagaag nem az árban, laanem a dologban rejlik. Illymódon okos
kodtak ; amiérlis egészen elhanyagoltak az aranytermelést, mi.aek 
elöbb olly nagy fontosságot tulajdonítottak, a kizárólag a f'öldmive
lésre adták magukat. 

Qo~suay. 

Elsö izben Quesony Ferencz orvos (1694-1774) elemezte a 
gazdagság alakulását es természetes szétosztását, kizárólag a föld
hö! származtatva azt, mint ameily az elsö anyagokat azoigáltatja s 

R~eht• nsimll mlhéuen; pártolill Fi~.J.t~ Grundl"ge det Nalurrtcltll naeh Priftci
piera der WulfJMchajt.lelwe czimli muokájiban. 
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a munkásokat táplálja. A földmivelésre forditott munka az élelmet 
produkálja, továbbá bizonyos érték-fölösleget, melly a gazdagság 
halmazához csatolandó, mit ö t is z t a n y e r es é g n ek (prodotto 
ne t to) nevezett, melly a földbirtokos tulajdonát kell, hogy képezze, 
mint szabad rendelkezésére álló jövedelem, miután levonta belöle 
az évenkinti é8 az elHö izben történt előleges kiadásokat. Jól van; 
Que~may azonban nem vette észre, hogy tiszta nyereség a többi 
iparágak után is marad, mellyekröl pedig azt állította, hogy egy 
szemerre l sem járulhatnak sem. ama tárgyak halmazához, me Ilyek
kel foglalkoznak, sem a társadalom egyetemes jóllétéhez. A mun
kások telJát csak annyit keresnek, amennyit a munka tartama alatt 
megemésztenek , mi véget érvén, a gazdagság összege sem több 
sem kevesebb, mint elöbb volt, hacsak a munkások nem takar6-
koskodtak a fogyasztással. A birtokosoknak tehát felsőséggel kell 
birnioki az összes polgárok fölött. Ezen bÜszke tan következmé
nye azonban egészen a földmívelés hátrányára ütött ki, mert hogyan 
lehetne adót vetni olly népre , melly kizárólag fizetésére van , 
utalva ? tehát minden adót a földbirtoknak kellett viselnie B a 
tiszta bevételből födöznie. Mi maradt a társadalom számára ? sza· 
poritani a földmivelési terményeket, hogy legyen a birtokosoknak 
miböl pártolni az ipart; mit sem tesz, ha emiatt az élet ára fel
szökken, felszökkennek a munkabérek is 1). 

De ha a gazdászati hiányok arra ösztönözték a francziákat, 
hogy elemezzék a gazdagság termékeny hatalmát, még sürgősebb 

volt rájok nézve a politika. De a physiocraticusok is azon botlást 
kiivették el, hogy összezavarták a gazdászatot a politikával, melly 
körülménytől vette nevét is eme tudomány. Gournay Vincze, felü
gyelő, ki a kereskedői pályán neveltetett, s a hollandi De Witt 
János, az angol Child és Culpeper müvei után indult, mellyeket 
lcforditott, nem tulajdonitott mindent csupán a földmivelésnek, a 
inkább a gyakorlatra, mint az elméletekre forditotta figyeimét; uj 
értéket nem csupán a föld hoz létre, hanem a gyáros is ; mindenki 
jobban ismeri saját érdekét, mint valameily közönbös egyén; a 
szabályzatok, a vámok, a termelés és körforgás (circulatio) elé 
vetett összes akadályok vészterhesek L a is se z fa i r e, l a is s e z 
p ass e r, - 'ez volt a jelszó a keret~kedelem nyügei ellen inditott 
harczban. 

Turgot Róbert, ki megmagyarázta a pénz" elmele tét, kimutatva, 

1) Lásd e könyv végén 11 Felvilágosiló j~gy~eteket D) alatt. 

xvn. 13 
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hogy ez nem a kormány tekintélyétlíl, hanem sa j :it belbeesé böl 
nyeri értékét, annyir·a hajtotta Que~nay sophismáját, hogy a munká
sokat is két osztályba soroztn, mellyek egyike, a t e r me l ö, a föld 
mivelésével uj kincseket hoz létre, másika pedig, ll m c d d ö, melly 
az iparral cRak annyit producál, amennyit ru aga fölemészt. Ez uj 
megkülönböztetés akkor került napf~nyre, midön az általáno;; egyen
lőséget hirdették; e~;;y uj aristokratiát létesitettek ezzel, melly a 
réginek helyét foglalta el, s mig egyrészről fölemelték az értr~lmet, 
másrészről ismét lenyomták az által, hogy a meddő osztályok közé 
számüzték. 

De, az igazat megvallva, mi haszna lenne a földmives által 
termelt buzának, ha a pék kenyeret nem csinálna be\:ile? mit érne a 
fa, ha butorokká nem változtatnák át? Nem annyit e01elkedik a 
m:1g értéke a föld keLlében, miut az aranyé az aranymi\·es kezében? 
Továbbá a történelem bizonyítja, hogy az ipar ~~H kt,reskedelem io

,kább növelik az átcserélhdö értéket, mint a fiilclmivclés, részin.t a 
munka felogztásával, részint a gépek alkalm;~záslhAI ; a v:~rosok 

voltak a mivdödés központjai; Genuának és Velcnczének nem 
voltak'sz:íntóföldjei,- t~-kintve, hogy valnmelly iparos és kereskedő 
nép sokkal tiibb eszközt szerezhe! saját léte fentarlására, mint meny
nyit fiildjei nyujthatnának. 

Az oeconomisták általában egyetemes érvéuyre emelték azon 
tételt, hogy valameily nemzet gazdagságát a fölemészthetö anyagok 
képezik 7 mellyek a társtdalom !'zakadatlan munkálkodása által 
minduntalan ujra produdltatnak. Ők azon előnynyel bírtak, hogy vala
mennyien egy gondolatban egyesültek; azon do~maticus han~ot 

használták, me Ily elnémítja a tömeget; hason){, kifr· jezé~Pket, :nám ta
ni szabatosságot, számokat all{almaztak ; mit. sem hanyagoltak cl, 
fölemelték a földmives helyzetét, tekintetöket a vArosokról a falvakra 
fordították, hadat iizentek az egyedáruskod:'Jsok ell(•n, mellyek min
denütt alkalmaztattak s a theoreticusok által it1 ajánltattak 1). 

S ámbár elméleteik elvesztett.;k hitelöket, kitünő ezP,Ijaik elismerést 
érdemelnek. Morellet abbé, nemourAi Dupont, Cha~tr·llux iratai még 
most is tetszenek, a bennök nyilatkozó hév és emberszeretet miatt; 
tetszenek, mert nem csupán az erőt állitják fel a nemzetek közötti 
béke és a m11gánosok közi.itti jó magaviselet alapjául, hanem ugy 

1) Ustaritz, 1740-beu. Hsllbb miniHzter, igy sz6lt A kereskedelem elmélete 

é8 gyakot·lata czimü könyvéln•n: "Minden "zi:::-oru módot !öl kell használni arra, 
ho(!y mi több tuményt. adiunk el az idegeneknek, mint Bk nekünk; ebben áll 
a:~: tli~HZ titok, ebb~n a kereskedelem egyedüli haazna". 



195 

azok mínt ezek jól felfogott érdekét is hozzá csatolják, melly az als6 
néposztályok magjavitásában és a társadalmi egyenlőségben rejlik. 

Az OI'Conomisták azonban a tudományt csupán az administratio 
és a kormányra vonatkozólag tekintet.lék, s bizor;yos gyámkodó 
hatalmat akartak megállapitani, családatyát , vagyis z~arnokot 

c::~inálva a ki•·ályból, bár wennyire ékeRitsék is fel s mutas!lák mago
kat biztosaknak aziránt, hogy lehetetlen, miszerint a király az ö 
két11égbevonhatlan bizonyiték11ik után be ue lássa, milly hasznos és 
czélszerű jónak é~ rendeHnek lenni. Vagyis inkább biztak egy em
berben, mint valamennyiben, inkább egynek, mint a népnek józan 
értelmében és jóakaratában; me11thetö tévedO:·s, midön reform-kedvelő 
flljedelmekkel találkoztak. Quetinay ennek megfelelőleg G a z d á
s z a. t i r aj z czimü munkájába.n mottóul a következő szavakat 
hatlználta : Sz ll g é n y f ö l d m i v es ek s z e g é n y o r s z á g, sz e· 
gény ország szegény fiddmüvesei<; midőn pedigaterü
Jeti jövedelmek felosLtá.sát tárgyalja, az adókat, a kölcsönöket, a 
közkiadásukat választja fötá.rgyul. Anélkül, hogy elfogadnák ezen 
t ö r v é n y e 11 k é n y u r as á g o t, szám os hasznos tan terjedt el; 
feltárattak a czéhek, a vámok és adók vistJzaélései j leálczáztattak 
a pénzkufárok é~ bérlők. kikeltek a munka ~zolgMá~a fölött uralko
dó elöitéletek ellen, magasztalták a földmívelést, s annál nagyobb 
nyiltsággal követeltek orvos.;zereket a társadalmi bajok ellen, wint
hogy azt hitték, hogy azok rendelkezétiökre állanak. S minök voltak 
ezek ? a kereskedelem szaba.d~ága, a nemzetek testvérisége:; eltör
lendök a személyes adók, a közvetett terhek, tekintve azoknak a 
tiszta bevételről ~zóló téves elvét. Illy módon ök is hozzájárultak 
az encyclopaedístá.k forradalmi müvéhez, ámbár positívebb elvekkel. 

Smith. 
Ezen és egyeh rendszerek gazdászati tudomány megállapitá

sára törekedtek, ennek megteremtését azonban megakadályozták 
Francziaországban a politikai reformok, mellyek sürgősségének esz
méje oda is bevegyült. Angliában már a mult szá.zadbnn befejez
tetett a politikai forradalom s a figyelemnek sokkal tágasabb tért 
nyujtottak a gyarmatok, a nagyllzerü üzérkedét>ek, a,; óriási visz
szaélések , miértis Law hazájának kellett létrehoznia a gazdászati 
tudomány megttremtőjét. Smith Ádám , Kirkaldy ből ( 1723-90) 
azon pillanatban jö Francziaországba, miclön itt az oeconomisták 
a legéletbevágóbb kérdéseket tárl!yalták, s 'l'urgot, ki miniszter 
lett, megkisérlette azoknak a gyakorlatba való átvitelét j megra
gadja eme wozgalom, de nem elégiti ki, látva, hogy elveik szá 

13· 



mára nem keresnek bizonyítékokat a gyakorlati életben, hanem 
megelégednek a társadalmi physiologia fejtegetésével; megérintet
tek minden kérdést, egyet sem oldottak meg. Visszatérve honába, 
tiz évig elmélkedett eme tárgyak fölött, a tényekre alkalmazva 
a~okat s lehozva belöliik a következtetéseket; ellentétben Quesnay
el, ezt állitotta: A föl d n em h o z n a t e r m és t m u nk a n é l
k li l j a v a 16 d i g a z d a gs á g t e h á t a m u n ka 1). Ennek 
segélyével a föld rendesen és bőven fizet, s virágoznak a kézmü
vek, ez által szereztdnek meg ugy a fogyasztásra szükséges, mint 
amaz átcserélhetö tárgyak, mellyekkel más országok termékei sze
rezhetök meg. Gazdag az, ki vagy többet termel, vagy p~dig a 
munka által olly hasznossággal felruházott tárgyakkal bir, mely
lyel különben nem birnának. Az átcserélhetö érték ktilönbözik a 
hasznos értéktő!, mert az elsövei sok dolgot lehet megszerezni, a 
másodikat pedig nem lehet cserébe adni. Van-e hasznosabb tárgy 
a viznél? s még sem lehet csereeszközül használni, mig másrész
ről a gyémánttal, melly olly csekély hasznot hajt, sok mindenfélét 
meg lehet szerezni. A viszony két átcserélhetö értúk között, melly 
bizonyos megállapitott éti pénznek nevezett értékben van kifejezve, 
árnak neveztetik. A n é v l e g es ár különbözik a v a l (l d i t ó l, 
melly utóbbi a2.t képviseli, mennyi munkába kertiltek a dolgok. 
Különféle körülmények eitéritik a folyó árt a természetestöl, s annak 
megállapításitra három elem müködik össze, mert a föld ama j Ö· 

v e d e lm é h e z (rendita), mcllyet az első auya~ nyujtott s me Ilyet 
az oeconomisták kizárólag neveztek tiszta bevéteiw!k, csatolandók 
még a munká:J Lére s a vállalkozó haszna. 

Smith tehát elég körültekintéssel birt került.i a kizárólagossá
got, amennyiben jókora részt tulajdonitott a földnek, de jókorát a 
gazdálkodás é~ takarékosság által összehalmozott jövedelmeknek, 
vagyis a tök ék n ek is, mellyek nem csupán arany- és ezüstből, 

hanem bárrndly, munka által összegyüjtött gazdagsá!-!;búl áll, főkép 
ha arra használtatik, hogy ujabb munka által uj;;bb gazdagság 
hozassék létre bel öle. A töke sz i l á r d, ha miihelylyé és ennek 
szerszámaivá alakul át; rn o z g ó, ha a muoká:;ok dijazására és első 
anyagok beszerzésére fordittatik. Ha javítjátok a földet, ezzel szi
lárd tökéteket gyarq;Jljátok j a pénz és élel•lm~zer mozgó tökét 
képviselnek. Néha az egyik a máoikká alakul ;it a pénz, jegyek és 

1) Fejtegetélek a "em•eti gazdagság tennélute ú okai felett, 1776. 



197 

utalványok segélyével, melly utóbbiak ;nég czélszcrüebbek, ha a 
kölcsön föltételei kedvezők. 

De vajjon mi szabályozandja a dolgok árát ama müveletekben, 
mellyek által a munka productumai egymással a pénz segélyével 
kicseréltetnek ? a kereslet és a ltinálat. Smith a leghelyesebb fej
tegetését nyujtotta a munkának; ugy hog-y a gépek az emberiség 
jótevői lettek, daczára némelly mulékony hátrányoknak. 

A gazdagságot tehát lehet alkotni, növelni, fentartani, össze
halmozni, szétrombolni, s az iparos osztályok föl vannak mentve a 
földmívelés uralmától. 

Továbbá a fejedelem és az állam, mint politikai testület jöve
delmeire tén·e át, meghatározza, melly kiadásokhoz kelljen az egész 
Hrsadalomnak hozzájárulnia, mellyekhez csupán némelly osztályok 
nak, s kiemeli a gyarmat-rendszer elönyeit. Míndenki, aki alkalmas 
értékek szerzésére, segélylyel és adóval tart<•Zik az állam iránt, 
kárpótlásul a munkájaközben élvezett teljes szabadságér( j nem lé
tezik többé meddő foglalkozás, minthogy mindegyik kölcsönözhet 
a dolgoknak valameily átcserélhetö értéket, a mnnka által. :Min
denki szert tehet tehát függetlenségre j a gazdászat tettleges crény
nyé l ön, s végtelen az átcserélhet ö értékek tere j mig az o econom is ták 
annyi befolyást tulajdonitottak a kormánynak, hogy tudományuk 
azonos érteményü lőn a politikával, Smith azt kivánja, hogy a 
kormány szenvedölegesen viselje magát j távolítsátok el a nyügöket, 
sa tökepénzesek sa j :\t érdekökből inkább olly czélra fordítandják töké
iket, melly lehetöleg cliirllnzditja a hazai ipart; a béke, türhetö adók, 
igazságosság képesek valameily népet a barbárságból a legmagasabb 
müveltségre emelni. Az egyéni érdek képezi a rúgót mindenkire 
nézve, s a verseny a leghathatósabb buzditás. Rendszerének alapja 
tehát az önzés j ez által ösztönöztetve munkálkodnak, fáradoznak az 
emberek állapotjuk megjavítása végett. Miíködjék mJDdenki, ahogy 
tud, és ezen tevékenység a nemzet felvirágzása- és gazdagságának 
megállapítására fog vezetni. Korlátlan szabadságot tehát, versenyt l 
Végül befejezte a Bentham-féle rendszert, megtámadva Anglia elavult 
törvényeit s annyira kiterjesztve a szabad ver.;enyt, hogy még a 
gyarmatok felszabadítását is követelte. Szóvál: a magán morál tör
vénye. a rokonszenv, a természeti jogtudomány törvénye az igaz
ságosság j a gazdagság szerzésének törvénye a szabad munka. 

Smith a physiocratikusok dogmatikus hangja nélkül állitotta 
föl ellenök eme nézeteket, egyszerüséggel, s a legmindennapibb 
iárgyakból meritve példákat. Hogy ha a következtetésekben nem 



voÍt mindig szigoru, ha a meggyökereRedett balvélemények elleni 
küzdelemben néha tul ment a kellő határon, ha nem ismerte fel a 
föld és a tőkék egész fontosságát, ha nem is nyujtotta a ~épekröl a 
leghelyesebb elméletet, ha b'Jlemerülve az átcserélhetö értékekbe, 
nem gondolt az erkölcsiekre, mellyek a nemzetek dicsőségét és 
gazdagságát képezik, elhanyagolta az orvosokat, ügyvédeket, 1·~1-

készeket, hivatalnokokat, nem vevén észre, hogy a tehet~ég is ösz
IIZehalmazott töke, mindezt meg h·het neki bocsátani, tekintve ama 
nebézségeket, mellyek utjában állottak, s rlödeinek járatlanságát. 
Főleg a skót bölcselem által engedte magát tévutra vezettetni, melly 
a módszerrel igyekezett pótolni az elvek hiányát, s kisérletekkel 
tölteni be a Locke sen~ismusa által hagyott ürt. A gazdagság szabad 
gyüjtésében továbbá sem ö sem hivei nem vették tigyclembe, vaj
jon ez nem a szegények rovására történik-e, ugy hogy Angolország, 
melly a legkiterjedettebb módon alkalmazta az ö egyetemes ver
senyét, a földhözragadt szegénység terhe alatt nyög. Mióta a magán 
érdek eme kapzsiságához a gőzgépek megmérhetlen hatalma is já
rult, még inkább kétségessé vált ezen gazdag~á.gszerzés érdeme, 
mint ameily az igazságosság és l'rkölcs féke nélkül temérdek embert 
dönt nyomoruságba, holott szükséges, hogy a gazdagság, ha valóban 
meg akarja e nevet érdl'melni, méltányosan legyen felosztva az 
összes termelök között. Nem j Angolország helyzete, mellyre Smith 
tanait alapította, szerencllére mindenkor különbözni fog Európu hely
zetétől; nem j az ember nincs illy m:~.gányos munká,;Hágra rendelve, s mi 
hiszszük, hogy jövend id ö, midön a v e r se n y t a t á r su l :is fogja 
mérsékelni. 

Smith tanai átmenve a gyakorlatba, sok nyügöt eltávolitot
tak, helyesebb fogalmat nyujtottak a gyarmatokról, fölélesztették 
a közhitelt s történelmi tévedesek gyanánt tiintették fel a kereske
delmi egyensulyozásokat és korl:\tozá11i rendszereket, nem különben 
a physiocraticusok l'lméleteit. És mégis ez utóbbiak ö előtte sokat 
használtak Francziaországnak szabadelvű rendszereikkel, az ujitás 
kezdeményezésével, s a legt;z:Í.mosabb és legjobb néposztály istá.po
lásával. Ezen rokonszenves nemzet nem tekinthette hivatását, wi
ként Smith 1 egyedül kereskedői szempontból, u~y hogy elég, ha 
mindenki magamagáMk keres, hanem meg akarta szüntetni a hübéri 
nyügöket, a királypálczát ásóvá alakitotta át 1 s azalatt mindig a 
jobb után törekedett. 

Minthogy pedig a vita afölött, mellyik használ többet, a föld
mivetés-e vagy az ipar, a társadalmi élet összes elemeit átöleli; s 
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ruivel a ker('~kedelem igaz!'>ágoll&ág()l, biztos~ágot, ~zabad~ágot kö· 
vete! 1 ennek nevében uj törvénykiinyveket 1 jogegyenlöséget, a 
vámok , hol: kezek, hitbizomány ok ll} iigeirrek eltörl é,; ét kivántálc 
Ezzel telvék a bölcsészek iratai. C,ak a gyönge lelkek ijednek el 
az elvektöl, roidün látják a visszaélé~,·lcet, s mintbogy helytelentil 
alkalmaztatnak, eitagadják az azok által adutt nemes impubust. 
S mi, kik hl'lytelenitettük a század meggondolatlan itészetét, fen
nen hangoztatjuk ama roppant elönyölwt, mellyeket nyujtott, nem 
mintha föltalálta volna, hanam mert isméttlte és népszerüsitette a 
javítás eszméit s dtávolitotta a jó akadályait. Mig Anteuil, ,Hol· 
bach, Grimm, GaliaLÍ stb. epicureusok \'oltak, az élvezetet ismerve 
egyedüli czél gyanánt ; ámbár R(Jusseau és HelvPtius utálták a 
társadalmat, mint az erősek és rava~;zok által létesitett roppant 
igazságtalanságot 1 elannyira, hogy elvetettek a fényüzést, melly 
leköt, a tudományt, melly izgat, a rendet, melly elnyom, sa boldogságut 
a fél vadak között keresték : legnagyobb ré:>zök az emberiség szet·etetét 
hirdette; küzdöttek az ősi vallás ellen, de csak azért, hug y az emberszere
tettel helyettesítsék ; állit va, hogy az em ber jó vagy ros z nem 
természete, hanem a nevelés vagy a kormányzat miatt, mindkettö
nek megjavítására törekedtek. S valóban itt tárul fel előttünk ama 
rationalismusnak költői oldala, az általános vágy a jobb után, egy, 
a nagJobb részre nézve szerenesés jövő előérzete, az igyekezet 
eljutni ide a tudomány és müvészetek, főként pedig az ész segé
lyével, melly minrl<~nnek helyére tetetett, s nem sokára isteníttetett, 

A nevelés enncki~J!ytán átalakult; az anyák ismét odanyuj
tották emlöiket kisdedeiknek ; az oktatás lerázta magáról a modo 
ros8ágot (pedanteria) ; a szigoru formaságokat nyilt egyszerűség 

váltotta fel; a physiocraticusok tanai folytán az udvar szégyelleni 
kezdte fényüzését és oktalan p11zarlás~.it s a kormányzatban gaz· 
dálkodás és becsületesség kezdett megh(Jnosulni. 

A törvények római, barbár, hiibéri, községi elemek "~'gyülé
kei voltak; Francziaország, mint mondják 1 egymaga ötszáznegy· 
ven szokást számlál t, ugy hogy va:akinek igaza lebetett egyik 
tartományban, és nem valameily másikban; az elvek eltérése öez
szeütközésbe hozta az államkincstárt az igazság8zolgáltatással, az 
egyházi tör\•ényszékct a világival; kétes esetekben az irott tör
vényhez folyamodtak, anélkül, hogy valaha egyetemes, a külön 
statutumok fölött álló jogig emelkedtek volna. A birtokok a holt
kezek és a személyes szolgaság maradványai által voltak lenyü
~özve, mi még a végrendelkellléet ie akadályozta; az ipart a czéh~k 
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korlátolták, mellyek kölcsönös segélynyujtásból általános nyüggé 
változtak. A kormányoknak sikerült egy központra vezetni vissza 
ama különféle elemeket, mellyekből a közhatalom össze van . al
kotva, s visszaszerezni a magánosok kezeiből a felsőség jogait. 
Ennek feladatához tartozott visszaverni a külről jövő támadáso
kat, fentartani a belbékét, a polgári és büntető igazságszolgálta
tást kezelni, őrködni a közbirtok felett, kezelni az állam jövedel
meit . és kormányozni a tartományokat és községeket. A hatalom 
azonban, melly annál helyesebb, minél kevésbbé érezteti magát, 
nem egyszer a társadalom összes ·ügyeit akarta intézni, közbe
lépni az élet minden tényénél, a családoknál, az örökösödéseknél, 
a magánosok között létrejött Önkenyes szerzödéseknél, s önmagá
hoz vinni vissza mindazt, mit előbb a felek a jegyzökre bíztak. 

Európa mindenekfölött az igazságszolgáltatás hiányát és Yisz
szaéléseit érezte keservesen. Még mindig tartottak a titkos eljárá· 
sok, az inquisitorius pör, mellynél a biró azt mondhatja. a megza
vart vagy tudatlan vádlotta!, s a félénk vagy tapasztalatlan tanu
val, amit akar j még mindig in contumaciam i téltek el, s a va
gyonkobzást, ezen legigazságtalanabb büntetést alkalmazták; meg
tagadták a védöt olly vétségektöl, mellyek akasztófára vittek, mig 
néhány krajczárra rugó iigybcn elfogadták j ha tíz biró között 
hat halálra szavazott, végrehajtották az itéletet, nem gondolva 
arra, hogy négy nem tartotta aléggé behizonyitottnak vagy olly 
sulyosnak a bűnt j a vallomásokat még mindig kinzással csikar
ták ki, me Ily büntetést ( mondák a bölcsészek) Róma vagy Görög
ország egy polgára sem t>zenvedett. Nem beszélek az állam elleni 
vétségekröl, mellyeknél mindig igazoltnak tartatott a tulzás j nem 
a káromkodókra szabott büntctésokri!l, nem az ocsmány pörök
ről 1). Behizonyitott tény, hogy a törvényszékek a törvényhozó 
szándékán tul hajolnak a szigorusághoz és a buntetések sulyosbi
tásár.oz, mintha némileg fölülmuini akamák egymást a bünös 

1} Europa rendes jogtudományában mintcgy negyven vétségre volt halálos 
büntetés szabva. De la Madelaine a haldlbiinlelések eltörlé8ének 1ziikségéröl tsrtott 
beszédében állitja, hogy 1760-tól 70-ig Lyonban szllz hatvankét egyént látott vér
padon végezni életét, kornk virágálJan; hogy a dijoni parlament az emlitett év
tized alatt 36-ot itélt halálra j az aixi százhetvenl{eltőt j a grenoblPi ötvennyolczat j 
a chambéryi tanács huszonkettőt j a valen~ei bizottság negyvenhatot. 

Kiválólag emlitendök: Servan, Discours sur l' administration de la juatice 
. eriminelle, 1766. Dupaty, Mém. pour troia hommea condamnéa a la roue. Brlssot, 
Théorie de1 loü criminellu, t 780. 
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fölfedezése- é& büntetésében. A pár·izsi parlament, melly olly hi
res volt igazságszeretetéröl, V. Károly egész uralkodása alatt ma
kacsul vonakod()tt gyóntatóatyát bocsátani a halálraitéltekhez, da
czára a király egy rendeletének és egy pápai bullának. .Midön 
XVI. Lajos 1788-ban elrendelte, hogy a halAtos itélet és a vég
rehajtás között bizonyos idökóz hagyassék, a parlament kétazinü 
sopbismákból ellenszegült eme rendeletnek. Armenonville pecsétör 
látva ama rettenetes nyilatkozat következményeit, melly bármilly 
lopást halállal büntetett, ajánlotta, hogy ne alkalmazta!lsék illy 
aránytalan büntetés; a hatóságok azonban inkább a törvéDyszerll
séghez ragaszkodtak s azt alkalmazták. 

Ha lett volna is jó törvénykönyv, mi eredménye sem lett volna 
ama királyi levélkék miatt, mellyekkel a király bárkit tetszése 
szerint, okadatolás nélkül börtönbe zárathatott vagy számüzhetett. 
Todbbá az adóbérlöknek, hogy behajthassák az adókat és megbün
tethessék a makacskodókat, poroszlók és börtönök állottak ren
delkezésökre , s fölfüggesz'tették, ha ugyan nem is hami.sitották 
meg, az igazságszolgáltatást. Egyéb önkény kedésekre azoigáltat
tak továbbá okot a vallási törvények, mellyek az udvar erkölcs
telenségével való ellentétök miatt még kegyetlenebbek voltak ; 
1746-bau kétszáz protestáns seoyvedt börtöniikben vagy gályákon, 
kiket a grenohJei padament vallásuk gyakorlása miatt ítélt el j 

62-ben a toulousei parlament egy igehirdetöt kiildött halálra. A 
büntető eljárás hiányait fiileg néhány hires pör hozta napfényre; 
illyen volt Calas és Fabre már emlitett pöre, La Barre, egy paj
kos ifjoncz pöre, ki azon gyanuból itéltetett halálra, hogy egy 
feszületet összetört; Lally, a franczia India kormányzójának pöre. 

A bölcsészek felhasználták ezen tényeket czéljaik előmozdí

tására; a müvészetek méltatlankodást és szánalmat gerjesztettek, 
rajzokban, regények ben, drámákban tüntetve fel azokat; Morellet 
megtalálja Olaszországban a Directorium lnquisitorum-ot 
és leforditja; leforditja továbbá Bi!ccaria mü vét a B ü n ök r ö l és 
b ü n t P. t és ek r ö l, me Ily hét kiadásban terjed el egy év alatt j 
Voltairet áldásaal halmozzák el az elnyomottak, kiknek védöje
ként lép föl. 

Mindazonáltal magok a philosophusok, bármilly merészek 
voltak is elméleteik ben, nem hitték, hogy máshonnan jöhetne vál
tozás, mint csupán a trónról, amiértis innen sürgették s remélték, 
hogy nyugalomban fog végbemenni. Ezt várva, sok magán egyén 
fáradozott a nép tanításán és sorsának megjavitásán j elömoadi-
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tottAk a földmivel~at, tanulmányozták az állatok rendefl és jll.rvá
nyos betegségeit, külföldi növényeket honollitottak meg. Malesber
bas Keres?:tély, ki késlibh ogy bitófAra kárhoztatott király védöje 
lett, 1756-ban nyilvánosan kikeit az adrik ~okasága és ~zigora el
len; hét évvel késöbb öt emlék in tot Rzerkesztett a sajtóügyi 
törvényhozás felöl, s közb•m uj fajokkhi gazdagitotta a kerteket 
és erdöket. Zürichben 174 7 -ben állittatott fel az eh ö gazdászati 
társulat 1 Párizsban pedig 61-ben földmivelési 1 ársulat jött létre, 
mellyet csakhamar a vidéken is utllnoztak. Az akademiáknál vé
get értek a frivol kérdésok; "a pályadijak prn~-:rammjai (mondja 
Marmontel) érdekd keltettek ugy az erkölcsre és politikára, 
mint hasznos és jótékony müvészetekre vonatkozó józan és mély
reható szándékaik által; bámulatr)t keltett a kérdédek mélysC:ge, 
mellyek mindennd iukáhb talJUSk<1dtak a közszellem haladásá
ról". - A tudományos akadernia megbízásából Bailly 1787- ben 
jelentést készitett a kórházak szervezéséröl, mellyben rnindazt 
összefoglalta, ami jót és czélszerüt a tudomány és gyakorlat su
galltak az emberiség szenvedéseinek orvoslására. 

Parmenfier. 
Tekintve a gyakori drága~ágokat, a Qesangoni akadernia 

1771-hen pályadijal tüzött ki annak számára 1 ki valameily uj 
tápszert talál fel a nép számára. Parrnrntier Ágt)ston, Montdidi
erból (1737-1816) illyennek vélte a burgonyát, melly egy idő 

óta ismeretes volt ugyan, elöit~letek vagy hanyagság miatt azon
ban még mindig nem f..,gadtatott el Ő minden áron le akarta 
gyözni ezen elöitéleteket; a kormánytól egy majdnem egészen 
termeketlen térséget nyer (les sablons) és kieszközli, hogy a höl
gyek között divatba jö arna gumós növény virága; öröket állit 
fel a mezőn, hogy megmut11ssa, milly nagy becsben tartja ö azt 
B egyszersmind hogy vágyat ébresz;.z{'n a népben a tiltott gyü
mölcs után; késöbb egy lakomát ad, mellyen résztvettek Frank
Jin, Lavoisier és egyéb kiváló férfiak, s mellynél a burgonya a 
legkülönklébb alakban szerepelt. 

A párizsi Duhamel ( -1782) számos növeny anatomiáját ta
nulmányozta s egy általános ertekezést bocsátott ki A g y ü

mölcstermö fákról, egy másikat pedig A föld rnivelésé
r ö l, mellyben egy egészen uj, az angol 'l'ull Jethro által felálli
tott rendszert fejteget, melly abban állott, hogy a föld trágyázáH 
helyett tfibbször szánta~sék fel, ami különben később tévesnek is

mertetett fel. Egyéb iratai nem kevé11bbé haszuára voltak a tu-
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dománynak mint 1:1 gazdaszatnak; előadta a C@ontok és a fa ala
kulás:'lt, mindig a tapasztalást véve kalauzul. - Bourgelat, Lyon
ból, a lovakkal é,;; ezek betegR~gt'ivd foglalkozik, s baromorvosi 
czikkeket ir az E n e y e l o p a e d i a számf.ra, m<'lly tudomány 
müvelésére l762 btn nyitja meg hazájában az első iskolát. Ro
zier abbé, utódja, kiterjesztette és javította ez iskolát, mellyct 
ké~öbb odahagyni kényszerülvén, a földmivclésre adta magát, s 
utazásokban és a tudományban keresett uj jövedelmi forrásokat 
hazája számára; Pgy, hévvel és egyszerliséggel irt földmivetési 
tanfolyamot is b.,esátott közre. Hetvetius orvnH a gazdasá,.;os Ic
ves készítését t<lnitt,tta, melly késöbb a la Rumford nevet nyert, 
rnig Parmentier a katonák számára készitett kenyeret javította. 
Daubenton bchozta a merino juhokat·; Lombe Derbyben selyeul
malmot alapitott 26,586, viz által hajtott orsóval, mellyek huszon
négy óra alatt 31 R és fél millio rőf organtin fonalat készitettek j 
Oberkampf a nyomtatott vásznak iparágát honositotta meg Jouyban 
s a gyapot-fonást Essoneban, mellyek azelőtt ismeretlenek voltak i 
a francziaországi finom kattun divatba jött az udvarnál s még 
Angolország által is kerestetett. 

Lasalle abbé, rheimsi kanonok, megindítva a nép fiainak tu
datlansága által, a l es t v r r ek isk o l á j á t alapítja , 167g), Paulet 
lovag pedig behozza k nzéjök a kölcsönös oktatást. A strassburgi 
Oberlin parochiájában menhelyeket alapit a csecsemök számára, 
( 1787), s hogy megszüntesse a mindenféle bajok föforrását, a nyomor c, 
megjavítja a mezei gazdát~zatot, s a Vogese-k egy termék,,tlen canto
nát kertté alakítja át. Monthyon báró, ki késöbb az általa alapitott 
dijak által halbatatlan érdemet szerzett magá nák, már ekkor ( 1780) 
alapitott llgyet a müvészeteket elömozditó ta11a,ztalá.~okra j egy 
másikat a társadalomra nézve leghasznosabb irodalmi mü jutalma
zására j egyet olly találmányra, melly csökkentené a gépekkel való 
munkálkodát1 vesz1:dPlmessógét j egyet ismét annak számára., ki a 
legczélszerübb eszközöket találj;: fd a négerek munkájának me~
takaritására és helyettesitésére. 

Szaporodnak a gépek, életbelépnek a tüzi fecskendök, a nyil
vános világitás, a kül-temetök j tökéletesíttetnek az órák ; megho
nosítják a tartarns emeticust és a vizbefultaknak adandó segély
nyujtAst i a vegytan javitja a me11terségek és a gyógyHzertár eljá
rásait. Berthollet tanitjaa vászonnak halvanynyal való febéritését; 
Lavoisier afölött tanakodik, hogyan lehetne salétromot nyerni a 
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családok háborgatása nélkül, javítja a löport s egyszeramint a föld
mivelési rendszereket és állattenyésztt>st; Poissonier ibatóvá igyek
szik tenni a tengervizet j Serguin a timárság egy uj rendszerét adja 
elő; Thénard és Brongniart az olaj- és zománcz-fEstmények javitá.sát, 
és a vegytani eljárással eszközlendö kenderáztatást tanítják. Már 
Chaptal hirdette, hogy a tudomány meddő, ha nem lehet az életre 
alkalmazni, amiértiB mindenféle kisérleteket tettek B igyekeztek ki
csikarni a természettöl az emberiségre nézve hasznos titkokat; gyá
rakat állitott a timsó, kénsav, szikely mesterséges elöállitására, 
s gözmosódákat emelt. D' Arcet, támogatv~ Lauraguais gróf 
által, a chinai porcellánt akarja utánozni, mi által emeli á sévresi 
gyár hirnevét, fürkészi az edény- és üvegkészítök módszereit., s 
előmozdítja a tűz által történő vegyi elemzéseket. A Montgolfier 
testvérek egyszerüsitik a papírmalmok eljárását, az irón gyártását 
és a stereotypiát, alkalmazzák a faltöröt (ariete) és a vizi (iuraulico) 
sajtót, s légutazások megkisérlését is merészlik. Perrier Konstantin, 
London példájára Párizsba is behozza a szivattyukat a viz emelésére 
sa liülönbözö városrészekbe v&zetésére, s az ö tüzi szivattyuja 
Chaillotban gépészek iskolájává leszen. A derék gépész Vaucanson, 
Grenobleból, ki zenélő automatokat készitett, s kacsákat, mellyek 
ettek és emésztettek, tökélcteHiti a selyemmalmokat és egy gépet, 
melly virágos szöveteket készit. Revl:illnn szines papirosokat ké
szit, Lenoir mathematicai müszereket, Argan két folyamu lámpá
kat j Réaumur bádog- és öntött- aczél-gyárat alapit. A kertész-müvé
szet is tökélyesüL Diclot Ambrus behozza a velin papirost, s a stere
otypia segélyével hibátlanabb és olcsóbb. kiadásokat biztosit. lde 
számitandók még a temérdek népszerű orvostani művek, mellyek 
közüllegyen elég Tissot és Hufeland miiveit emlitcnünk. 

Uiml6oltáe. 
A himlő, melly már a VIli. század óta meghonosult Európá

ban, a tizenhatodik század vége felé pedig uj erővel tört ki, fél millió 
európait irtott ki évenkint j tiz egyén közül nyolcz kapta meg j ru in
den hetedik meghalt, a többiek pedig valameily tagjokat vagy 
szépségöket vesztették el. A jelenkori görögök, ki tudja honnan, 
megtanulták ezen baj elhárítását mesterséges beoltás által, s ezt 
az atyák gyakorolták, hogy leányaik elég szépek maradjanak a 
háremek benépesitésére. Európa ismerte, de megvetette ezen eljá
rást 1), mignem Wortley Montagu Mária, a koastantinápolyi angol 

') Timonio, görög orvod, ki Oxfordban é~ Pad u állan tanult, 1715· ben közzé-
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követ feleségének tudomására jutott, hogy egy, Thessa!U1b6l szár
mazott vénasszony be szokta oltani a LimJöt bizonyos babonás szer· 
tartások között, mellyeket neki, ugymond, a Madonna nyilatkozta
tott ki, kereszt alaku metszést téve a homlokon vagy az állon, mire 
aztán egy fél diót alkalmazott; jutalmul gyertyákat követelt. Ám
bár a mütét fájdalmas volt, az angol nö mégis alávetette saját gyer
mekét 1), s 1718-ban az európai anyák között is meghonosítani igye
kezett ezen miitétet, mialatt az orvosokat Maitland nevii or·vossebésze 
beszélte rá. A kMmány megengedte, hogy a newgatei elitélteken, 
késöbb pedig a lelenczek kórházában kisérletek tétessenek j a 
walesi herczegnő saját gyermekeit is alá merte vetni a miitétnek, 
s igy a példa legyőzte az előitéletet és babonát. Késöbb Maddox 
Izsák, worcesteri püspök, Mari borough védnöksége alatt társulatot 
alakitott ezen találmány terjesztésére, egyenesen a sz6székröl ajánlva 
azt, honnan mások mint istentelent kárhoztatták. Stareroberg gr6f 
ausztriai követ volt az elsö német, ki ezen mütétnek fiait alávetni 
bátorkodott j Frigyes hannoveri herezeg Maitland által oltatta be 
magát j később Mária Terezia is beoltatta magát a fiatal fő hercze
gekkel együtt j épugy oroszországi Katalin, kik aztán jutalmakkal 
és ünnepélyességekkel legyőzték az anyák idegenkedését. Washin
gton 1777 -ben egész hadseregét alávetette ezen mütétnek. - Peve
rini, romagnai orvos, Olaszországba is behozta a himlöoltást, 8 az 
előbb használatban volt dörzsölés, hólyaghúzók, vagy megnedvesi
tett fonalak helyett egy tiit használt ; Buffalini marquisnőt ezen 
eljárás bnzgó terjesztőjeként emlitik 2) j három fiórenczi pap, 
Adami, Berti, V eraci, theologiai szempontból is védelmezte. Tron
chin, hirneves orvos, Genfbe vitte át j az angol d' Argent pedig 

tett egy Historia variolarum quae per indsionem excitantur - cv.imli könyvet. 
1717-ben a Carolina Leopoldina akarlemia foly6irataiban Klaunig, boroszlói or. 
VOfl, leírta az oltá,t, mit ö Skragenstíerntöl, a Hvéd király első orvo~át61 tanult. 

Bizonyo' Bayer, moutpellieri orl"osnövf•ndék, egy tétel tárgyául választotta alt. 
Spr<•ngelben (Az orvo,tu•lomány története) !átbatt'>k a himlöoltáH korábbi ismere
tének és annak bizonyítékai, hogy azt alkalmazták Chinában, Hindostanban, 
Arábiában. 

1) Teljes joggal viseltetnek az angolok tisztelettel ama pár sor irAnt, mely· 
lyekkel férjét a míitétröl értesítette. Ezeket irta; Sundag March 28, 1718. The boy 
was eu.grafted last tuesday, und is at this time 8inging and playing, very impalieRt for 
hia au.pper. l pray God my next may give aa good an account of him. l can not engraJI 
the girl, her nurse has not had the small-pox. 

')La Oondamllte, Mém. t 758, p. 7fi9-72, 



206 

Dániába hivatott a mütétnek Bernstorf gr6faön leendő végrehaj
tására. 

Francziaországban a himlő, fökéDt a. tehető osztályban pusztí
tott, mert a csecsemők iránti gondoskodás azt eredményezte, hogy 
csak elöhaladott korukban kapták meg, továbbá 11. szokás köteles
ségévé tette a nőknek. ápolni férjeiket, ha belcestek, ámbár bizo
nyosak voltak , hogy vagy életöket vagy szépségöket fogják el
veszteni. A gyakori gyülekezések és ünnepélyek a kormányzóság 
alatt még inkább sulyosbitották a bajt, melly 172::-ban magában 
Párizsban huszezer egJént ölt meg. S mégsem vetlék figyelembe 
a himlőoltást j egy levélnek, mellyet Lacoste, ki hosszabb ideig 
:\ !•golországban tartózkodott, a sajtó utján Dod11rthoz1 XV. Lajos 
el~ö orvosához iutézdt, mi eredménye sem volt, ~ röpiratúkban 
és könyvckbPn ismételték, hogy az oltás sokakat megöl, nem aka
dályozza meg a himlő· viRszatérését, hogy nem távolítja el az ösz
szes betegségi anyagot, hogy tudatlan empiricu~októl vette eredetét, 
ellenkezik a Gondviselés czéljaival é\1 ismeretlen volt a régiek előtt. 
Az orvosi akademia, nem embertelenségböl, hanem a tudományos 
testületek szokásos ellenszenve miatt minden iráut, mi kételkedni 
késztet felőlök, s elfogadni bizonyos, nem az ö keblökben született 
igazságokat 1 visszavetette ezen ó vszert s megbotráukozott, midön 
Chirac, a kormányzó orvosa, indit ványozta, hogy tárdulat alakit
tassék, melly levelezésben álljon Európa összeH orvo:;aival s kitH~r
letekkel kuta.dsa az igazságot. Milly szép dolog az, meg.szerezni 
egy széket s aztán szuuyókálni rajta! Tehát még harmincz éven 
át öldösték a himlöbe esetteket, vagy izgatva öket a franczia mód
Pzer i2.erint, vagy eret vágva rajtok Sydcnham szerint; XV. Lajos 
belehalt j midön XVI. Lajoll, felesége kérelmére beoltatta magát, a köz
állapotok már fel voltak forgatva. La Condamine 1754-ben meleg han
gon! artott védelmet bocsátott köz re a himlőoltás érdeke ben, számokkal 
kimutatva, hogy ha 23-ban életbeléptették volna , hét;zázhatvanezer 
áldozatot mentett volna meg Francziaország számára. Válaszoltak 
ugyan neki ; Gatti azonban az orvosi kar habozásának megszünte
tésére ezerkétszáz livrenyi jutalmat igért annak, aki csak egy esetet 
is ki tud mutatni arra nézve, hogy beoltás után ismét elöfordult 
természetes himlő, s kieszközölte a kinilytól, hogy a katonai iskola 
növendékei beoltassanak (1769.) 

Jenner. 
Végre győzött az igazság sa kormányok eröszakot i,; haszual

tak az elöitéletek eloszlatására. - Késöbb Jenner Eduard, Berkeley-
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ből (1749-182::1) észrevette (1776), hogy némelly angofországi 
grófságban a roarhapá~:~ztorokon tehénfejés közben bizonyos daganat 
(pustula) keletkezett, me Ily biztositotta őket a himlő ellen, olly
képen, hogy még beolt va sem kapták meg j folytatta megfigyeléseit 
és kisérleteit s 96 ban közrebocsátotta halhatatlan fejtegetéseit a 
tehén-himlö okai és következményei fölött, mellyek rögtön winden 

nyelvre leforditattak. 

Slkelni'mitk. De l' t:pée. 
A ~iketnémát ollybá tekintették, mint aki nem caak szeren

csétlenség, hanem gyalázat is valameily családra nézve, mig a köz

nép valami természetfölöttit tisztelt bennök, mint napjainkban is 
történik a h ü ly ékkel Vallis·cantonban. Tettek kisérleteket nevelé
sökre, főként ::;panyol- és Olaszországban j Pereira János portugali 
zsidó .a század elején oktatta Párizsban a ~:~iketnémákat, s néhányat 
bemutatolt küzi.tlök az akademiának ils a királynak i de vagy nem 
volt bizonyos megállapitott rendszerök, vagy titkot csináltak belöle. 
De J' Épée abbé, Ve1·saillesból (1712-89), mély szinalmat érezve 
eme szerencsétlenek iránt, szembe;,zállva az előitéletekkel és akadá
lyokkal, valameily közegtOt akart létesiteni a beszélt nyelv és 
növendékeinek felfogása között, s szaporitotta és meghatározta a 
siketnémára nézve alkalmas jegyeket j ezen rendszert késöbb Sicard 
abbé tökéletesitet.te, ki annak második feltalálöjául tekinthetll. L' 
Épée, módszere elterjesztése végett különféle iiyelvl'k tanulására 
adja magát i II. Katalin üdviizletet küld neki követe által, mire ö 
igy szól: K ü l d j ö n i n k á b b e g y si ke t n é m á t, h o g y t a
n i ts am; U. József egy apát:~ágot ajánl neki, ö azonban igy vála
szol : N e v e l e m t e g y e n j ó t, h a n e m m ű v e m rn e l s kéri, 
hogy alapítson hasonló intézetet Bécsben. V aj h a, ugymond, 
felnyitnák szemeiket a különféle nemzetek és lát, 
nak, milly eUinyö" volna egy iskola hazájok siket
n é m á i sz ám á r a. É n fe l a j á n l o t t a m Fl u j b ó l fe l a j á n
lom nekik ~<zolgálatairnat, de ne feledjék, hogy 

sem m i fél e j u t a lm a t n ern fo g a d ok e l 1). Hay 1786-ba.n 
iskolát nyitott vakok számára. 

') Tar,itványai között, kik mesterekké lllnek, emlitéot érdemelnek Storch 
abbé Béc;.ben, Silvestri abbé és a. Sz.-Péter egyl,ú.z consistorialis ügyvéde R6m6.bKu, 
elricL Hchweizban, D' Angolo és d' A lea Spanyolorszag ban, D ole és Guyot Holland
ban, Sicard, Sa\ van, Huby Franc~.iaors~ágban; Genuában Aaaarotti atya hozta be 
b 1aj6.t erejéböJ tanotta fenn eme>: ok a.táat. 
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Ezen philantropicus szellem a királyok számára is irt elö 
intézkedéseket. XV. Lajos alatt alapittatott a la fle,che-i királyi 
collegium kétszáz ötven nemesi szárlilazásu gyermek nevelésére, 
mignem tizennégy éves korukban a katonai iskolába mentek át, 
melly ötszáz növendék számára volt berendezve, s mellyböl a 
champsélisées-i telepitvény származott. XIV. Lajos fényes uralko· 
dása alatt alig készült öt hid, s az utak is olly karban voltak, hogy 
többnyire lóháton utaztak; jelenleg az utak jobb karba helyeztetnek 
8 szaporodnak a hidak, melly utóbbiak között főkép a neuillyi hid, 
Perronet mestermüve, érdemel említést. 1662-ben az olasz Laudati 
abbé, a Colonna családból, engedélyt nyert nem csupán Párisban, 
hanem az ország más városaiban is bizonyos állo másokat állitani fel, 
mellyeken bárki lámpást bérelhetett, vagy valakit, ki lámpással 
kisérje, iit. soldót fizetve negyedóránkint egy lámpásért kocsin, s 
három soldot, ha gyalog ment j ekkor kezdték az utczákat kivilá
gitani. A párisi egyetem életbe léptette a postákat, s azért, hogy 
ezeket a királynak engedte át, bizonyos összeget kapott a jövede
lem ből, azon kikötéssel, hogy ingyen adja a leczkéket; ekkor 
ll3gyohb kiterjedést és rcndezettséget nyertek és Charnousset terve 
szerint (1759) a kis postát is behozták a város számára. Az utczúk 
neveit 1728-ban jelölték meg j a növénykert (Jardin des Plantes) 
gyar~>podásnak indult; 40-ben megkezdették a szépmüvészeti tárlatot 
a Louvreban; 69- ben el készilették az utat a Sza.ina me n té ben, a 
Notre-Dametól a hadastyánok teréig j 76 ban leszámitoló bankot 
alapítottak, a következő évben pedig záloghúzat (monte di pieta); 
80-ban philantropicus társulat jött létre és ingyenes iskola a kenyér
készités tanítására ; a király elrendelte, hogy a de Dieu kórház 
betegei egyenkint külön ágyakban helyeztessenek el, és különféle 
termekben a betegségek minösége szerint. 

Föleg Francziaországról beszélek, nem csupán azért, mert 
ott minden ujdonságból nagy zajt szoktak ütni, hanem inkább mert 
Francziaország valóban sokszor veszi magára a kezdeményezés 
hivatását, s javításait mindenfelé hirdetve, azokat Európa köztulaj· 
donává teszi. Eme philantropicus szellem különben egész Europa 
müveltségének jellemvonása. Az olaszokról külön fogunk beszélni. 

Uoward. Börtönök. 
Az angol Howard János (1726-90) ki a tengeren egy franczia 

kalóz hatalmába esett, fogságában a bebörtönözöttek bajai fölött 
elmélkedett és eltökélte, hogy pártfogójukká teendi m?.gát. Élénk 
esinekkel festve szenvedéseiket a közönség előtt, kieszkiiziilte, hogy 
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enyhittessenek j később beutazta egész Europát 11 Azsia és Afrika 
egy részét, vizsgálva a. bagnokat 'és gá.lyákat, s vigaszt és segélyt 
vive magával. Igen' érdekes követni öt emberbaráti utazásában, 

Teljesen nyomoruságosaknak nyilvánítja az angofországi bör
tönöket s még inkább a javitóhá.zakat, mellyek:ben alkotmányos 
szivósságból egy soldo ára kenyeret adtak naponkint minden egyén
nek, ámbár felényi sulylyal sem birt mint akkor, midön a törvenyt 
hozták j továbbá összekevertek mindenféle népet, nemet és kort, 
munka, oktatás, tisztaság nélkül ; gyakori a börtönláz, a fogházak 
kevé.ssé voltak biztosak, amiért bilincse kb e verték és a felligyelök 
kéoyére bizták a foglyokat, kiknek büntetését ainazok nem ritkán 
meghosszabbitották, mig má~hol megengedték a polgároknak, hogy 
a foglyokkal játsz'lzltnak és igyanak. Semmivel sem állott jobban a 

· dolog lrhonban és Skócziában, csakhogy itt az oktatás elterjedése 
és a mélt6sag érzete igen ritkákká telte a vétségeket. Svédország
ban minden azorobaton meg kellett látogatnia a cancellaria valamellyik 
hivatalnokának a börtönöket, mellyek józanabbul és kevesebb em
bertelenséggel voltak berendezve. Dániában az emberölés gyanujá
ban állókat is bilincsekbe verték ; a vesszözé~eket, kerékbetörést 
és akasztást a nyilvános téren hajtották végre j a gyakori gyermek
gyilkossági esetekben a bűnös nö élethossziglani fogságra ítéltetett, 
s bünének minden évfordulóján nyilvánosan verést kapott. Orosz· 
országban valóságos bar bárokhoz _ ill ök voltak j még mágná.sok is 
tartottak börtönöket. Hollandban elltmkezöleg rend, tisztaság és 
kellő azétválasztás uralkodott, a nap órái fel voltak osztva, a börtö
nök orvosok felügyelete alatt állottak, ünnepeken isteni tisztelet 
tartatott S az Örök atyáknak és anyáknak czimcztettek j Jdilön IIZO

bák léteztek, mollyekben a szülök kivánságára rosz gyermekek 
zárattak el, ami különben szokásban volt egész Németo!·szágban is, 
hol az afl'éle s'Zobák fölé valameily ország nevét írták, hogy aztán 
meg tudják mondani, miszerint a liuk Indiában, Francziaországban, 
Italiában vannak. Németországban kevés volt a ietartóztatottak 
tlzáma, minthogy siettették a törvényszéki eljárásokat, az elitélteket 
pedig utak és eröss~gek építésére kényszerítették. Nem tartották 
ugyan többé tornyok mélyeiben az elitélteket, de azért még mindig 
szokásban volt a kinzás, kivéve Poroszországot, s életöket munká· 
val. vagy alamizsnával kellett fen tartaniok. Hamburgban a börtönőr 
a bakó ezerepét is végezte, Maoheimban pedig a foglyokat börtönbe
lépéskor és kimeneteikor üdvözlet fejében jól elpáhol ták. Gandban a 
flandriai rendek jó javítóházat építtettek. 

XVII. 14 
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Francziaország megleheilSsen hátramaradt j sokakat temettek 
el földalatti helyiségekbe ugy vidéken, mint magában l'árizsb;m, 
ámbár egy, 1753-ban alakult tárMulat könyöradom:l.nyokat gyűjtött s 
mindenik börtön foglyait egy szeretet-bölgy ÍiJt:~pulta. Igen ruMz 
karban voltak a Bastille börtönPi. A foglyok Schw.'izbau i~ bilin
csekben tartattak j g)OT!Ian hozattak at. ítéletek; a sulyu~abb vót'é 
gek miatt elitéltek nyakukon va~kuikával az utczákat sepern: 7 a 
többiek pedig fonni és szöui t~ortoztak; táplál:hukról a közön~~g 

gondoskodott." Spanyulországhao, Navarra kívételt:vd, 1-!ziutéu divat
ban volt a kiuzús; a Li rói eljár:it! bu~~:~zaualmao volt j a börtönőr 

fizetésért kiadta a Hzobákat é~ megkönny i tette a bilincseket j a 
magán-tanács két tagjúnak miutlea évbeu meg kellett látogatni :o 

börtönöket, jogukban állván enyhiteni a bünteté~Pket. A :\Jadrid 
melletti !!Z. Ferdinand nevií nagpzerü fogházLan a libertineket tbs 
csavargókat helyezték el, kiket t·gyenruhával láttak el e bizonyos 
rend ezerint foglalkodtattak. Az irgalmasságról nevezett, s kiváló 
egyénekböl álló társulat Portugálban segélyezte a bebörtönözötteket, 
s fizette a szegényekért azon adót, mellyet a börtön elbngyásalwr 
kellett letenniök; némelly tnrtomár.yban a bebiirWnöz1ittek csup<\ n 
alamizsnából éltek. A törvényszéki eljárások igen hosszadalmasak 
voltak, sa börtönörök megengedték a foglyoknak kimenni, azou fel
tétel alatt, hogy az elsí) felszblitá~ra vis8zatérnek. 

Igen roszak voltak a tömliicziik Turinbnn, nem joLbJk Mila
n6ban, kivéve a javitó-IHizat; n vele11ezei tdom-tetilk (piombi) és 
kutak (pozzi) fentartottak regényes gyalázato8s:l.gukat. -- Lucca 
Velenezéba vagy Genuába szok la k iilcleni delinquenscit, minthogy 
magának rosz börtöne i voltak. Toscanában Lip<'lt nagy Ilerezeg job
bakat létesitett; Genuában ig0n cr.élszerüen három elkülönözött 
helyen tartatt~dt az adósok) a nök {~13 a tiibbi bi.inöF>iik. A római11.k 
jobbaknak lát8zottak, mint valóban voltak; a nápolyiak fulladá9ig
tömöttek voltak, levegő, munka nélkül. II. ,J{,zsefnek azt mondú 
Howard, hogy jobb a bitófa miut az au~ztriai erijsségck. 

A bebörtönözöttek atyjának lll~lga;.ztu~ CliiiH:vel eke1litve, 
ezeket mondá: "A bűnösöknek kiiWn ezr~llákbau kell lenniök elszi
getelve, s valami munkával kdl foglalkozuiok. Ha együtt lwgyatuak, 
11zégyelni fogják visszatérni a jó utra j hagyjátok öket egyedül 
önmagukkal, s meglehet, hogy szégyent fognak érezni a bün miatt. 
A magányos ember érzi saját gyöngeségét, inkább fél mint remél, s 
nincs bátorsága. A magány és csend eLt:iasztják a bűnt, gondolk:o
dásrq. késztetik a lelket, a gondolkodás pedig bűnbánatra vezet. 



211 

A gonosztevö megromlott ember; a~ elmélkedésben és nyugalomban 
megtisztul, e a ballgatáo:~- és gondolkozásban töltött órák több elté
velyedett vagy bünös embert vezetnek vissza a rend és becsületesség 
szeretetéreJ mint a legszigorubb büntetések. ll 

Földmlvelé•. 
NP.metor3zágl.mn egészen el volt hanyagolva a földmivelée, 

(öleg ama tartományokban, mellyek Poroszországot képezték; a 
nagy birtokosok a városban cse}ISzövényeket szlittek, vagy harczol
tak, béri/ikre ée telepitvényesekre hagyva birtokaikat, kik sem isme
retekkel sem eszközökkel nem birtak azok megjavítására. A banno
veri Thaer taao.lmányozva az angolorsdgi módszereket és eljáráso
kat némi mezögazchsigi iskolát alapitott Cellében, s egy értekezést 
i-rta.rra angol földmivelésrr'H (t'l94), késöbb pedig földruivelési évköny
veket. A bu..dai 1\Jitterpacher ehd ízben tette közzé latin nyelven 
emez iparág telje. tanfolyamát, melly aatán minden nyelvre lefor
dittatott. 

Copley Gotfried n londooi kir!lyi társulatban pályadíjat tüzött 
ki annalc námára; ki a Jegjobb tapa~talokat teszi az emberek 
megtartására; a díj Coo-k kapitánynak itélteteU. oda, mint aki emlé
kezetes utazásait olly kevés ~et elvesztésével bajtotta végre. 
Hawes Vilmos egy emberbaráti társutatot alakitott a tetszhalottak, 
elveeltemetettek és vizbefultak segélyezésére. Pestalozzi Henrik 
Zürichben észszerü nevelé11i rendszereket léptetett életbe, mellyek 
az élet.·e s nem az iskolára irányultak, Rousseau ábrándjai nélk.Hl, s 
~~ellemberggel a szegény gyermekekkel foglalkozott, hogy becsüle· 
tes embereket neveljen belőlök. Ugyanilly ezéiból Gaultier abbé 
malattatóvá tette az oktatást. 

Arkwrl5ht. 
Ark w1·ight Richard, Pret~tonból, Lan~'ashireben ( 1732-92), 

egy szegény család tizenharmadik fia, ;~z örökmozgás (mobile per· 
petuum) cójött tanakadva azon meggyőződésre jutott, hogy okosabbat 
tenne, ha ezen meddő kutatás helyett inkább ama nép iparát igye
keznék elömozditani, me Ily között növekedett. Angolországban 
ezidőtájban kezdték szllni az indiana nevü szöveteket (shawl-okat), 
mellyeket addig ama tartományból sdllitottak:, mellyböl nevöket 
vették. A mellékfonalakat azonban, hogy erélsebbek legyenek, lenb61 
készitették, a gyapotot pedig bélfonalnak kézzel fonták. Arkwright, 
tözembeszállva a szegénységgel, egy ezerkezetet állitott fel saját 
házában annak géppel való fonására ( 1771 ). Elején te üldözték, 
mint minden ujitót, ö azonban a kedvez/i siker felmutatá.sávallegyöz· 

14• 
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. te ellenségeit s azon öntudattal halt meg, hogy olly es:t.közzel gazda
gitotta hazáját és a világot, mellynek segélyével a legalacsonyabb 
árakon lehet előállitani elllbb csupán gazdagok által megszerP:zhetö 
szöveteket. 

Watt. 
Még nagyobb behatAst gyakorolt Watt Jakab Greenockbl>l 

(1736-1819) azáltal, hogy tökéletesitette a gözgépekct, rendesekké 
és szabatosakká téve azokat. Ő az iparra akarta a gépeket alkal
mazni s első izben a viz kihuzására használta a kinneili köszénbá
nyákból, késöbb Bo ul tonnal egyesiil ve , ki gazdag birminghau1i 
gyáros volt, gépeket készitett s ezeket a báuyanmnká8oknak adta 
használat végett azon kikötéssel, hogy neki csupán a tüzelőanyagban 
eszközlött megtakaritás harmadrészét t~zolgáltassák át, amiből aztán 
roppant összegeket vett be. S e században csupán 1·rre szoritkozott 
ama találmány, melly napjainkban olly úriási, mindenki által ismert 
fontouágra vergődött. 

Ekként először is a szánai•Jm által indittatva kezdték a népet 
fölemelni, amennyiben az urak bocsánatot akartnk nyerni az élve
zetblll nekik jutott aránytalan részért, az irók uj sugallatokat és uj 
hősöket meritettek belőle, a philantropok pedig őszintén keresték a 
jót - amiböJ aztán általános jótékonyság, az emberiség tisztelete 
származott. A javítás után való eme törekvés közepett, melly a 
p h i l a n t h r o p i a nevében kezdeményeztetett, miként hajdan a 
c b a ri t as nevében, szám os tévelygét! kelti fel sajnálkozásunkat; 
a r~gi hibáktól való félelem miatt szamos uj te•·jedt el; nlinduntalan 
a tapasztalást hangoztattak s mégis elvetették azt, mellyet az egész 
emberi nem szerzett annyi századon át, néhány nj kisérlet pedig 
milliókba került az aliarnnak s temérdek család romlását vont a 
maga után; Newton attractióival akarták megmagyarázni a magzat 
~B a hegyek alakulástit; még mérnökük is állitottál{, hogy a lelket 
felmagasztositva, ki lehetne tal:í.lui a jövőt; megtámadták az enyé
met. és tiedet; a társadalmat az embe•· elfajulásának tekintették ... 
A.1;m"".k azonban, ki netán eme tévelygésekről vádolta a bölcsészetet, 
mellynek vallása a szellem jogai, s czélja az emberiség haladása 
.Y~It, az a javításokra mint saját müvére hivatkozott, s midön l(orlát
lanabb B önmagában bizakodóbb Jön, egy zászlót göngyölt ki a 
mult ellen, mellyre e szavakat írta: És z és P h i l a ll t h r o p i a. 
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TIZEDIK FEJEZET. 

A j e z su i t a-r e n d e l t ö r I és e. 

A társadalom ekként két oldalról volt megtámadva, az en· 
cyclopaediai és gazdászati tanok, a tudomány és az érdekek által. 
A forradalmi eszmék iJiyetén gyarapodásának okvetlenül tényle-· 
ges eredményeket kellett létrehoznia, e első diadaluk a Jézus-tár
saságnak megsemmisitése volt. Láttuk, hogy e társaság a hitují
tás meggátlása végett alapíttatott, s hogy feltartóztatta a protes
tantismus terjedését j jelenleg az általa hangoztatott és életre ho
zott függetlenségi szelleru ismét feléledt, s eme gátat találva maga 
elött, minden erejével ellene fordult. 

A társulat compact szervezeténél fogva hallatlan nagyságra 
emelkedett 7 melly félelemmel töltbette el egész Európát, ugy a 
népet mint elnyomóit, s üldözést idézhetett elő azon században;
melly a türelmességet hirdette. A tudomány és miveltség délsza
kán születve, a jezsuiták ahelyett, hogy minden áron visszafelé 
akarták volna terelni a táraadalmat, hogy a szegénységet hirdet
ték s hadat inditottak volna a tudományok ellen, támogatták a 
mozgalmat; az ifjuság oktatállára adták magukat, midőa az e gé· 
szen cl volt hanyagolva; nem rejtőztek el a pusztákban, hanem 
a városokban és az udvaroknál ütötték fel lakhelyeiket s a kirá
lyok kormányzását vették kezök be; akademiákkal, szinházakkal, 
villeggiaturákkal, testgyakorlatokkal készitették elő növendékeiket 
a társadalmi életre j templomaik foglalkozást nyujtottak a szép 
müvészeteknek j rnissióikból a lelkek táplálása mellett a test 
hasznát is· keresték, s mig egyrészről a chinával a gyógyszertá
rakat gazdagították, másrészről a csokoládéval enyhitették a böjt 
szigorát. Szóval, ök is együtt haladtak a világgal, melly mig ki
nevette a ferencziaket, mert p iszkosak 7 a domonkosiakat, mert 
üldözök 7 a czisterczieket, mert tunyák voltak, a karthausiakat 
mert csupán szemlélödő életre szoritkoztak, másrészről a jezsu
itákat látta maga mellett, kik a papság többi részével egyformán 
voltak öltözködve; a gyarmatokban missionariuskodtak j vidám 
költőket, müvelt irókat, és szorgalmas történészeket látott bennök 
az iskola é~dekében fáradozva; ügy!!B udvaronczokat, kik kiis
merve a század gyöngeségeit, czélul tüzték ki ezek megjavitásá.t; 
a végül olly publicistákat, kiknek szabadsága valamint megelö~
e7 ugy felül is multa a bölcsészekét. 
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De nem ugy fogván fel a hadadáet, miként sdzaduk, vagy
is nem tekintvén azt teljes szakitásnak a multtal és az egyház
zal, a legbensöbb összeköttetésben állottak Rómával. Kárhoztatja 
talán a pápa némelly elnézéseiket ? habozás nélkül engedelmes
kednek, hamindjárt két, vértanuságokkal átazött század összes hó
ditmáoyairól s azon reményröl kell is lemondaniok, hogy a világ 
legnagyobb birodalmát sikerülend megtériteniök. A római udvar 
jogait olly szivóssággal védelmezték, melly mit sem engedett a 
folyton erösbödö függetlenitési törekvéseknek. A többi ezerzetekben 
féltékenységet keltett a jezsuiták eme fölénye, s kárhoztatták öket 
világias szellemök és amiatt, hogy nem követték a hajdani rend
szabályok ezigoru parancsait. Arról is vádolták öket 1 hogy éltértek 
eredeti feladataiktól, s tuJaágosan hájhászszák a világi dolgokat s a 
hatalmasok kegyét. 

Aki a szerzetbe lépett, ahelyett 1 hogy lemondott volna ja
vairól, ezeket a jézustársasági házra hagyta, ollyképen, hogy az 
ajándékozó egész életén át megtartotta azok kormányzatát. A négy 
fogadalmat elejénte csak kevesen tették le, kik alaruizBnából éltek 
s csupán a Bzellemi élettel foglalkoztak, mig a segitötársak ( coadiu
toree) a kormányzási teendöket és világi ügyeket intézték; illymó
don szigoruak lehettek az egyéuek megválasztásában s egyik a 
másik felett őrködött. Késöbb ezokásha jött, hogy ugyanazok visel
jék a tieztségeket, s legyenek igazgatókká (reclor) és tartományi 
főnökökké (provincialis), kik letették a fogadalmakat; ez véget 
vetett az ellenzékeskedésnek 1 enyhitette a megválasztás szigorá.t 
és tért nyitott a nagyravágyásnak. Egyik-másik rendrónök változ
tatni akart a dolgoo, de ellenszegülésre talált, sőt az akkori alkot
mányos eszmék mintájára mérsékelve az eredeti szigoru monarchiát, 
a rendfőnök (generalis) me ll é helyettes ( vicarius) nevezte~ett. 

Iskoláik nem voltak többé olly virágzók, mint akkor, midön 
még egymagukban állottak 1 de azért még mindig értették azon 
ép olly nehéz mint fontos mesterséget, hogyan kelljen megnyerni 
növendékeik rokonszenvét tanitóik és a tanulmávy iránt. Ingyen 
adták ugyan még az oktc.tá.st, de már elfogadtak ajándékokat s 
elönyt adtak a jó házakból származó ifjaknak, mi annyira megla
zította a fegyelmet, hogy ebböl nem egyszer czivakodások, ellen
szeglllések, söt gyilkosságok is származtak 1). 

1) D' Alembert igy irt: Le plw dif.ficik sera. fu.it quand Ja. philoaophie ura 
!UUwú de1 9"alfllU grcnadiere du jaMtime et de l' intolltr~U~Cil : le1 atdret ne 1ortt 
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Olaszországban a jazsuiták írtak legjobban 1 amivel nem azt 
akarjuk mondani, hogy jól; Francziaországban a "Journ. de Tre
voux" -val állást foglaltak a küzdö irodalom ban, komoly, alapos, 
csipös birálattal igyekezve fentartani a nyelv tisztaságát az ujitók

1 

B a tények helyes viz,s~álatát és a komoly tudományosságot a 
skepticusok és epicureusok ellen. 

Látva, hogy a világ mindinká.bb idegenkedik a vallási gya
korlatoktól, ezeken lehetőleg könnyitettek, s hogy a keresztények 
cl ne szakítsák a tulságosan megfeszített féket, tanácsosabbn;k tar
tották ezt megereszteni, mentségeket keresvc a ballépések számára, 
amennyire ezt a vétek igazolása nélkül tenni lehetett. N émellyikök 
a vétket lsten parancsaitól való szándékos távozásnak nyilvánítja, 
mi a bün ismeretében s az akarat teljes beleegyezésében áll 1). Isko-

'JUAl du coaaquea es rl~a pandou•·s, qui ne liendront pa8 crmtre nos troupu réglú!. 
(Oeuvre", XV. k. 297 l.) - Duclo" cooilálkozv.• azo11 irigyseg fölött, melylyel 

R többi 'ze•zet.rk a jev.suil.ál< iránt ''iscltettPk, " a botrányig menö (jusq' au 
S<"llndBie) öröm fr;lött eltörölteté,öhkor, v[giil ezeket mondja: Le p1·emier coup 

de tonnerre e't tom bé a ur la &ciété. arbre dont la tige pergait la nue; maia que 
de mainea doivent penaer que, si l' on coupe les ch€nes avec la coignée. on fauche 

l' herbe. (Voyage en Ital ie, 40. l) - VoltBire pedig: U•1e fois que 1WU8 auron.t 
détruit lea .Téauites, 110ul aw·ona l,eau j eu CO'nlre l' Infame. (Lev ál Hetvetiushoz 

1761-böl). 
Ugyanez~n Voltaire, ki a j~z,uiták tanítvÁnya volt, egy mÁsill, 1746, 

fchr. 7 -ríí\ kelt levélben kiivetke.,i11e~r ir : Pendant sept années que j' ai vécu 
tl;;.ns la maison il·.lS Jásuite;, qu' ~<i-je vu ehez cux? la vie la plus labourieuse 

et la p.ius frugale, font(1s t.'s lwureo partagée~ entre les soind qu' ib nous donnaien' 

et les exercice~ de l eur prof~ss•on au ater~ .• J' en atteste des milliers d' hommes 
~lPvés comme moi. C' est "ur quoi je ue cesse de no' étonner, qu' on puisse les 

t<ccnser d' enseiguer n ne morale cori'Upttice. Ils ont eu, comme les autres reli

gieux, dans des temps de téJll~hres, de~ caauiste~ qui ont traité Ie pour et le 

coulre de questionR aujord'hui eelair·cie~ on mises cn oubli: mais de bonne fois, 

e, t-ce par la satyre ingénieuse <les Lett1·ea ProtJincialea qu' on doit jüger !eur 

morale? c' est a"nrémPnt. par le pere Bonrdlllnne, par le pére Chemiuais, par leurs 

autres prédicateurs, par lcurs mis•ioonaires. Qu' on met 1.e en puallele les Lettrel pro
vi11cialea et les 8tlrf110'1!6 du pereBourilaloue ; on a;•prendra dans les p remieres l' art de 

la raillerie,celui de presenter des t'.hoHP.Sindifféreutes sous des faces criminelles,celui 

d' insulter avec élaquenea; on apprendra evec le pére Bourdaloue a etre ~évlire 

pour ~oi-rneme, indulgent pour les autre~. Je Je demanrle alors : de qu el cotá est Ja vraie 

m01ale? et lequd de ces deu x livre~ e>t le plus n ti le HUX hommes? J' ose le d ire, il n'y 

B rian de pluH <'nn!rllilictoire, dr plns inique, dt~ plus houteux pour l' humanité, que 

d' 11ecu~er de morale rt~lá"hée des hommes, qui menont. en Europe la vie la plus 

dure, et qui vont. ch~rcher la mort RU bout de l' Asie et de l' Améri'lue, 

') fr. Toledo - Busemba um. 
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lai agyafurtsággal olly laza morált vontak le ebböl, mellynél a 
szeovedély, a példa, a szokás mvntségekké lőnek; némellyek men
tették a párbajt, ba visszautasitása a becsület vagy rang elveszté
sével járna; megengedték megszegni olly esküt, meltyet valaki 
bensli szándék nélkül tett 1) j kétes esetekben szabad a v a l·ó
s z i n ü (probabilis) véleményt követni, vagyis azt, mellyet va
lamelly jónevű szerzö védelmez, sőt a lelkiismereti töprélyek le
csilla pitása végett tanácsos az enyhébbhez alkalmazkodni 2). Ezek 
ama laza elvek, mellyek miatt öket, ro int láttuk, a L e t t r es 
P r o v i n c i a l e s vádolták 3) , mellyek nem csupán életre-halálra 
szóló badüzenet voltak a jansenisták és jezsuiták között, hanem 
egészen má11 horderejü helyrebozhatlan csapás is, mintsem Pascal 
gondolta. Mintbogy a jezsuiták XIV. Lajos utolsó éveiben min
deohatókká lőnek, nekik tulajdonították a jansenisták ellen alkal
mazott eszteleo szigoruságu rendszabályokat, amiértie eze u kiváló 
tévelygők pártolói soha nem nyugvó gyülölettel viseltettek irántok, 
melly akkor adhatta ki mét·gét, midön ismét a parlamentek kere
kedtek felül, mellyek sajátszerű félreértés következtében igazság
szolgáltatás helyett a theologia utellett pártoskodtak. 

A jezsuitáknak tehát élienségei voltak a domookosisk a tho
misticus ellenzés miatt i a ferencziek a missiókban gyakorolt nagy 
tekintély miatt j a plébánosok, kiknek teendőit magukhoz ragad
ták j a theologia tagjai féltékenységből ama verseny miatt, mellyet, 
ámbár nem birtak elöjogokkal, iskoláik ellen inditottak ; a keres
kedők, kik rettegték eme tevékeny férfiak versenyét, kik adó
meutesek levén olcsó b ban adhatták áruikat; a tanítók, vagy kik 
azok akartak lenni, kenyéririgységből; a püspökök, kik ép ugy 

1) Privandus alioqui ob ausp1cwnem igntwiae, dignita~, offieio vel ja'IJOf'e 
principis. - Qrti exterius tantum Juravit ai·ne animo jurandi, non obligatur, niai 
atione scandali, cum non Juraverit sed luserit. Busembaum, Medulia theol. moralis, 
Lib. III. tract. 4, cap. 1, du b. 4, art. 1, n. 6; tract. 11, cap. 2, dub. i, n. 8· 

2) Sa, Aphm·ismi cunfessariorum : Poleit quis facere quod probabili ratione 
vel auclo>·itate pulat licere, etiam si oppositum tutius Bit; sufficit autem apinia ali
eujua g..avia auctoris. 

Busembaum, Op. cit. hb. L cap. 3. Remedia conscientiae sm"Upuloatte sunt, 
1' sct-upuloa cuntemnet·e; 2" aasueace1·e ae ad ~equendaa aententia~r mitiores, et mintu 
etiam eertaa. 

3) Ha a szenvedt!lynek mérst!kletet lehet ajánlani, kériink mindenkit, ki 
ezen fejezetet olvassa, hogy helyene maga elé a Jana~mismU87'ól n616t is, melly 
" megelö~ö könyvben & XI-ik. 



mint a kormányok, korlátlanná igyekeztek tenni joghat6s,gukat, 
mig a jezsuiták meleg védői voltak a pápai egyetemességnek. Min
denekfölütt pedig a jansenisták kárhoztatták azt, hogy összetartanak 
a világgal, s az emberi akarat szabadsága- és hatalmának, nem 
különben előttök tiszteletleneknek látszó ajtatossági gyakorlatok 
védőiül lépnek fel 1) j továbbá casuistáikhól , melly könyvele a 
gyóntatóatyák számára latin nyelven szerkesztettek, bizonyos illet· 
lenségeket halásztak ki, mintha valaki orvosi értekezésekből vonna 
ki illyesmiket. 

Magától érthető volt, hogy a bölc3észeket r:.em igen dönget.ték 
a régi szerzetesrendek, hanem inkább ezen tevékeny társulat, melly 
birt tudománynyal és ismerte a világot, miértis érczték, hogy a 
többieket csak a szent szék eme, mint ök nevezték, janicsárjainak 
holttetemén keres:~tül dönthetik meg. De a királyoknak sem tetsz
hettek ezen atyák , kik kivonták magukat tekintélyök alól, s kik 
számosak levén és egymással gyors és biztos levelezés által össze
köttetésben állván, értesülve minden fontos eseményről s a világ 
minden zegezugában elterjed ve, vala mcnnyien Rómában székelő 

generaliauktól függtek, ki mindegyikkel korlátlan hatalommal ren
delkezbctett. Másrészről r11ód nélkiil gazdagnak tartották a tár
saságat j aranypOJ'r!il telt hordókról sugdostak, mellyck pinezéik
ben egymásra halmozva fcklldnének; ládákJ"ól, mellyek valameily 
jezsuita házra czimezve é~ a vámőt·ök által felturva, c.;okoládé 
helyett szinaranyból vert lemezeket tartalmaztak: amiértis a kirá
lyok, kik pénzügyi tekintetben valamennyien ro sz ul állottak, azt 
hitték, hogy ezen gazdagságok elkobzásával múdot találnak saját 
szükségleteik kielégítésére ~). 

•) Irva van, hogy 11z 1nminian~s Godwin, Cromwell kliplánja ~" bizalmaR 
embere, volt ,qz elsH, ki kölön cultu't akart behozni .Jézus sz. szive iránt; Co
lombiére atya, a Stmtriokkal Francziaországba menekiilt jazsuiták egyike, York 
herczegoH gybntató atyja, 3 katholikusok között i8 meg akarta honositani ezen 
ajtatosságot. E czélra nagy behatással voltak bizonyos AlacrJque Mária ( -1690) 
látmányai, kinek életét, és kinyilatkoztatásait késöbb a soissonsi püspök egy 
könyvbPn beszélte el, mellynek őszintesége a böJesészek között uevetséget, az 
okosok közi)tt megbotránkozást idézett elő. EttiSI kezdve a szent sr:iv tiszteletc 
mindinl<ább terjedt a jezsni ták által, élénken ellenez,- e ugy a jausonisták, mint 
a parlament által s Róma által sem pártolva, amiértiB a sz. sziv ltépe mintegy 
ismertetil jell é Jön a jezsuita-párt között. Ellene még napjainkban is nem c~~ekély 
ellenzést tapasztaltunk, noha már megnyerte az idö és a tekintély szentesit4Ssét. 

1) A társulat eltöröltetésekor hat BBRistentiára volt felouLva: Ola1Sor81lg, 
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Midön valameily ember vagy intézmény ellen embet·ek és 
pártok háborut folytatnak, anélkül, hogy egyetét·tenéoek s lelkiis
meretesen választanák meg az eszközöket, nem joggal elmondhat
juk-e, hogy az ok egészen má~;hol rejlik, mint ~mint az illetök 
hirdetik. 

A jezsuiták által alapitoU távoli missiók földjeik terményeivel 
ugyis a fűszerekkel, s a lakosok kéziiparával tartattak fenn. Ezen 
kézmüveket, az életre szükséges eszközökért '"aló becserélésök 
végett, Európába kellett küldeni, melly ezéiból raktárakban belyez
tettek el Lissabonban, hol minden tartomány egy jezsuita megbí
zottat tartott, ki azokat átvegye, eladja s a bejött összegböl beaze
rezze az atyaknak és az u jon megtérteknek szükséges dolgokat. Keres
kedők lettek tehát bizományos-házakkal, bankkal, üzérkedéssei s 
olly kereskedői külsövel, melly inkább illett a világhoz mint a szer
zetesi szellemhez: a római collegium Maceratában készittetett posz
tót; a különféle collegiumok között és a gyarmatokkal váltó-üzletek 
voltak forgalomban. 

A pápák ~kként vélekedtek, hogy a kereskedés nem illik 
szerzetesekhez, amiérlis XIV. Benedek megujitotta (1741) az erész
ben már VIII. Urbán által k iboc8:i.tott tilalmat, egy másik, ugyan
azon évről kElt bullájában pedig megtiltotta a. portugal uralom alatt 
álló amerikai püspököknek az indiánokat rabszolgákká tenni, el
adni, kicserélni, va;iJ cl~zakitani öket feleségeik- ós gyermekeiktől, 
vagy bármiképeu megfosztani Hzabadságuktól. Ezen rendeletet 
azonban, melly valóban móltú yolt a hivök atyjához, nem lehetett 
azonnal életbeléptetni a missiókban, mcllyekben a jezsuiták a ta
pasztalatlan nép urai és atyjai voltak. 

Itt egy bizarr esetről kell említést tennünk. Lavalette atya, a 
franczia szigeteken levő missiúk generalis procuratora, késöbb fő

nök, s végül apostoli látogató (visitator), nagyban üzte a kereske
dést. Martinique-ban egész utczát alakitott lakházakbol, raktárakból 
és m1thelyekböl; Dominique-ban kereskedelmi házat alapított, né
gereket vásárolt s csempészetet tizött a Barbados-szigetekkel. Európa 

l<'rancziao, ~zág, Németország, Spabyolor>zág, l'ortugal, Lengyelország, mellyek 
miudllgyik e ~gy liépvi"e\öl tartott a geueralis melktt. 41 tartomá11yt képeztek, 
24 professus házzal, mellyek a lelkipásztorkodá.,ra voltak reJ,delve, mig okta
tással 669 eollcgiumban, 61 novitiatusban, 171 semiuarinmban fogl<llkoztak; szék
helyeik azám& m"gbaladt.a a 3lű-et é~ missioiké a 271-et. A jez~uitA.k ~záma 

volt: 2.:1,6891 e&>k között 11 1293 lelké~z, 1512 egyház között felosztn, 
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szamos helyein levelezéseket és bankokat tartott, terjedelmes bank
üzleteket vitt, B a czukor, indigo és kávé számlájára, mellyeket 
időnkint küldött, nagy összegeket vett föl a marseillei Lioney test
vérektől. Egyizben másfél milliót vett fel s két, árukkal terhes hajót 
küldött; kitörvén azonban nz l 7 55· ki háboru, hajóit elfogták. az an
golok, s a marseillei bizományosok fizetéseiket felfüggeszteni kény
szerültek. Minthogy pedig sem a jezsuitáktól, sem generalisuktól, 
Ricci atyától, nem nyerhettek segélyt, az egész rendet bevádolták 
a marseillei consutatus előtt, melly öket felhata:mazta a rend javait 
1.502,226 !ira erejeig lez:irolni. A jezsuiták azon kifogásoal állottak 
elő, hogy Lavalett~ aty a a keresked éRse! megszeg le a rend szabá
lyait, s az egész rend new állhat jót egy tagjának kötelezettségeiért, 
amiét·tis az államtanács, me ll y hez az ii~y fölebbeztetett, látni akarta 
a rend szabályait. Ahelyett, hogy a pört fizetéssel elnyomták vo!J}a, 
fölterjesztették szabályaikat nyilt ellenségeikhez; olly kevéssé tar
tották azokat veszélyeseknek. A parlament azonban addig fürké
szett bennök, mig föl ucn1 fedezte, hogy a jezsuiták javai közös és 
mcgo,;zthatlan birtokot képeznek; minthogy pedig Lavsletie üzér
kedései a rend tudtával éti javára történtelt, weily a martiniquei 
telepnek ía tulajdonosa, az adosság kitizetésére ítélte a karnatok és 
fölmerült károk megtérité~(ovel együtt (l í 62) 

De siit·übb felleg turlódott iiE~r.c ellenök ama mi~siókban, 

mellyeket máshol csodáltunk 1), s mellyeken elsö t~ben sikam
lottak el lt'pteik. A spanyolok és portugalok küzlitt örökö~ viszál
kodá.sok voltak áz~iai é~ amerikai gyarmataik batárai miatt, melly 
viazálkodásoknak csak uagyou tökélt~tleuül ~·ette elejét VI. Sándor 
pápa )srnert d em a r c a t i ó j a. A portugalok, kik Brasília egész 
partvidékére igényt tartottak, ennek természetes déli határai g, a 
La Plata folyamig, ennek balpartján egy Sacramento ne\ ü gyar
matot alapitottak (167R). Ennek háboru lett következménye, meJy 
alatt igen sokat szenvedtek a jezsuiták paraguay-i plébániAi; a vita 
tárgyát képező Sacramento gyarmat többízben változtatta urait, 
mig végre az 1750-ki madridi szerzödés alapjim abban állapodtak 
meg, hogy mellözve minden előbbi szerzödést a Philippinák és a 
kürülfekv·Ö szigetek Spanyolországhoz tartozzanak; Portugál tartsa 
meg mindazt, amivel az Amazon folyó mellett és a Mato Grosso 
kerületben birt, a Sacramento gyarmatot és a La Plata északi 
partján levő függelékeket pedig engedje át, maga a folyó kizáró· 

1) XIV. Könyv. XI. fll)ezet. 
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lag a spanyolok hajózásának tartatván fen j kárpótlásul kapja 
mindazt, mi al. Ybiari északi és az Uruguay keleti partja között 
fekszik. ' 

Épen ezen területen hét vidék , vagy r e d u c t i ó, létezett, . 
mellyeket a jezsuiták , mint említök 1 Paraguayban alapítottak. 
Gomez Pereira, portugál nemes és tervkovács , ennekfolytán azt 
kezdte mondogatni 1 hogy Paraguayt majdnem fölveti az arany, 
hogy a jezsuiták három millió cruzadó-t huznak belöle évenkint, s 
azért tartják olly titokban és elszigetelve ama tartományt, s azért 
indítványozta, hogy az uraguayi hét vidék csatoltassék a portugál 
birtokokhoz, s cserébe engedjék át Spanyolországnak a Sacramento 
gyam1atot. Tet~zctt ez eszme Lissabonban j de méginkább Mad
ridban, melly utóbbi egy terméketlen terület átengedéseért olly 
hely birtokába jutandott, melly rendkivüli fontossággal birt ame
rikai birtokaira nézve s kizárta a portt1galokat a Dél-Amerika 
Lelsejével folytatott kereskedelembőL 

Elejénte abban állapodtak mog, hogy a lakosok maradjanak 
meg, urat cserél\'e; késöbb azonban elhatározták (emberekről és nem 
barmokról beszélek), hogy azok is áttelepittessenek. A jezsuiták, kik 
illy módon harrllincle~er lakost vesztettek el, tiltakoztak ezen ren
delet ellen, kimutah'a Spanyolut·szágnak, hogy a portugálok, s kö
vetkezétlkép az angolok, Spanyolország kárára fogják felhasználni 
aZ< ottani gyönyörli crdüségeket. Nem sokat adtak rájok, s Visconti 
atya, a jezsuiták gcneralisa, lelkérc kötötte a paraguayi tartomány
fiinöknek, hogy ne szegüljön ellene a hét reductio elfoglalásának, 
banern inkabb hagyja oda minélelöbb. Ama mélyen rejlő érzés azon
Lan, mellynél fogva azon föld ut·ainak érezzük magunkat, mellyen 
születtünk, elegendő volt arra, hogy feltüntesse az indiánok előtt 

ntindkét föltétel méltatlanságát 1); főként a. sacrament6iaknak se-

lJ w Az inrli1tnok (írta a tartomány-föonk) sl'lilárdul meg v:wnak győződve, 
hogy nem a király akarata megfosztani öket földeikt.ől, mellyeket száz harmincz 
é ,·eo át bir tak, s mellyek joga részökre számoe királyi okmánynyal erősíttetett 

mog. Ebben bizakodva oem conpán falvakat, bauern val6~ágo~ városokat épitettek 
n~~gy s~áonu házaltkal, rnellyek e~eréppel födvék a ltöerltélyekkel vannak ellátva 
mollyek alatt esömcnteseo lehet a házak me11tében járni; nagyszedi templornaik, 
köziil a kevésbbé fényesek a rliszitésckkel együtt ~zázezer s(•.ud6bn kuültek, hogy 
ne ernlitsem u. Mihály templomát, mellyen tiz éven át naponkint m11jd nyolczvan, 
majd száz ember dolgowtt, s mellynek építését, egllszeu köböl, nem lehet kélszáz 
ezer scudónál kevesebbre becsülni ; ehhez járult az általuk ültetett növényeknek 
elöt~ük ann7ira kedves umlélto1 mell;yck ápolásán harmincz év uél tovább !áradoz-
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hogy sem tetszett ama terméketlen rónaságokra költözni át; elé
gették a spanyol czimereket, mellyekct sl'.lllüföldükön állitottak fel, 
s közösen fegyvert ragad va spanyolok és portugálok ellen, szilárd 
eltökéléssel várták be a csapatokat, mcllyek fél óra. alatt két ew~t 
felkonczol tak közülök, a többieket pedig szétszilrták vagy fog
lyul ejtették. 

Tudván, hogy a jezsuiták korlátlan hatalommal birtak fölöt
tük, azt hitték, hogy ezek izgatták fol öket s hogy kiiztársaRágot 
akartak alapitani egy király birtokai között ,· hogy azt:\n ellenn 
lázitsák. A jezRuiták befolyása kétségkivül hatúrialan volt Portugál
lJan: "A lissaLnni udvar (mondja Jurgel aty:1 1 buzgó védöjiik) 
mindent pazar kézzel szórtak ezen atyákra, ami csak a lt!gha
tártalanabb bizalonu·úl tl tulnyomó hitelr/il tanuskodhatolt ; az ud
varnál nem csak a herezeg1~k éB berczegniík lelkiismeretének ét~ 

magaviseletének igazgatói voltak, hanem a király és winiszterek 
minden ügyben kikérték tanác"nkat; egy lépést sem tettek a" egy
házban smn az államban az li megkérdezésiile és jóváhagyásuk 
nélkül". 

Pom bal. 
Portugált ez időtájban Pombal Sebestyén József kormányozta, 

ki a franczia eszmékben neveltetvén s czélul tüzvén ki felrázni ama 
nemzetet léhaságából és pedig absolut eszközökkel , okvetlenül 
agyarkodnia kellett ezen rend ellen, melly akadályokat görditet.t 
eléje; mint üzérkedő, boszankodott a munká~ atyák versenye miatt; 
tnint a bölcsészPk tanítványa, az által akarta megnyerni tetszésö
ket, hogy oda ütött, ahová ök mondották. Saját testvérét tehát a 
Maranhao és Gran-Para kormányzójává tette, s c,;apatokkal, teljha
talommal és azon titkos megbízással kiildte utra, hogy keressen ürü
gyet a jezsuitiLknak l•ikergctésére missióikbúl. Ez mintegy tomp~i 
döjele volt a zivatarnak. 17 57. szept. 19-én este egész váratlanul 

tak, hogy gyümölrscikböl ~ol1a ki nem fogy(Í italt készítsenek. Ezen növények ér. 
téke, a hét kerületben tulhaladja az egy milliót. Gyapju-ültetvényeik, mellyek 
gyümiilcséböl fonalat, a fonalból pedig vásznal készitonek, nem érnek kaveaebbet a 
növ<lnyeknél. Nem titkolhatjál< el maguk eliltL, hogy innen kiköltö~ve, egy mil· 
liónál több harmot, juhokat, teheneket, lovakat, öszvéreket at b. vesztenek el , , . 
A misaionarinsok élete ia koe~káztatva van, annyira el vannak tökélve az indiánok 
nem engedelmeskedni i az uj on megtértek el vannak határozva inkább portngll 
fenhatóság alá menni át, mint lemondani birtokaikról i végül komoly venélybenjorog 
ozegény lelkeik üdvössége ezen igazságtalan ,·endelet miatt, melly arra viazi !Iket, hogy 
ne engedelmeskedjenek elüjáróiknak". 
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azon parancs érkezik a jezBuitákhoz, hogy baiRdek nélklil távozza
nak az udvarból, mit sem \'Íve magukkal, s ne muhtE~sá.k olt többé 
magukat. Pombal erre J'ögtön1 miot akkor sznk.ásban volt, tollhar
czot indit ellenök, rútul befeketitve az atyák maga\'Íseletét Ameri
kában, s az elégületlenség és lázadáR szerzöiiil tüntetve fel öket, n•,ha 
azt az ö saj:\t rf'nd~letei itlézték elli Paraguayban. Nyomtatott je· 

lentést intéz a p:\páhf z "n jezsníták utt\bbi t"'nyetről eB ruac:avi.e
Jetéröl PortugatbaJJi s cselszövéuyeikri.\! a lifolP.aboni udvarnál ;" kéri 
egyuttál ll szent~ég~t, hogy mükéidjék köue ezek VÍ11szaclésci. kihá
gásal ~snaponkipti gonoeztetteinck m •g-<zi\ntet~sében t~ térítse vis~a 
6 ket az eredeti ~zen t ob~··rvantiáho;:. X IV. Benedek ki ekkor már 
közel állott élete végéhez, egy bu!lát (ln ~p c c u l a) bocsátott ki 
(1758), mellyben kijelentvE!n, hogy a porh1g1\li király által má1· ér
tesíttetett a portugal uJ·alow alatt ;\ll ó jez~uiták. kiizé becsoszGtt visz
szaélések ről, a dolog jobbrafürditúsával Saldanha Fenmcz bibor
nokot bizza meg, kit Pombal má1· előbb kijelölt e czelra. Saldanha 
tehát, mi!'liitt még látta volna iiket, egy rendeletet boc~átott ki, 

me!lyben igen j61 értesültnek mutntta magát a jez~uiták dolgairol, 
s nF'_;!r6va öket a kereskedt'!~ miatt. meghagyta nekik, hogy három 
nap alatt jclcuttiék be kereskedelmi czikkeiket, tökéiket, váltóikat, 
li'Jgy igy annál inkább htt!n azoigálatára HzentelhesRék magukat. 
Többi mt>gbizottai ekkiizben felkutatták házuik:Jt és lajstromaikat 
Paraguayban, MaraoharJban, Brasiliáb:m, s ugy találva, hogy csak
ugyan kereskedést ü:l:tek, többnyÍJ'C felf'igge~zt'ltt.•~k: öket a prédild
histól és a gyóntatást(,). 

EgyszeiTe, hogy hogy nrm, azon hir tr·rjed el, ll(lgy Józ~ef 
portugál király P llen három lövés intéztetett; senki sem hallotta 

ezen lövéseke t, senki sem látta a királyt, az orvos és Pombal ki
vételével, <h azt hireszteltéh, hogy a jrozsuiták keze volt beun1~ 

a mcrényletben, s a büoösök elitélésa végett bizottság alakittatott 
Pombal eluöklet<~ alatt. Elökelií nemeseltet fogtak be a Ta\·ura 
és Aveíro couládokból, a cireu-1 vadálbtai számára kt;szitett 

üregbe zarták öket, rokonaikat pedig zárdák ba. c~ uk ták; a jez~u
iták házait ürlikk~l vették kürul s nlinden részeiket felkutatták. 
KinzásköziJeu d' Aveíro berezeg azt vallott11, hogy a jl'zsuiták iz
gatására meg akarta ölni a királyt. Hiá.ba vonta Yissza vallomá
sait a kinzas megszünletéoe után; itéletet hoztak, mellynél, min

den tényleg•·s adat hiányáb~ln c~:~upán egy i-'sszeesküvésröl t.zál
longó bizonytalan hirekre támaszkodva, Ferrcirát, a ki1·ály kama

ra;~át, m:l.glyál'a; a többieket pedig kerékbetörésre itélték ; a szép 
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és müvelt Leonora, Tavora marquiauö, ki Is t e n k e g y e l m é
b ö l goai alkirályné volt, lefejeztetett, fétje fölnégyeltetett, fia;, 
\'eje és szolgái rnPgfojtattak, javaik elkoboztatt;\k1 palotáitt a föld
del egyenlövé tétettek, nevök eltörültetdt; a leggonoazabb har
ltllr~llg sem mutatb:lt fel kegyetlenebb kivégeztetéileket. 

A pör alja;sága l~gjobb fölmentés a vádlouakra néne, s 
elég le~yeu még az;m gyalázatosságut t'ülem:itenünk, mellynél
fogva amellett, hogy a p'ir a legnagy.lbb titokb.tn tartatott, a ki
nUy megtiltottu, hogy vabha ujra átné.~c8sélc A világ, melly 
vágyva v4gyott megtudni a valót, csak azt birta fölfedezni, hogy 
midön a kit•aly e;;yizbeu szerolmi találkára ru ·ut a nevezett m:w
quisnöh!iz, a kamarása, 'l'exeira, hintajában tért vi;;~:~za, a nő férje 
és sógora által megt:~madtatott, Ják lövéseket iutéztek ellene, azt 

hivén, hogy Texeirán állana~ b•1szut, minthogy at.onban a kocsi~ 

azt kiálto til\, hogy a király ül a hintó ban, az illetök elfut<ltta k • 
Ez látszik a legvalúsziniibbnck ; legkevésbb.~ az valameily üssze

esküvés; meglehet azonban, hogy Nitaképen Pombal boszuja 

volt a:r. egész, kitiíl megtagadták egy Tavora hölgy kezét fia 
sz:ímára; kivel azt eme vérc3 eliizményett után mégii! összeadta. 
Egyuttal vagy olöidc'zte, vagy megt·agadta ezen csetet avégre is, 
hogy az aristokmtiát és a jezsuitl!kat snjt~a, kik elleuszegültek 
az általa tcrvezett központi zi!amokságuak. Azt hireszteltek tehát, 
hogy a jezsniták voltak ezen gonosztett elöidéziíi, nevezcte~en 

pedig Joao All'xis de Sonza, Joao de l\lato!l és Gabriel l'Ialag· 
rida. 

Xlii. Kelemen (Rczzonico KárolJ), ki ekkor XIV. Benedc
ket követte, töbh hajlandcí8{tgot mutatott a jezauiták idnt j Ricci 
Li\rincz generalisuk pedig egy tiltal•ozABt tr.tje-,ztett fel hozzá. az 
ellen, hogy némelly tag téredesri az egé~z tár~aságnak tulajdo

nittassanak; a portugat király, ngymond, rosznl értesíttetett vala
meily roszakaratn egyén által j kiv~lnta, hogy, n a g y o b b b aj ok 
c l h á r i t ás a v é g e t t, biza~sék lí l'<!<Í :n egyes házak megvizs
galása. A fönebbi phnisist aztán megl"agadták a jezsniták ellensé

gei, mintha fenyegf'tést foglalna magá.ban, melly a megkisérlett 

király-gyilkossággal teljesíttetett volr!a; hirdettók, hogy "székhc
lyeik mérget étJ mételyt terjesztő mocsárok 1 honnan azon atya
gyilkosság szerencsétlen végrehajtói is szitt.ik a mérget." Utól
jára a király vé gs il es z közökkel vagyis országaiból való ki
iizéssel fenyegetőzött. Pombal pedig azon elvet gyakorolva, mally

nek tanítását a jezsuitáknak tulajdonitották, hogy t. i. a czél 
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ezentesiti az eszközöket, hünösöknek nyilvánitotta a jezsuitákat s 
parancsot bocsátott ki, mclly szeriut "nem törvényezilki uton, ba
nem gazdálkodásból s a király személye é11 köznyugalom vé
delme iránti tekiutetböl lefoglaltassanak jó~;zágaik, személyeik pe
dig elzárassanak", száz reist (hatvan centesimo) utalványozva na· 
ponkint mindegyiknek. 

Erre rögtön vádlevél intéztetett a pápá.hoz kereskedésök, 
Paraguay ban gyakorolt zs1:rnokoskodásaik és a királygyilkosság 
miatt, melly, mint mondák, némelly elfogott lcvelekbííl be van Li
zonyitvn. A fiscalis procurator ruegkeresé!lére XIII. Kelemen 
megengedte, hogy Lármelly, a kit·álygyilkoss~gba bebonyolodott 
egyházi személyt pürbcfoglwssanak; egyszersmind azonball magán 
uton arra kérte a királyt, hogy hagyjon fel a kivégeztetéllt~kkel, 

s különböztesse meg a testet nérnelly mflgmételyez'ltt tagtól, 
rnellynek eltávolitásával ő maga bizta meg Saldanhát, hogy a 
rend visszatérjen a hajdani tisztasághoz. 

Ekközben igen dühös iratok jelentek meg a jezsuiták el
len t), tudva, hogy a pártok által zaklatott időkben nem az igaz
r-;ágrn, hanem arra szoktak figyelni, aki nagyobbakat tud mon
dani . 

. Először is az iskolákat vették el a jez.suitáktól é~ világi
akra bízták, uj könyveket fordíttatván át számukra, m~g német 
protestáns szerzöktöl is. V égre mint nyil ván os lázadók, áru Iók t! 

az állam ellenségei, kiüzettek az országból. Százharminczat közü
lök hajóra rak talt, mialatt az l n e x i t u I B r a e l d e A e g y p t o 
zsoltárt énrkelték, s Civita vecchiába szállitották öket, másokat 
pedig máshová j nP.gyszáz kilenczven n~gy jezsuitát, kik Brasili.i
ban laktak, hajókra gyömöszöltek s a lissnboui börtöuökbe va~y 
a pápai államokba szállitott:tk j {·pi;;y b;\n tak el azokkal is, kik 
Kelel-Indiában tat·tózkodlak. Azon kétszázhuszonnégy közül, kik 
az országban elfogattak, harminczhét meghalt, barminczbat deport:iiLl
tott, a többieket pedig a király halála után a határokra küldiitték. 

') A leggonoszabLak egyiilo az 0 ldö,zald és elemzet.e• lchozás. elsö ré,z, 
me Ilyben a porlugal lwrmányok szakadatlau során át, III. don Ju:mt61 a je
lenkorig, feltáratnak ama rettenete8 gyilkosságok (:;tragi), mellyeket u Jézus ne
vét viselö társ:L>á.g Portugálban és ennek birtokain elkilv.!tdt, egy tet·v és renrl
SZill: aegélyável, rnellyet ezen ClrBzágban val6 megbonosnlá~u 6ta '·áltozatlanul 
Centartott mindaddig, rnig az 1759. Mzept. 3-r61 kelt iguzsá.gos, bölcs éH okos 
törvány által onnan kiüzetett, közrehocs:l.tva De Scabra Jóuef stb. által". 
Liuabon 1767. 
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A bölcsészekkel ezidőtájban kitört küzdelemben RómAt olly 
rémület szállta meg, mellyet annál inkább titkolt, minél nagyobb 
volt, B nehogy ürügyet szolgáltasson ellenfeleinek, mérsékelte hő

seinek harczi buzgalmát. Kezdetben tehát nem merte pártolni a 
jezsuitákat 1 mi által uj támadásokra hu1.ditotta az ellen tábort, 
most azonban nem hallgathatta el többé azon hántalmat, melylyel 
öt illették az által, hogy a jezsuitákat elüzték anélkül, hogy er
ről értesitették volna. Pombal azonban vérszemet kapván, elkül
dötte a pápai nuntiust, visszahítta saját követét és egyházi ujitások
hoz fogott; egy torony fenekére záratta a coimbrai püspököt egy 
encyclica miatt, mellyet ez az ifitentelen könyvek ellen kibocsá
tott e melly nyilvánosan a h{,hér által égettetett el. A hatvan 
politikai bünös száma ekkor jóval megszaporodott, e a b i z a l
m a t l a n e á g i külön törvényszék számos kiváló egyént elitélt 1). 

Malagrida, kit már említettünk, rajongó, titkos látásokba el
merült férfi volt, ki a legnevetségesebb badarságokat szokta ösz
szehadonázni 2). A nép a a királyi harczegek tisztelték, Pombal 
azonban különösen fenekedett ellene, mert azt hitte, hogy egy 
általa szinrehozott d1·ámában Háman személye alatt őt értette. 
Arnbár betvenhárom éves volt, ámbár a marénylet alkalmával 
mint visionarius börtönben tartatott 1 mégis tüzhalálra itéltette, 
fején papirsüveggel, ötvenkét más egy~nnel egyUtt, e igy "a ne
vetségesség tulhajtása (mint Voltaire mondja) az iszonyat tulhaj
tásával párosíttatott." 

Az elsö csapást tehát Portugálban mértek a jezsuitákra, 
ugy látszik azonban, hogy azon országból jött, hol a közvéle
mény fáradhatlan izgatói s egy ellenséges kormány léteztek. 
XV. Lajost arra tanitotta Fleury bibornok, hogy a j ez suiták rosz 
urak, de igen jó eszkHzöket lehet belölök csinálni. Késöbb Pom· 
padour és Choiseul miniszter, melly utóbbi az encyclopaedisták 
iránti hódolatból minden múdon ártani o hajtott nekik, azt sugdos-

1) Kaunitz he rezeg gynkr&n trMálózott Choisenllel Pombal rovásár&. Oe 
mon.rieur, moudá, a done toujoura un Jé8Uile a eh~al Bttr le nez. 

2) Sz. Ánna életé-ben mondá, hogy ez még anyja méhébcn sirt 8 szána
lomból Biráara inditotta a eberubokat ~Ss szeráfoka t, kik vel e társalogtak; hogy 
már akitor fogadalmakat tett stb. Áll antikriaztw életéröl és birodalmáról sz616 
értekezésben azt állította, hogy neki fBif~deztetett, miszerint. három antikrisztus 
leend: ~atya, fiu éM unoka, ez utóbbi Milanób11n azületntSk 1920· ban egy baráttól 

~Ss egy apáeaától, Proserpidt, az alvilági furiát, venné nöül stb. 

XVII. 15 
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ták a király fülébe, hogy az egyház igen jól megvolt tizenöt 
százndon át jazsuiták nélkül, tehát most SIDCB rájok mulhatlanul 
szüksége ; hogy ellenségei a királyoknak az olly theologusok, 
kik megengedték megölni a rosz királyokat; hogy összeesküvést 
forral nak, .miszerint a 1 endes idönél el öbb mcgszerezzék a trónt 
a dauphin számára. Lajos, ki inkább vágyódott a nyugalom, 
mint az igazság után, megunva a sok zaklatást, elrendelte, hogy 
vétessenek vizsgálat alá a jezsuita szabályok, annak földeritese 
végett, vajjon nem létezik-e bennök valami, ami ellenkeznék a 
morállal, a vallással, a politikával. Flesselles Jakab, a bizottság 
elnöke, akként vélekedett, hogy meg kell tartani ezen annyira 
hasznos társulatot, egyuttal azonban javaslatokat terjesztett elő, 

hogy eleje vétessék ama veszélyeknek , mellyekről némellyek 
képzelősködtek, s mindenekelőtt azt indítványozta , hogy a gene
ralis egy, Francziaországban székelő helyettest nevezzen ki, s 
csak ettől függjenek az országban létezö jezsuiták. 

A daupbin megutáita az efféle cselszövényeket, és pártfogá
sába vettr a jezsuitákat. Ő már elöbb is czéltáblául szolgált azok 
gunynyilainak, kiknek elvetemültségét nem utánozta. XV. Lajos 
boszankodott rája, mert szigoruan elitélte kicsapongásait; Pom
padour azt hitte, hogy a királynéval és a jezsuitákkal szövet
kezve csak a gyöngeség vagy józanész egy pillanatát lesi, hogy 
jobb életmódra térítse a lti•·ályt. Ezen nö tehát fejébe vette, hogy 
minden áron megsemmisiti a szóbanforgó rendet , részint hogy 
lerázza nyakáról ezen ellenségeket, részint hogy háboruságot hoz
zon Lajos és családja közé, részint hogy kiérdemelje a bölcsé
szek tetszését, kik ama Sore! Ágneshez hasonlitották öt, ki meg
tisztitotta Francziaor~:~zágot az angoloktól. Ezen nöi ármányokat 
hasznukra forditották Choiseul és a bölcsészek, kikuek iratait a 
tiltott gyümölcs ingerével olvasta egész Európa. Elöször is rosz 
irodalmi ízlésről kezdték vádolni a jezsuitákat, aztán a kalmár· 
kodási szellemet vetették szemökre, mi valóban nevetséges vád 
volt azok szájában, kik soha sem szüntek meg ostorozni a bará
tok benyeséget; söt arról is beszéltek (s csakis az a n a l y sis 
százada hihetett illyesmiket), hogy általános monarchiára vágya· 
koznak, rnellynek elsii alapkövét paraguayi missiók képeznék. 

A minrlen oldalról fellobb&nó düh közütt bajos volt megál
lapodá.sra jutni; a parlament, ruelly mindcn más dictatUI·a iránt 
féltékeny volt 1 s mé~ mindig nem rnondott Ic ama theologiai 
szerepriíl, nlf~llyct azóta játtlzott, mióta a jansenisták védöjeiil ve-
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tette föl magát, visszaélésnek nyilvánitott minden pápai hullát 
vagy brevét 1 melly kiváltságokkal ruházta fel a tá.rsulatot, 
ameilynek alapítása, ugymond, ellenkezik az egyház, a szent zsi
natok, az apostoli szék, az egyházi és világi elüljáróságok tekin
télyével, minthogy felhatalmázásokat osztogatott az egyházi rendek 
feladására pápaijóváhagyás szüksége nélkul,s engedelmeskedni kéuy
o;zerit SI generalisnak, mint Krisztusnak magának j ez olly egyed
ur·almi hatalom, melly tullépi a t:l.rsadalmi szerződés határait, 
ameily kölcsönö!! kötelmeket állapit meg a táreadalom és az azt 
alkotó tagok között. 

Ekközben a rennesi törvényszék előtt Chalotais Lajos ál
lamügyész két értesitési olvasott fel a jezsuiták alapszabályairól, 
melly előadások valódi mintaképei a törvényszéki ékes&zólásnak 
és szónoki hévnek i több tartózkodással és nem kevesebb erővel 

van szerkesztve amaz ismertetés is, mellyet Monclar ügyvéd bo
csátott ki a jezsuiták tanair611 a kényuralom és t>zolgaiság vegyü
lékét tárva föl bennök ; a többi ügyéezek egymással versenyez
tek a jezsuiták befeketitésében. A parlament pedig következő 

czimü iratot nyomatott ki: Kivonata azon veszedelmes 
állitásoknak, mellyeket az ugynevezett jazsuiták 
v é d e l m e z n ek és t a n i t a n ak, a maurinus atyák által 
összegyüjtve és tizennyolcz ruhricába Korozva 1 továbbá huszon
két jezsuita iratait a hóhér általi megégettetésre itélte 1), melly 
iratok a szerzet jóváhagyásával nyomattak ki , s vagy lázongó, 
vagy a politikával és morállal ellenkező tanokat tartalmaznak j 
megtiltotta, hogy a király bármelly alattvalója e szerzetbe lépjen, 
iskoluikat, uovitiatusaikl\t1 missióikat látogassa, vagy velök közle
kedésben álljon i meghagyta, hogy mint a többi egyháziak, ugy 
iík is fogadják esküvel, miszerint védeni fogják a gallikán sza
badságokat és a négy czikkelyt. 

X V. Lajos összehítta a föpapságot (17 62), hogy vegye vizs
gálat alá az alapszabályokat; a negyvenöt püspök és bíbornok 
azonban, egynek kivételével, arra kérte Lajost, hogy tartsa fen 
azon intézményt, melly, mint mondák, olly nagy hasznára van az 
egyháznak és az oktatásnak, s a király és a nép bizalmával tisz
teltelik ·meg. A parlament azonban nem is bederitett rájok, s 

') Kiiziittiik volt!Lk Bellarmin, Molina, Salmeron, Vasquez, Suarez, Lessius, 
E,enbar, Busemhaum, Colonia, LR Croix, .Jonvency, és TorseUini Horlt.c Compen

dio di Stat·id-ja 

15* 
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aQ~lköl, hog!Y ,kihallgatta vo'lna a jezsuitll.kat, kitiltotta öket Fran· 
cziaor~~á.gból, mint egy ro sz és kárhozatos intézmény hivei t 
(mig fortugaliá.ból azon okból tiltattak ki , hogy a szent intéz
m~nytöl eltértek); megtiltatott nekik az egyházi öltönyt viselni, a 

~ ren~főnökkel közlekedni, bármelly functiót végezni, hacsak eskö
vel nem fogadnak hűséget a király és a gallikán szabadságok 
iránt s nem igérik, bo~y k ü z d e n i fo g n a k a t á r su l a t e r
kölcstelen elvei ellen 1). 

Megnyugodtak sorsukhan és nem tettek esküt, kivéve ötöt 
négyezer közül; a párizsi érsek dicséretekkel halmozta el a je
zsuitákat s kárhoii!Otatta a parlament törvényellenes eljárását, ami
ért ez utóbbi a hóhér által elégettette a fllpásztorilevelet, az ér
seket pedig a király ötven márföldnyire (leghe) számüzte. Késöbb en
gedve Pompadour csábitásainak és C boiseui politikájának, vis z
s z a v o n b a t l a n u l eltörölte a rendet Francziaországban (1764). 
nA parlamentek ( mondja Voltaire) rendszabatyai nak némelly 
pontja miatt ítélték el, mellyeket a király megváltoztathatott 
volna j bizonyos, kétségkivül iszonyatos, de megvetett elvek mi
att, mellyeket többnyire külföldi jazsuiták terjesztettek, a fran
c~iák azonban el·vetettek. A nagy dolgokban mindenkor létezik 
valameily ürügy, mellyet fitogtatnak, s valameily igazi ok, mellyet 
eltitkolnak j ürügyül a jazsuiták üldözésére a rosz, de senki ál
tal nem olvaNott könyveikből származható veszély szolgált 1 -

valódi ok a befolyással való visszaélés volt." 
A genuai köztársaság menhelyet engedett a jezsuitAknak 

Coraipa súgetén, midön azonban ezt a hosszu viHongások lecsil
lapitása végett egy .franczia hadtest elfoglalta, hajókra gyömö
szölték !Iket s a legtürhetlenebb melegben Gennána szállitották. 

Az 1766-iki virágvasárnap eliíestéjén a madridi lakosság 

1) A11 116·!-ki parlament h:ltározata kárhoztatja a jezsuitákat ,,mint köz

tudomás szerint biinöeöket, hog-y minden időllen 's 1Ílland6an, elüljá.r6ik és gene
ralisaik helybenhagyásával tanitották: a simnniát, istcnká.ro•Hlá.st, szentségtörést, 
büvölht, astrologiát, vallástalanságot, bálványozást, b11bonl\•; ágo t, fajtalanságot, 
esküszegéet, hamis t11nuságot, hamis biráskodást, lopást, atyagyilkosságot, gyil

kosságot, öngyilko ságot, k; ·álygyilkosságot .... pártolrflk az Hrianismust, soci
niani>must, sabellianismust, nestorianísmUHI •... a lnthe,·anu-okat, kalvinistákat 
8 a XVI. száza.'\ beh egy.'•b ujitókat .... feléleszt~tt<' k Wicletf eretnek"~gét 

.••• Tic!ronius, Pelagius, a semipelagitmusok, CIIHsiu>, Jo'auHtus, a mar .. eille-iek 
tévelyeit ...• pártoltA.k a montani•tál< ístentelenst\geit .... s tanitottak olly 

tant, melly sérelrne" a •·zenlatyfLkra, az apost.olokra '8 ÁbmhfL1nra nézve." 
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fellá.1.adt, olcsó kenyeret és számos panaszok orvoslásó.t követelve. 
Sem a király, scm a követek, sem a katonák nem voltak képe
sek lecsillapitani a lázongó tömeget, midl:ln azonban a jezsuitát 
léptek közbe, a lázadók lecsöndesedtek s "Éljenek a jezsuiták ! 11 

kiáltások között szét ;Bzoltak. Ez elég volt arra, hogy Choiseul 
herezeg elhitesse a spanyol királylyal, miszerint a jazsuiták idéz
ték elö a lazadást, s hogy gyülöletet é8 félelmet keltsen benne 
ellenük. III. Károly, rnint vallásos és szemes férfiu biztositotta 
öket védelméről, késöbb azonban behálózva d' Arandn gróf minisz
ter és a bölcsészek czimborája által 1) félteni kezdette tB lök: 88' 

ját életét. Késöbb Ricci atya egy állítólagos levelét mutatták neki' 
(mondták, hogy Choiseul gyártmánya volt), mellyben az mondatott, 
hogy elegendő okmányokkal rendelkezik annak bebizonyítására, mi
szerint Karoly házasságtörésből származott. Több nem kellett. 
Egy, a legnagyobb titok ban folytatott pör után rendeletek kül
dettek szét, mellyek olly vigyázattal pecsételtettek le, mintha az 
ország üd ve forogna szönyegen, s mellyeket 3'1. ország minderi 
részében ugyanazon órában kelleti. az atcadoknak felnyitoiok, ha
lálbüntetés mellett; ezrn l'"ndeletekben a jezsuiták killzetése fog
laltatott ( 1767. ap1·. 3.). Egyszerre hatezret tartóztattak le, örege· 
ket, tudósokat, betegeket, nemeseket, minden különbség nelküi, 

1:1 miután összeirtáli vagyonukat és mindegyiknek megengedték 
magával vinni l.Jreviáriumát, egy erszényt és saját ruháit, hajók 
fenekébe tömték ós Civitavecchiába szállitották öket. XIII. Ke
lemen, ki méltatlan ,.]járásnak tartotta, hogy minden elöleges 
értesités nélkül ennyi idegen személyt J'aktak ki partjaira, vona
kodott öket befogadni; ugyanezt tette Genua és Livomo; végre 
hat hónapi hányatás után Coraica partjaira verödtek, valóságos 
éhséget és mindennemü nélkülözéseket szenvcdve; a pápa végül 
hajlandónak nyilatkozott öket befogadni, ha Spanyol01·szág is já
rul némi csekély összeggel fentartásukhoz. Ugyanez történt az 
amerikai, áz"iai és afrikai gyarmatokban is. 

') Le oomte d' Aranda • ... c' est le a~ul Eapagnol de nos jours que la poaUriti 
pu.isBe eerire sur ses tahleUes. (J' est lui qui voulait faire graver """ le frootirpi'ee de 
tous les temples, et réunir dana le meme écluson lea nom.s de Lu.lher, de Calvin, de 
Malwmet, de Ouillaume Penn et de Jéau.s Christ; ...• c' est lu.i qui vou.lait {aire 
vendre la garderobe des saints, le 71Wbilier des vierges, et ecnvertir- lu Cf'oi::c, tel 

chandelim·s, lu paténes atc, en ports, en aubergu, ei engranda chemina. - Langlo 
marquie, Voy. en Erpagne, I. köt. 127. lap; 1786-ben irt, 
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Csakhamar egy nyilatkozat jelent meg, mellyben azt jelen
tette a király 1 hogy az állam biztonsága és egyéb indokok, 
melly"ket felséges szivében rejtve tart, nem ki.ilöm
ben egy, az ö megöletésére és a monarchia feldarabolására irány
zott összeesküvés arra inditották öt, hogy a jezsuitákat killzze és 
j(1szágaikat elkobozza; egyidejüteg dicséri a többi szerzetcsrende · 
ket, mellyek nem foglalkoznak világi dolgokkal. Minden jezsui
tának száz, a laicusoknak kilenczven piasztert, az ujonczoknak 
pedig semmit sem utalványozott, hozzátevén (halljuk csak), hogy ha 
valaha bárki, védelmül valameily iratot bocsátana közre ezen ki
rályi elhatározás ellen, az egész társulat elveszti évdiját; a ki
rályi rendelet ellen vagy mellett beszélni felségsértésnek tekinte
tik, 11 mert magánosoknak nincs joguk a fejedelem elhatározásait 
biráilli vagy magyarázni" (XVI. cikkely.) Mindezek után Károly 
felkiáltott : E g y o r sz á g o t h ó d i t o t t a m m e g! 

A pápa i gen zokonvette ezen tényeket s fájdalommal telt sza
vakat intézett hozzá: "T e is fi am?" elszámlál ta a tá1·sulat érde· 
meit, melly Isten és az emberiség azoigálatára szentelte magát; Istent 
és az embereket hítta bizonyságul, hogy ha egyik-másik netán oko
zott is zavarokat kormányának, maga a társulat intézményében és 
szellemében new csak ártatlan, hanem jámbor, hasznos és szent is 
volt, tekintve hivatását, törvényeit, elveit. Azért tehát, ha kedves 
előtte lelkének üdvössége, vonja vissza vagy függeszsze fel ama 
rendeletét, mig valameily pártatlan vizsgálat érvényt nem szerez a 
jognak és igazságnak. Minden hiába volt! A nápolyi király, engedve 
a spanyolországi rendeleteknek és 'l'anucci izgatásainak, "használva 
ama független fő hatalmat, melylyel Istentől felruháztatott, s melly 
az ö mindenhatósága folytán elválasztatlanul egyesittetett a felsőség
gel," kizárta a jezsuitákat a Két-Siciliából, éjnek idején (novemb.) 
kiüzetvén a jezsuitákat celláikból, csupán ruhájokat engedve maguk
kal vinni, s a legközelebbi kikötőbe hurczoltatván őket, hogy ott 
hajókra szállittassanak. Ugyanigy jár el Parma, s a z ös szcs 
Bourbon fejedelmek abban állapndtak meg, hogy a rend 
eltörlését fogják követelni. 

Valameily más •·endfőnökkel, azon simulókonysággal, melylyel 
a jezsuitákat vádolták, talán meg lehetett volna menteni a társula
tot, ha ujjáalakitják. Ricci azonban, sem ru i mással nem törődve, 

csak a társulat ellen elkövetett igazságtalanságot látta j a u t si n t 

u t su n t, a u t n o n s i n t, ebből állott válasza j o Ilyan volt ő mint 
valami hajóo~kapitány, Iti rm~g akarja menteni a terhet, vagy elveszni 
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vele együtt. Má8részl'iíl ismét a pápá t bt a jezsuita rend e!Wrlését 
kérni annyi volt (mondá d' Alemhert), mint azt követelni a porosz 
királytól, hogy bocsásRa el gránátosait Nem ök voltak-e a pápai jo
gok legkit!inöbb védői? nem ök voltak-e azok, kik a ch ilii, parag•1ayi, 
chinai uj telepítvényekkel helyrehozták az eretnekség és a schí.;ma 
által okozott vesztl'ségeket? amiertis a pápa azt válaszolta, hogy a 
rend a lehető legvilágosabban jbvá van hagyva a trienti zsír1at és elő
deinek rer1deletei által, H az A p os t o l i c am kezdetű bullával azt 
ismét megerősítette i tiltakozott, irt, de nem volt kire támaszkodnia 
( 176~.) A fejedelmek ek közben minden oldalról igényeket támasz
tanak a szent-szék rovására; elfoglalják jogait és birtokait, sőt azt 
is javasolják, u ogy v ó tessék ostrom alá Róma, miszerint a nép föllá ·. 
zadjon a pápa ellen, "ez levén az egyetliili m óda jezsniták eltörlé
sének kierőszakolására" 1). 

XIV, Kelemen. 
Teljes bomlásban volt tehát az egyház, midön meghalt XIII. 

Kelemen (J 7Gfl febr. 2.), ezen vnlenezci kalmár, ki szt mbe mcrt szál
lani szent Lajo;; fiaival, az utolsó pápa, ki a középkor pápáira emlé
keztetett. A jczsuiták ravasz mir1denhatóságának kellett \'Oina rnoat 
vezetni azon conclavét, mellytöl eletök vagy haláluk függött. Az ösz
~zeli miniszterek és udvari bibomokok cselszövényei, a követek fe
nyegetiízései, lL .József gőgös lenézése, ki csak azt~rt jelent meg, 
hogy ki gu nyol ja a pa páka t, a jezsuitákat és a királyokat, a Bourbon 
udvarok által harmincznál több egyén ellen emelt tiltakozások 
(,exclusiones), igen me~sze huzták a válat-~ztást. Ez végre Gangancili 
Lörinezre esett, (Sant At·caugelúból Rimiui mellett), ki XlV. Kelemen 
nevet vett föl. Ez gyöngéd erényekkel biró és alkalmazkodó, őszinte 
R egy;;zersmind nagyravágyó férfi volt, ki azt hitte, hogy többé nincs 
ideje az ellenállásnak, hanern engedni kell; nem vette észre, hogy 
egy kizárólag erkölcsi hatalomnak vezetnie kell a közvéleményt, 
es nem alája vetni magát. Llitta, hogy a katholikus világot a vallás
talanság ostromolja, melly egyképen fenyegeti a tt·ónokat és oltá
rokat, s mégis ugy látszott, hogy a fejedelmek ís egykézre játszanak 
vele, ostromolva a szent szék jogait, s mindeniitt nemzeti, független 
patriarchatusokat ohajtva felállítani. Teljesen bizott Krisztus igéreté
ben s e~t írta e~y barátjának: A sz e n t szék n em fo g e l v e sz
n i, me r t a z e g y ség a l a p j a és köz p o n t j a i d e e 1 fo g-

1 , V' AnbAt.Prre mar<JUisuak Choi~eulhöz iuléz~tt sür(Öuye 1763. llQV, :SO

ról, Saint-Priostnél. 



232 

j 11 k v e n n i a p á p á k t 6 l m i n d a z t, a m i t n c ki k a d t a k. -
Ezzel megegyezőleg engedte, hogy a fejedelmek mindinkább lazitsák 
ama kötelékeket, mellyek a nemzeteket Rómához füzték; állították, 
hogy a conclaveben (ennek hiteles adatai az ellenkezőröl tanuskod · 
nak) egy okmányt irt alá, mellyben magát a jezsuitarend eltörlésére 
kötelezte, sőt még arra is reményt nyujtott, hogy a szent széket 
Avignonba helyezi át 1); annyi bizonyos, hogy alig foglalta el a trónt, 
visszavette az elődje által Parma ellen kiadott monitoriumot, s 
visszaküldötte a nunciust Portugalba. 

A fejedelmek nem elégedtek meg azzal, hogy egyenkint ki
kergették a jezsuitákat országaikból; ohajtották, hogy ne le
gyen eltérés a pol~ári és egyházi hatóság között; elejét akarták 
venni ama veszélynek, hogy valameily uj miuiszter vagy szerető is~ 

mét visszahívja öket. Francziaország, Nápoly és Spanyolország te
hát közös megállapodás folytán siirgetik, hogy a pápa törülje el 
öket, Ricci atya és Torrigiani bíbornok védőjök pedig a hatalmak 
rendelkezésére adassanak. A kérelem támogatása végett Tanucci, 
ki személyes ellensége volt XIV. Kelemennek, leszedeti azon már
ványszobl'okat, mellyek egy század óta a római Farnest:-palotában 
tartattak, hogy Nápolyba vitesse; a toscanai nagyherezeg hasonló
képen megfosztja ékességeitöl a Medici palotát; ezen személyes sér~ 
tésre számított tényeknek okvetlenül mélyen föl kellett háboritniok 
egy olly népet, melly, miként az olasz, annyira lelkesül a rnüvé
szetekért. A többi Bom·bonok nem fogadják el a pápai követet 
Madridban, elfoglalják 2) Avignont 1 Beneventót 1 Pontecorvót 1 ki-

1) Lásd az okmdnyoka.t Saint-Priest-nél. Könyve De la destruelion dea 
Jésuitea, egy enryclopa~dista indulatcoságával van irva, de azért elég őszinte, s 
haszo1mal lehet olvasni. Felkerestem az összes leghevesebb mfheket, mellyek 
e t{lrgyban napjainkban megjelentek, kivéve a pusztán sz6szaporit6kaL; mind
ezek meggyőztek engemet arról, mill/ fontossággal hir ismerni a tényeket, bár
meily oldalr61 hoza~sanak iM fel. Tulzott a jazsuiták érrl•kében Cretineau-Joly tör
ténete, ki hogy öket )(itisztázza, váduJja az egyházat, a pápát s ami szent csak 
iétez;k. Ezen VII. kiadás nyomatása alatt megjelent a tud6s Theiner praelatus 
XIV. Kelemen élete ez im 'í mnni<ája, me ll y igen szám os okm6.oynyal van gazda
gítva, s egészbeo véve nem c~ak rölmenti, hanem dicsi!Jri is ama pápát, fájdal
mas, de kikerülhetlen szüksége;ség gyanánt til11tetve föl a jazaniták eltörlését, s 
kimutatva, hugy a pápa azon szilárd meggyöződéssel határozta magát e lép~are, 
miszerint az egyház javát mozditja elö, 

2) A fosztogatási düh mfu- ekkor kezdett átmenni a bölcsészekröl a ki
rályokra, kik azt&n a népet is mPgtllnitottak ezen mester:;égre. Voltaire ezt irt& 
Frig;yesnek (17TO jul. 8.): .Engedné Isten, hogy Ganganellinek VIliami szép 
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jelentve , hogy mindaddig vissza nem adjalk, mig a pApa föl nem 
hagy az ingadozással, sőt még gonoszabb dolgokat is látszottak 
forral ni. V égre még azt is elhitették vele, hogy jezsuita méreg é~ 

gyilok fenyegetik, valamint arról is sugdostak, hogy elődét a böl
csészek mérgezték meg; amiért is Kelemen, "szelid és emberszerető 

pápa 1 kit azonban Isten nem teremtett illy heves zivatarokra" t), 
a félelemtől öszWnöztetve a hogy kikerülje a követek látogatásait, 
betegnek adta ki magát, szegényes é-tkekkel élt, mellyeket egy b.~~o

rát tálalt fel neki, s barátok, tanácsadr~k nélkül ti:iltötte napjait. 
Időnyerés végett megigéri , hogy Ricci után nem fog kinevezni 
rendfőnököt s megtiltja az ujonczok fölvételét; akarja, ugymond, 
hogy minden király egy értelemben legyen, ameily czélra zsina
tot fog összehini; alkudozik a szent széknek A vignon ba való átté
tele fölött, könyörületet és nyugalmat esd a kérlelhetlen miniszte
rektöl, még elcsigázott testének sebhelyeit is mutatva. Ekközben 
jóváhagyja azt, amit a három udvar müvelt, s a legszigorúbbR.n bánik 
a jezsuitákkal: megfosztja öket néhány collegiumaiktól, liLtogató
kat küld nyakukra, sarczokat ró rájuk, megengedi, hogy a hi
telezők elárverezzék butoraikat, - végül felszólítja a királyokat, 
hogy terjeszszék elö a jezsuiták elleni felháborodásuk okait, mi
szer int ind okolhassa eltörlésöket Ill. Károly csakugyan összegyűj
tötte azokat; Choiseul azonban, kinevetve a pápa barátos tempóít, 
(fr a t e r i e,) megakadályozta azok elküldését, s azt adta vála
szu l, hogy az indokok ki vannak fejtve mindegyiknek redele
teiben, s elégedjék meg ezzel; nem tartoznak számot adni a 
pápának magaviseletök ről, nem választot ták öt biróvá, 

birtoka volniL ;!z ön közelében, s hogy Ö11 ne volniL olly ta vol Lorettőtól! Milly 
szép tlolog lenne megtréfAlni ezen hRrlequineket é~ bullagyártókat. Nagy örö
mem telik benne, ha nevetségessé tehe-tem, még i11loíbb örülnék, ha kifoszt
hatnám !l ket." 

Frigyes, nagyohb bölcsé~znek mutatvAn magát a bölcsésznél, következ!lleg 
válaszolt (j ul. 17.): .Ha Lorett o sz!lll!lm mellett volna, nem nyujtanám ki re& 
kezemet. Kincsei elcsábíthatnák a Manrlriniket, a ConflanMokat, a Turpineket, s 
a hozzájok hnsonlókat. Nem mintba tisztelném a döreség által tett ajándékokat, 
de kimél ui kell azt, mit a közönség tisztel, nem kell botrányt okozni; s aki 
bölcsebbnek tartja magát a többiekr.él, kt~ll 1 hogy szánalommal legyen gyönge
ségeik iriint s ne sértse lllöitéleteiket. Kivánatos volna, hogy korunk állitólagos 
böJesészei sziutén igy go:tdolkoznának." Kés!lbb azonban ugyanezen király követke
~:öleg irt: .Azt hiszem, hog·y Francziaország minisztere t.öbbé n~m engedi ki· 
canszni kezei közB! Avignont, ba már egyszer megkaparitotta,u 

1) Salnt-Prlest, t37. 



Kelemen tehát elltészitteti Morcfosclli álial az eltörlési bre
vét, ezt ar.onban inkább curialisnak mint pontificalis
n ak találja, s azt mondja, hogy a papság fenségének mcgf'elelöbb 
forma kívántatik. Az udvar,,k eközheH szüntelen sarkallj~tk, hogy 
vessen véget a halogatásoknak; Kelemen bus ul, sir s állítja, hogy 
lemond, s Isten kez"L véli fiilismerni, midlin a londoni, pét.:rvári, 
berlini udvarok, vagyis egy görög p:ípa, egy anglikán púpa és 
pgy istentagadó hölc~ész írtak neki egy olly rend é1·dekében , 
mellyet egy legkeresztényebb, egy katholikus és egy lcghivchb 
király döftek át. 

Spanyolország azonban, vagyi~'~ Aranda mini~zter, Florida Bi
auca követ által minduntalan zaklatta a pápát, nem adva hitelt Lc
tegségének és me~igérve, hogy riigtön visRzaszolgáltatja neki Re
nevenlot és Avi;~nont 1), mire Kelemen igy vá.laszolt: A p á p a 

') Artand ur XI/. Leo életé-heu, 50. f., Clu>i"eul miniHzter egy lev••lét tette 

közzé Bernb bibornCJkhoz 1769. jnn. 26-n'>l, m81lybül kitünn<'d<, hogy III. K:í.roly 

volt :t. fö ·izgató, s hogy Kelemen mindeu e~zközt felhasznált a cialog hala:; z tá

Hára. Ime nM1ány töredók eme levéluiil : .Nen• két.lem, észrevette iiu, miszeriut. 

én kényszerítve voltam e7.eu lepé~ re, nam eoup:in :tmaz ,.(í)zékenysé~ folytán, 

melylyel Francziaország királya s11j:i.t n~:okaö•·Hese (Il I. Károly) iránt tartozik 

ezen jezsnitikus iigyben, mally j.denleg még sulyoHahbá lün ug-y a i<öl"iilruények, 

mint. azon ellenszcmv miatt, melylyel a :<plmyol kirlÍly a jez;uit.ák iránt viselletik 

s melly sokkal élénkebb, mint. a u' Oyeras (l\m1hal) ur(· i cle meg • ú rt. is, hogy 

megkiméltessé l< , minentiád számoN dlenmowl!~sol<- {•., vosziidR,"·gel< tiíl, <uellyek,•t 

soha sem 1·:\zhatlllllk volna le mag1mkrúl, miutho;!·y HJlanyol•lrszágban nem egy· 

könnyen monchmak le bizonyo~ eHiitél .. tekriil, ha riigtön kl"z<lethen eghz lmtározot.t

sággal nem irtji.k ki aznk11t. 

.Azt hi8z.,;n 11 nápolyi királylyal, lw~y a pApa gy<ing-o, Vi~g-y hamis "muer : 

gyönge, h11 haboz H n nak v égTehajt !Í.H>Íban, mit lelke, 'ziv.-, igéretei parauc.soluak 

neki i hami,, ha c.~alékouy n•méuyel<k81 akarjK biteg-ctui a a koronás fiíkei. Mind

két e~etben sziikH{gtl'len Iti mélt~ttd lenniinl< i r án ta ; ha gyón g e, mt\g i ukábL :1z 

leend, ha é, zreves;-.i, hogy mit.iil Mcm kllll l arl11nio< ré~úiukriil i ho< hamis, nevet,{,g<'< 

leune azon reményt k··ltc•ni beuue, hogy kifog rl!jluuk rava~Z>ágáv><l. Pecli~ igy ten

nénk, bíbornok ur, ha be aknruók várni, mig a szent 11t.ya nwg·ny~ri Ilf Ösozcs ki~III. 

fejedelmek bel~eg")"P>Ié.Rét 11 j~z.-uil.a-renrl clti>rlé,ére; ön júl l:itja am:c hosszadal· 

masságokat és UPh,\z$ég-ekot, mellyo<k cblröl sz>Í<"IWIZ!Iáuak. A hét·Mi uch·:.r csak 

megszoritásokl<al és valameily előnyös alkuclozás.-al fogja adni b .. J,·egyezéo~t i Né

metország cs11k ügygyel-bajjal fogja megadni; Lengyelorszá;.:, Oroszország által 

fclizgatva, meg fog-ja azt t11gadui, hogy hc•nniiukct bosz<~UtHon i Porcro/orszáe; é, 

Sartlinia (jól bmerem ú l< et) ugyaue:ot fogják ltmui. A p:"tpa tehát soha He n. fogja 

megnyerni a fejedelmei< eme beleegyeúsét, • midiin rlly záratlél;ot terjeszt eléul>, 

mint gyerm,-l,ekkt·l lt:í.nik velünk, kik uem i•mel"il( az .,mbereket, az ügy.,kd .;_, 

a~ udvarokJ.t. Midön azonba11 a p:Ípu azt lw>!:za fd, h ·gY a fojedcl111el( lleleegye-



k o r m á n y o z z a a l e l k e k c t és n c m k e r c s k o d i k v c
l i) k. - Maga l\lária Terézia sem gyároolitotta szorultsiigában, azt 
válaszolván neki, hogy a kérdéses ügy állami és nem vallási, s 
mig egyrészről szép szavakkal tartotta a pápát, má~rúszröl meg
tiltotta a milanói érseknek és a többieknek az I n c o e na D om i n i 
bulla kihirdet.éset, s Piacenza megszerzésére igyekezett felhasználni 
::una bonyodalmat. V égre, engedve II. József lisz Wnzéseinek, ., ki 
tiirclmetlcn ltapzsisággnl áhítozott j 6::~zágaikrn" 1), ií is hozzájárult 
az eltiirléshez azon kikiitéssel, hogy tetszése szeriut használha~s:-L 

i)ket, s ezzel vég!~ :;zakadt a kifogásoknak, amiPrtis a pápa szá
mos bibornokot nevezett ki, hogy erős pártja !egyen a consistnri
umban, s elkészítette a D om i n u s a c R e d e m p t o l' me n s 
brevét, s mintán az megnyerte az összes udvarok jóváhagyását, 

zéséhez még IL papság belecgyezé~e is kívántatik, voltaképen CHak 1réfl!.lózui ak11r 

veliink. A p:~ps!tg beleegyezése törvényes :!lakban csak a zsinat összehivllsiL mallett 
lehetséges, ez pedig kath. or,zághan nem h ival hat ik Ös:lze IL fejedelmek v;~:;y R pápa 

j."•váhagyásR nélkiíl ... 

"Csupán az uralkorifJ fejerlelmelcet illeti tnflg tehát sürgetni a pfc;J•t, hogy 
ti\riiljötl c:l eg-y, irántuk ellenséges :;zerzctes-r·endet; " R s,ent. atyának csupán a 
Bourbon-ház fejedelmei álhl iRdittatva kPil magát ezen engedményre elhatlt.roz

nia. Ha a szent atya meg akarja tenui eme szolgálatot a francr.ia és spanyol ltirá

lyoknak, anélkül, hogy magára vonna a többi koronás fnlt nelto?.telését, tegye ö is 

azt ~aját álla w1iban, ami Franl'r.ia- és Sp!utyolországban !Örtéut., törülje el a .h·
~suitálc rendjét saját területén " egyszersmind bocsásson ki egy hullát, mellylll'n 

kijelent.'lné, hogy azon fej crlclmek, kik ezután is meg nkatják L. ri H nt a ,iezsuitákat, 

megtart.h:.tják H ket mint külön cougregatiót., me !ly saját. fönö], kel birna azo u állu
rnok minrlegyil<ébéhen, mellyck illyetén különös gustussal birn!tnalc. 

".Jelenleg (llny " ar. ego'·sz világ lndj>t, hOI!Y a tranczia, ~P t nyol és nli.pulyi 
királyole nyilt harczhan állanak a jezsuihi.l<kal, és píu·thiveikhl. Ei fognak t(iri\1-

t.etni? nem t'oguak •·ltciröltetni '/ a kir;'dyok vagy a jazsuiták lesznek gyöztesek? 

Ebben áll a nagy kérdés, melly jelenl"g az Ö>,'l.t'R "ahi"eteket fog-lalko<lt.atja O:s 

izgalomban tart. jn, s me !ly mwyi <"Belszi;v,'•"Y• ~unyi V< .<'l.<ídség, 11nnyi üzelem oko

•6ja az ö~,zes kal h. nrlvaroknál. A ig,azat megvallva, lehetetlen illy ];ltvinyt ~zem

lélni, anélkül, hogy ne éreznök annak illetlellsé~ét, s ha én római követ volnék, 

~zégy<llmlm mag·am at Ricci atyáhan t t ram ellenfelét látni." 
1) Saint-Priest 15!>. lap. Nem ttulom, mennyire hiteleHelt a Lettt·es inédites 

de .f:Jseph ll. empereu1· d' Allemttqne, Páris till!:l. Ezen ]t;velekböl mély ellrmsze11v 

sugt\nik ki .'\Z iisszes S><erzete• rend,, le, föleg periig a jezsuit.ák ellen, kiket a lcg
lealázóbb nevekkel és ráfogásokiuli illet, vétkHI tulajrlonitván >Lz an•ztriai u.-alkudó

háznak és 'ajilt :myj:ínak, hogy tíírik öket, s hiztatva Choisenlt O:s Arandát, hogy 

irtsák ki ökot gyök.,restiil. Si je poutmis hair, j' exécrerais cette •·ace d' hommes qui 

persecula Penélon, enfa.nta ta bulle ,f..t cuena Domin·i• et rendit Rome si tnéprisable. 

Ug·yau~zt tallll"itott.a rÓtll:ti lfLt .. gatása alkaludlval, melly d' Aul>eterre idézett oür

gö:1yr-i1u·n \·.1u ltiirra. 
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kihirdette ( 1773. aug. 16.) Ezen breve tele vo It dicséretekkel a 
társulat iránt i Ignácz, ugyrnond, sz.cnt alavokon állitotta fel, s a 
pápák érdemeiért kiváltságokkal látták el és ti:>ztelték meg; de 
tulságosan vagyakodik a földi javak után, kebelében a viszálko
dAs magvai bm·jánoztak fel a többi rendekkel, az egyetemekkel, a 
fejedelmekkel, melly utúbbiak emiatt panaszokat intéztek a 1:1zent 
slékhez; ez hiába igyekezett azokat leesi liapitani slh még azok is 
ellenkeztek vele, kik a legnagyobb hajlandósággal viseltetnek a tár
sulat iránt, - amiértis az e g y h á z i b é k e ke d v e é r t, s az 
elődök példája nyomán, kik eszélycsségbill t>ll•·•·;iJték a templo
mosokat és lmmiliatusoi{at, ő is citiirli a társulatot Tagjai vagy a 
világi papság kiizé, vagy, ha nekik inkáub tetsúk, valameliy szer
zethe léphetn('k át, anélkül azonban, ho~y a közigazgatásba avat
kmmának. Annak föltétlen cltittása, hogy hajdani társu\:1tuk el 
törléséről vagy intézményeiről írjanak vagy be~zéljenek, indokolatlan 
záradék volt, melly az egész kath. világot cngcdetlf~nségre kény
szerítette-

Egy rendkivüli hatalmas, gazdag •·cndriil volt sz•), meliynek 
fönöke k0rlátlan hatalommal -uralkorlot t husziiniit.ezer tag fölött, 
kik kedvesek voltak a nép eliítt, bejáratosak a királyokHál! Kép
zelhetjük, mennyi elővigyázalot kellett használni, hogy eleje vétes
sék az egész világ lánguaborulásáuak ! T1tkos rendeletek küldet
tek a föld nógy t~jára; a pápai l\atouáknak egé~:t. hösiességiikre 
volt szükségök; azon szuronyok, mellyeket a portroyalcí zároaszü
zek ellen tűztek fel, mo~t a jezsuiták h:ízait vr,tU,k be rohammal. 
De csudálatos! sehol nem találtak ellcmlzcgiilésrc; ama hatalmas, 
ama boszu utl'in lih(,gö rend engedett az elsíí parancsnak, keresztbe 
tette melléu kezeit, és kimult, t;ajnálko?.va a p~ipa g-yöngesége, v11gy a kor 
türelmetlcnsége fiili;tt- Annyi ~yalázatnsság kiiziitt egy biinös sem 
került napfényre. Lefoglalt irattáraikbúJ keilctt volua eliíkerülniök 
ama jesuiticus gono~>ztettek bizonyitékaimd1, mellyck miatt az utú
kor is a kortársak átkozodásaiho;.: csatolhassa a magáéit: de még 
mindig ,-[l,- rájok_ A minisztcrek abban reménykedtek, hogy kilt
cseikkel kifizethetik a közadós"ágokat. III. K:holy mondá, hogy 
ez leszen az ö Peruja. Hozzáfogtak lehat a fo,ztogatlishoz, s R.~"ua 
erészben fölülutu!ta még a késöbbi jakobi1.usokat i~; a nyilvános 
bankoknál levő ÖB:;zcgeik lcfoglaltattak, a:d hozváll fel, hogy nem 
levén többé hitelezö, rucgözÜnt a hitel is i l~iccit megesküdtették, 
hogy hi ven számot adand a társulat vagyonáról, minthogy pedig 
sehol sew találták fel a remélt gazdagságot, az Angyal-várba zár-
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ták a rendf'dnököt, anélkül, hogy képesek lettek volna egyebet kicsi
karni belőle, mint hogy a rend gazdagságát. a hivek adományai ké
pezték. 

NPm soki1rl! Gangape)li elvesztve eg~szségét, s mint némellyek 
akarják, elizét is, rémképekt/il környezve és irgalomért esedezve, 
meghalt, s mint álli1 ották, ajezsuiták áltnl megmérgezve (1774,). lga7., 
hogy az orvosok nyomát Rem tálált:-lk a ruéregnPk; igaz, hogy a jó
:t:an P.~z azt kérdi, míért nem tették ezt, ha tehetséggel és akarattal 
birt:• k rd, eliSbh, h()g·yRern •Ai ok mérte a végső csapást, vagy miért 
nem sujtották irrktibb a hatalmas küvP-teliiket, mint a gyönge en
gediít.? Ui\ vajjon marad-e I!Piy a júzan éRz számára a szenve
délyuralta időkben·~ 

Utbda, VI. Pin>i, a fejedelmek iránti tekintetből nem merte 
szabadlábra helyezni l{iceit, ki ennekfolytán továbbra is az erőd
ben tartatott an~··tknl, ho~y elfogott irataihúl és levelezéseiből az 
t ü n t volna Iti, m m tha ő még mindig ama hatalom hirtokában hitte 
volna magáL, m"llytöl lít a pápai breve megfogztotta. Egy püspök
séget iv,értek neki, Ira al:íil" egy bizonyos iratot, ö azonban vissza
utasitotta az ajánlatot. Halála ellítt irá>iban kijelentette, hogy "azon 
pillanatban, midiín meg fog jelenni ama törvényszék előtt, melly 
egyediil van a c~alatko1.hatlau igaz~ág birtokában, csupán a tiez
ta igazság kedve~rt mint júl Artesiilt cgyr,n, rnint rendfönök, nem 
habozik kimondani, rni~zerint a .J~íiU~-T:üsasá.g :>emmi okot nem 
~zol~áltatott eltöröltett\sérr·, ~em (í maga Hi cc i, bebörtönöztetésére; 
különben ;;~zintén megooc~át iildiízöinl•k, hálát ad Istennek, hogy 
kiszólítja iit eme nyomor·n11ágok köziil, s e<.;edezik hozzá, hogy ha
lála enyhitHe azok llzenvHlé!!eit, kik ugyanazon iigy miatt sauyar
gattatr,ak." - I•:~:.en nyil:i.tkozatot ismP.tE:"Ite, midiín i>~.< Ur testét 
magálroz vette, kdJ"t mimlenkit, hogy tegyt!k azt nyilvánossá, mirc 
kiadta lelkr;t. VI. Pius iinnepélyes temetétit rendezett neki s elő

dei között rendelt számára hf\lyet j a c.1macchiói püspök vértanunak 
nyilvánította. 

Illy véget ért ezen társulat, melly sem gyermek-, sem öreg
korral nem hirt. Az oltiirlési brevéhez egy tilalmat csatolt a pápa 
az ellen, hogy a .iezsuiták rendjök eltöröltetése miatt gunyoltassa
nak. Ugyancsak sokat gondoltak a jezsuiták ellenségei a pápa 
tilalmával! ezPket ellenkezőleg valóságo>; örömithlsfág szállotta meg, 
mintha az emberiRég váltatott volna meg: Pasquinn nevet j a köl
tők d <i l okat és ma~asztabbokat zengenek; Lissabonban T e d e
um -<1t, kivilrL~!tAst renrlewck, s kihil'Cleti~, hogy pört inditanak 
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tninden j~zsuita ellen, aki netán oda vetlídnék, s mindenki ellen, 
aki becsmérlőleg szól a brevéről 1) 

A fejedelmek azt hitték, hogy végl'e nyugodtan alhatnak, s 
mégis azon brevét, mellyet olly makacsul sürgettek, csak ~fen
taJ'tásokkal fogadták el minden ellen, ami netán Elérelmesnek lát
szanék az ií vagy a püspökök tekintélyére nézve. Főként pedig 
mivel a pápa azt ajánlotta, hogy a jezsuiták vagyona jótékony 
czélokra fordittat~sék, kijelentettek, hogy jogukban áll tetszésök 
t'<Zerint használni fel azt. A gyöngeség tehát csak uj bántalmazá
:cokra bátorított. 

A bölcsészek; kik a c~:~apást előkészitették, ezt most ürügyül 
kt~ználták fel arra, hogy a vallást mint üldöziít gunyolják. II. Ka
talin ahelyett, hogy eltörölte volua a jezsuitákat lengyel tartomá
nyaiban, ar1·a kérte a pápát, hogy erősítse meg és ruhá?;za fel öket 
ama püspöki előjogok l\ al, mellycket a hitküldérekuek szokás adni; 
bölcsésznői hangon ezeket irta a pápának : "A félelem nem illik 
szentséged jellegéhez, s hivatásánál fogva sem alkalmazkodhatik 
a világi politikához, ha ez ellentétben áll a vallással. Ha pártfogo
lom ezen szegény iildözött szerzeteseket, azt nem szeszél y b öl, ha
nem alapos okokból, igazságszeretetbtil és azon reményböl teszem, 
hogy népeimnek hasznára fog válni. Ezen békeszeretö és ártatlan 

1) Botta Károly, ki igen diihös a jezsuitllkra, moudja, hogy a jansenisták 
kiméletleneknek mut:ttták.m:q-uknt irántok, de "sokkal több emberszeretetet ta
llllSitott&k a bölcs&szek, tanácscsal, p&nzzel, pártfogással gyámolítva Ignácz amaz 
elhagyott tanítványait. Most a köz·ajnálkozás kisérte !Iket, mert midön ll számüze
tésbe me11tek, sokan a legvégső szükséget szenvedték, beleg~ég, kor, vagy szegény
ség miatt." XLVIII. köuyv. Ö maga elöszkmlálja Llineiket, vagyis hogy tnlsulyra 
llkarl.ak verg,)dHi s emiatt többet tanultak mint a több;ek j hogy nagy gonddal válo· 
gattkk meg növeadékeiket 1 hosszura szabtll.k ezek kipr6báltatási idejét, elannyira, 
hogy csak akkor vették fel öket, ba biztosak voltak arr611 amit tettek; hogy job
bak voltak iskoláik az egyetemekDél; hogy megnyerték m·•gukn~~ok a szülllk l,izal
mM s a növendékek szeretetét,; hogy olly szoro.; összeköttel.ésben lt.llottalt egymlt.s
sal, hogy még azok sem beaditek roAillat a renrlröl, akik odabagyták. Lásd ugyan 
azon XLVIII. könyv elejét. 

Leo (protestáns) igy sz61: ,,A pApának jogában illott eltörölni a rendet s az 
eg-y hb érdek!\ ben erre elege11dö oltokat t,.J6.JbatoH j de hogy egy plt. pa l;nnyi•·a meg
feledkezbetett ~maz elvröl, melly ;Ut,d Róma a világ fölé emelkedett. j hogy euge
dc!.t a világi hatalmak sürgetéseiPek, mellyek bántó alakban terjesztctt~k elll : ez 
nyilván kimutatta, hogy a szent szék olly gyöngeségbe sülyedt, mell.vet nem iga
zol•.ak telje,en az llltalinos körülmények, h:u;em ~miatt részbell am>t férfiu oko
zandó, ki azt elfoglalva t Irtotta anélkül, hogy bi1·t volna ama hö•i j~llemmel, mely
lyet magas &lllt.sn l<övetelt.'· Ola1zorazdg tö1·ténete, XII. Könyv, 4. f. 
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férfiak társulata élni fog birodalmamban, mert a szarzetek kö
zött ezt találom legalkalmasabbnak az ifjuság és a tudatlan nép 
oktatására, minthogy az emberszeretet, alárendeltség érzelmeit s 
az igazi vallás elveit csepegteti szivökbe. Nekem nem kell tarta
nom papi fondorlatok és cselszövényektöl, s törvényeim alatt bár
kit csak nyilvánvaló ok miatt üldöznek. Atalában ama gonosztettek
nek, mellyekröl e rendet Yádolják, soha sem láthattom bizonyítékait. 
s bátorkodom állitani, hogy szentséged sem látta azokat." Végül 
arra kéri a pápát, hogy tartsa meg öket Oroszországban ; majd 
o-ondja lesz rá, hogy lecsillapitsa az ell~nséges udvarokat, mellyek 
különben emiatt nem fognak ellene hadat inditani (178.<:J. jun. 4). Il. 
Frigyes kitiltotta az eltörlési brevét azon kijelentéssel, hogy mivel 
kötelezte magát mitsem változtatui meg Sléziában a kath, vallás 
körül, fel kell tartania a jezsuita.kban a legjobb papokat és tanítókat, 
akiket csak ismert. Bölcsész barátai üldözési dühökben minduntalan 
sürgették, ho~y adjon tul rajtok, ö azonban mindig csak azt vála
szolta, hogy a törvények büntetik ugyan a bünöst, de nem zavarnak 
össze gonoszokat és ártatlanokat; s hogy csak vádolják öt türel
mességröl, ez még .a legkevésbbé sajnos hiba vala~elly fejedelem
ben l) Végre azonban megunva a zaklatásokat, elrendelte, hogy 
tegyék le a jezsuiták rendi öltönyüket és nevöket, képezzék az isko
laügygyel foglalkozó királyi Intézet papi tagjait, s mint illyenek 
foglalkozzanak azontul is a közoktatássaL Utódja aztán teljesen 
kiküszöbölte öket. 

A kol'mányok nem gondolták, hogy valameily társulat még 
akkor is félelmet idézhetne elö, midön már elvesztette politikai 
befolyását és a közvélemény támogatását. N em hitték, hogy egy 
olly. rend bukása, melly a közoktatást és a lelkismereteket vezette, 
nem történhetik meg erkölcsi felforgatás nélkül; hogy ki fognak 
pusztulni a collegiumok, anélkül, hogy elöbb gondoskodtak volna 
pótlásukról 2). A jószágok, mt llyek elegendők voltak a közösség
ben élö tagok fentat·tására, elégteleneknek tüntek fel a világi ta
nitók dijazására, amiértis a pénzügy még inkább megbomlott, abe-

') Lásd ez érdemben d' Alembert-rel folytatott levelezését, ez utóbbi rollvei
nek X VII,,- fejezetében, különösen pedig az 1774. jan. 7., márc. ll., és m!jus 
1 ö-rö! keltJeveleket. 

2 ) A jazsuiták egy heves ellen.sége u szemrehll11yás hangján igy irt 1815-
hen : Lea h~mmea qu' on accuse d' avoir donné le mouvement au préparé lea voies a la 

Révolutú:Jn, n' avaient- ila pa~~ été pot<r la plU8 part, élevés dam les colUges, 16ftlll 

par les Jeauitea1 Du Pradt, Congréa de Vienne. 



lyett, hogy jobb karba hozatott volna. A fejedelmek kimutatták, 
hogy önkénykedeseikben többé semminemű feket nem ismernek, 
minekfolytán a népek , mellyek ezidöÚ\jt kezdettek szabadságokat 
követelni, érezték, hogy ezeket csak törvénytelen és erl>sz~kos 
utakon szer,•zhetik meg. 

Attól tartva, hogy igazságtalanoknak ne látszassanak, sokan 
igazságtalanokká lesznek j az e tény fölött eddig hozott itéleteket 
eme féJe·lem sugalmazta, de hogy nagyszerű vagy gyalázatos volt 
legy~n-e az, most már minden olvasó megmondhatja j jó vagy 
roszholt-ej az, csak akkor lehet elhatározni, ha majd tisztába jöt
tünk afölött, jó vagy rosz volt-e forradalom. 

TIZENEGYEDIK I"BJEZET. 

T ö Í' ö k o r 8 z á g é s P e r z 8 i a. 

Á politika eme bonyodalmai között már alkalmunk volt emlí
tést ten'ni egy hatalomról, mellyriek 11 mult század látta hanyatlását 
s talán a mienk ]átandja enyészetét 

III. Achmet suitan a passarowitzi béke értelmében (1718) 
elvesztette a temesi bánságot, NándorfeheJ·várt Szerbia jókora és 

· Oláhország csekély rés?.ével, másrészről azonban megszerezte Mo
reát a körültek vB szigetekkel, egyedill Cerigo maradván meg a 
velflnm~eseknek ; övéi azt hányták szemére , hogy meggyalázta 
birodalmát'. Oroszországgal is ezerencsétlen háborukat viselt j Nagy
Péter azonban, ámbár győztes volt, sajnálkozott, hogy a pruthi 
béke értelmében (1711) át kellett engednie Azowot, !lmellynek 
viss'zaszerzéee végett hajókkal látta el a Dont j ekkor azonban 
elragadta lit a halál, utódaira hagyván ekként Kelet iránti terve
inek megvalóaitását. Ugy látszott azonban, hogy a két ellenséges 
hatatom egy'etértett abban, miszerint hasznukra fordítsák a perzsa 
za vargásokat. 

Per~~iá négy különbözö napaéget foglal magában. A benszülött 
törzsek, m~llyeli a Pe'rza·a~öböl és Arménia közlitt elterülő begységek 
között nomád életet folytatnak, vagyis Kerman, Fara, Irak, Kurdis
tan, soha sem voltak meghóditva, hanem féken tartatnak a török 
és ama turkoritán és tatár törzsek áltaJ, mellyek két más fajt képez
nek, 1 mellyek lassan lassan megbódit'ották az országot. Az' arah 
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törzsek végül a nyilt téren laknak, kereskedelmet folytatva az 
öblön, s csak névleges függésben áll va. 

A kéoyuri kormánynak alávetett perzsák négy osztályra oszol
nak : harczosok, kik a mahomedán törvény értelmében tulsulylyal 
birnak; törvény emberei ; kereskedők és mesteremberek ; fóldmi
velök. Csendesen munkájokkal foglalkozva helyrehozzák az elpu
hult és zsarnoki, vagyis olly urak által kezelt kormány okozta bajo· 
kat, kih a háremekben növekedve, csak a kéjelgés és barbá.raág 
ittasságát ismerik. 

Se li. 
Amaz elfajult és vérengző nemzodék közöl kitünt Nagy-Abbas 

sah, ki negyvenévi uralkodása alatt dicsöséggel halmozta el magát. 
Abbas utolsó akarata unokáját Sam-Mirzát hítta a trónra (1628), ki 
Sefi-nek czirnezte magát, s ldt akként tiszteltek meg, hogy annyi 
szönyegre ültették, ahány ut·alkodó volt családjából. A háremben 
növeltet ve, szelid külsö alatt kegyetlen szivet rejtegetett; sze
szélyböl vagy félelemből nem csak saját rokonait, haoean ~ok 

másokal is hidegvérrel kivégeztetett. Megvakittatta tulajdon fiát, 
Abbast, midön azonban emiatt halálos óráján bánatot érzett, egy 
herélt, ki elég bátorsággal bírt nem engedelmeskedni, épen ve
zette öt hozzá, kit aztán utódjává nevezett ki. 

11. Abbas. 
Ezt gyermekRégében derék miniszterek vezették, kik ref01·· 

málni igyekeztek a fényüzést és az erkiilcsiiket, megszüntetni a 
bor elvezetét, minek Nagy-Abbas nagyonis átengedte magát; de 
talán épen nevelőinek szigorusága rniatt annyira megutáita II. 
Abbas a nyügöket, hogy mihelyt csak tehette, dobzódásra és ke
>'yetlenségre adta magát. Békébeo élt egészP.n harminczhat éves 
koráig, türelmes volt a különféle felekezetek irányában, de rosz 
volt mindenkivel, aki hozzá közeledett, sokakat megfosztott éle
töktől és megrövidítette a saját magáét. 

Sollma n. 
Fia, ~eti, ~olimau nevet vett föl, hogy elejét vegye ama 

baljóslat(}knak, mellyek trónralépését kisérték. ( 1666). Felöle 
még a keleti k!inyuraság mellett is hihetetlen kegyetlenségeket 
beszélnek; megégettette háreme mind azon höl~yeit, kik vallásos
ságból vouakodtak leinni magukat, s megölte azon heréltet, ki 
megwentette azon nőket, kik külilnöaen kedvesek voltak a sah 
előtt, hogy ne kelljen késöbb bánkódoia. Mialatt részegeskedett 
s winisztereit is arra kény~zeritette, az uszbekek winden évben 

XVII. 16 
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pusztitottá.k Korassant, a tatárok pedig a Káspi-tenger partjait. 
Ali-Kuli-Kolan nagy harczos visszaverte öket, ez azonban· olly 
nyugtalankodó volt, hogy elzárva tartották, mig nem volt rá 
szükség, amiértie a sah oroszlánjához hasonlitotta maga t: 'nLe
nytlgöznek, midön nem szolgálok, feloldoznak, ha szükségök van 
rám. u Midön egyszer Kuli-Kolan kHiönös engedély mellett vadá
szaton volt és értesült Soliman haláláról, örére rohan és megöli 
e szavak kiséretében : "Tanuljátok meg nem hagyni szabadon kó
borolni olly embert , kit a király őrizetetekre bizott; u erre az 
udvarhoz megyen dicsekedve hűsége eme bizonyítékávaL 

Soliman, halála előtt ezeket mondotta: "Ha nyugalmat akar
tok, emeljétek Hussein Mirzát a trónra; ha dicsöséget, koronázzá
meg Ahbas-Mirzát.u - A heréltek uralomvágyból a gyönge és 
vakbuzgó Hussaint választották meg (1694), ki csupán molláhknak 
és szent sind-eknek osztogatott hivatalokat; ezek collegiumai or
gyilkosok maohelyeivé lönek, egyikök pedig saját kényekedve 
ezerint kormányozta Perzsiát, elannyira, hogy minden bort és il
latos vizet kiöntetett, ·ami csak az udvarban létt!zett, az általok 
megfertőztetett edényeket pedig összetörette ; üldözték az eretne
keket, különösen pedig a suffitákat, mig másrészröl a közügy si
ralmas állapotba sülyedt, a katonák éhen haltak, a lázadók föl
emelték sörényöket. Hussein egy halálos itéletet sem mondott ki, 
a benyén töltötte napjait a meg-megujuló lázadások között. 

Afghauok. 
Kandabar , melly mongolok és perzsák által határoltatik, 

majd emezeknek, majd amazoknak volt alávetve, s következés
kép egyiknek sem engedelmeskedett, hanem a mindegyik törzs 
által választott főnököknek. Ezen törzsek között az afghanoké 
volt a legkiválóbb, kik az Indus és Korassan közötti hegyeken 
laktak, s származásukra nézve különböznek a perzsáktól, a tatá
roktól és a hinduktól, s némellyek a Nabukodonozor által fog
ságba hurczolt zsidók ivadékainak tartják öket. Fölvevén Maho
med vallását, kevéssé tisztelték a kormányt, melly össze akarta 
olvasztani a különféle törzseket, s majd Perzsia majd India felé 
hajolva, windenkor bizonytalan és veszedelmes alattvalók voltak. 
Egyik családjok Delhi trónján ült. Midön Nagy-Abbas elfoglalta Kan
dahárt, a Ghilge és Abdalla törzsek Perzsia alattvalóivá lönek, mally
nek kormányzója elnyomta és elkeseritette öket, mignem Abbas 
az ö nemzetökböl való Sidut nevezte ki ispabani seikké, kiknek 
utódai (siduceusok) szentekül tiszteltettek s mindenha eugedel-
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mességre találtak. Az afghaook azonban inkább Delhihez mint 
Ispabánhoz hajoltak, amiértie Hussein, hogy féken tartsa öket, Gi
orgio-kan Valyt, vagyis Georgia herczegét küldé oda kormány
zóul egy hadsereggeL Ez megfékezte az afghanokat s mint mog
hóditottakkal bánt velök ; panaszaik .soha sem orvosoltattak, ugy 
hogy megint ujitásokon törték fejöket. Mir-Weis főnökük, ki 
mint kezes Jspaháoba küldetett, meg tudta nyerni Giorgio ellensé
geit, veszedelmes és nagyravágyó emberként tüntetve fel öt, és 
sikerült neki megfosztani öt Hussein kegyétől , mig másrészről 

látva a birodalom kéjelgő gyöngeségét, hazája fölemelésén gon
dolkozott. Mekkába zarándokolva azon kijelentést eszközölte ki az 
odavaló tudósoktól, hogy szent a siiták ellen való háboru, kik 
valamennyien kiirtandók. 

Ezidőben Nagy-Péter egy Orii Izrael nevü, örmény szárma
zásu kalandort küldött a sahhoz követi minőségben, adómentes
séggel ruházva fel öt mind azon áruktól, mellyeket ö és kísérete 
magukkal visznek. Ez tehát több százra menö , kiséretet vitt ma
gával, hogy meggazdagítsa magát és barátait, s az örmény kirá· 
lyok ivadékának adta ki magát. Mh·-Weis azon gyanut keltette 
föl Hus!leinben, hogy Oroszország, Giorgional egyetértve, el akarja 
foglalni Armeniát és Georgiát, s kieszközölte, hogy visszaküldes
sék hazájába mint kalanter, vagyis fötisztviselö, miszerint szem
me) tartsa Giorgint. Ez fölboszankodva emiatt, meggyalázta öt, 
rabszolganöül követelve tőle leányát; Mir erre fölizgatva az afgha
nokat, egy ünnepély alkalmával megölte Gíorgint összes hiveivel 
(1708), elfoglalta Kandabar erősségét, az afghanok főnökének czi
mét vette föl, s az eretnekek ellen indítandó háboruval szándé
kozott magát áll~sában megerősíteni. Ispahanból hadsereg helyett 
követség érkezett, melly előtt Mir válaszu! a király gyöngeségét 
gunyolta, s megesküdöft a sóra, a kenyérre és a Koránra, hogy 
nem teszi le kardját addig, mig le nem döntötte Husseint a trón
ról és el nem foglalta Perzsiát. A győzelem ·nem engedi, hogy 
ezen fenyegetőzéseket vakmerőeknek mondjuk, s Kandabar füg
getlen ország lett. 

Mir- Weis halála után (1715) két csecsemőt hagyott, B mi
dön a nagyobbik, Mir-Mahmud, elérte tizennyolczadik évét, király
nak kiáltatja ki magát, Ispaban ellen vonul, melly hatszázezer la
kost számlált, s ostrommal veszi !törül (1722). Egy üstököscsillag 
feltünése már előbb rémületet idézett elő, s az ég haragját a kéj
hölgyek kiüzésével és a bor eltiltásával igyekeztek megengesz· 

ts• 
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telni. A rettegés megbénítja a védelmet; a gyönyör(i kéjlakok, mely
lyekkel Nagy-Abbas ék esitette Ispaban környékét, a barbárok zsákmá
nyává. lesznek; Hussein, ki mindvégig gyáva marad, gyászöltöny
ben szaladgál az éhezi;; város utczáin, üdvözölve alattvalóit, mire 
a győztesnek azoigáltatja át a királyi jelvényeket; s ezzel véget 
ért a Sofik uralkodó családja. Mahmud kegyetlenül használja fel 
gylízelmét, legyilkolja a fl5embereket, mig végre egyik rokona, 
Asbrar, megfosztja'öt jogara- és életétől (17~5). A fetwa meg
engedi a törököknek, rabszolgákká tenni a keresztények nait és 
asszonyait s egészen tetszésök ezerint bánni velök, anélkiil azon
ban, hogy vallásuk megváltoztatására is kényszeritené öket, más
részről azonban meghagyja , hogy a siitákat még erőszakkal is 
kényszeritsék eretnekségök elhagyására, s hogy ne fogadjanak 
magukhoz olly nőket, kik ahhoz makacsul ragaszkodnak. A per
zsák irányában elkövetett kegyetlenségek tehát törvényszerüek 
voltak és iszonyatosak, miként vallási háborukban szoktak lenni. 

ll. Thamo!!!p. 
Péter czár ezen bonyodalmak között elfoglalta Derbendet, a 

törökök pedig, kik betörtek Georgiába és Armeniába, meghódi
tották Taurist és Si1·vant. Ezen foglalások kevésbe mult hogy el
lenségeskedést nem idéztek elő Török- és Oroszország között, 
Francziaország azonban közbelépett , minekfolytán kölcsönösen 
biztositották egymás szerzeményeit, rnegigérve, hogy azokat még 
inkább kiterjesztendik s támogatui fogják Thamaspot, a hatalmá
tól megfosztott Hussein fiát. S csakugyan barezra kelve a hitor-
16val, a Porta huszezer ember feláldozá1:1ával elfoglalta Hamadant, 
késöbb pedig Tiflist s már azon reménynyel kecsegtette magát, 
hogy véget vetend a siiták birodalmának. A d,olog azonban egé
szen máskép dőlt el, mert százötvenezer ember elvesztése után 
kénytelen volt a békét elfogadni (1724), elismerve a bitorlót s 
megtartva a két elfoglalt tartományt. Emellett a moszkoviták 
Sirvant és Gilant ·tartották elfoglalva; Korassan s majdnem vala
mennyi déli tartomany az afghanok hatalmában voltak; Georgia 
megtagadta az engedelmességet ; ugy , hogy Thamasp kezében 
csak Mazanderan tartomány maradt meg, mellyben Ferabad erős

sége és a hegységek wenhelyet nyujtottak neki. 
Nadír, egy korassani pásztor fia, odahagyva békés foglalkozá

sát, egy martalóczcsapat élére állott, megrohanva a Mesbidbe za
rándokoló karavánokat; később, midön ellenség ütött hazája föl
dére, csapatja badsereggé szaporodott, melylyel megtámadta az 
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afghanokat s megreszkettette Ashrafot Irannak csak nem rég 
elfoglalt trónján. Ekkor Thamaspnak ajánlotta fel szolgálatát, 
azon föltétel alatt, hogy a t em a t d u l e t nek nevezze ki öt. Tba
masp homlokon csókolta és igérte neki , hogy atyjául fogja öt 
tekinteni, s teljhatalommal ruházta fel, mire Nadír Thamasp-Kuli
kan, vagyis: Thamasp rabszolga-fönöke czímet vett föl (1727), 
s győzelemről győzelemre haladva, visszafoglalta az afghanoktól 
az elvett tartományokat; a legyőzött Asbraf meggyilkoltatja Hus
sein t, s csekélyszámu csapatjával Kandabar felé húzódik vissza, 
mig végre Segestan sivatagjain megtámadtatva a beludsoktól, 
ö is meggyilkoltatik. Kuli-kan erre visszavezetvén a sahot Ispabanba 
(1729), felsz(,Jitja Török- és Oroszországot, hogy adják vissza a 
jogtalanul elfoglalt tartományokat. . Ezen felszólitás ép akkor. 
érkezik Konstantinápolyba, midön a vén Ibrahim 1 III. Ach
met nagyvezire , menyekzöjét tartotta az ezer és ezer virá
gok kelyheibe helyezett lámpások által megvilágitott kertekben. 
Achmet, ki egészen el volt merülve eme látványosságokba, szive
sen beleegyezett v<}!na eme kívánságba, ha nem kellett volna az 
ulema, a janicsárok és a nép haragjától tartania, kik öt háborura 
sarkalták. Hogy ezt meg lehessen inditani anélkül, miszerint rop
pant félrerakott kincsekhez kellene nyulni, uj adót vetettek az 
árukra, 8 a földnépe, mellyre annak terhe sulyosodott, nem zu
golódott vallási gyülöletböl. A sereg még össze sem gy ült Skutariban, 
midön bil·e jött, hogy Kuli-kan megverte a szeraszkiert , elfo!§· 
lalta Taurist, Hamadant és az egész Georgiát. 

A szeres csétlenség felszakítja az elégületlenség zsilipjeit; 
szemérehányják Achmetnek a passarovitzi békét, hogy csak fele
ségeivel, gyermekeivel, virágaival és madaraival foglalkozik , s 
csak annyiban gondol az országra, hogy átvegye a n11gyvel!lir ál
tal a néptöl kicsikart kincseket .. Erre Kali! Patrona rongyszedő, 

Muslu gyümölcsárus, Ali Emír kávés összecsöditik a népet, s a 
nagyvezh· letételét követel ve végigjárják az utczákat ( 1730 
szept. 28.). A janicsárok ahelyett, hogy ellentállanának, el
futiiak ; elfutnak a hatóságok is, mire Kali! Konstantinápoly 
urává levén, felnyitja a börtönöket 8 janicsár-agákat és egyéb 
tiszteket nevez ki. Acbmet kitüzi a próféta zászlóját és har
mincz aranyat igér mindenkinek, ki ahhoz jö; Kalil azonban 
hatszáz· embert állit fel azon meghagyással, hogy Jöjenek le min
denkit, ki a 8Zent zászlóhoz közeledik. Csapatjához ekközben 
mind többen csalatkoznak ama janicsárok közi:H, kik Perzsia el· 
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len indultak ; Achmet azt hiszi, hogy megengesztelheti <Iket, . ha 
kidobatja nekik a nagyvezír, a kapudan-basa és a kiaja holttes
teit; ök azonban életben akarták ezeket kezeik közé kapni,) s 
követelték, hogy Achmet mondjon le. 

l. :tlahm1d. 
A nagyur tehát e!Bkeresi unokaöcscsét, a harmincznégyéves 

Mahmudot, ki mióta l atyja II. Mustafa, a tróntól megfosztatott, a 
serailban volt elzárva, padisah gyanánt üdvözli Bt s e szavakat 
intézi hozzá : A t y á d e l v e a z t e t t e a z o r s z á g o t, m e r t 
vako~ engedett a muftinak; én, mert biztam lb
r a h im b a n. L e g y e n c z p é l da e lll t t e d! mirA fiaival együtt 
Mahmud helyét foglalja el 1). lbrahim házában· harminczkét milli
ónyi értéket találtak, s gyöngyöket, mellyek negyvenöt millióra 
becsültettek, a aerail kincsein kivül ; ennyivel birt az ottomao bi
rodalom még hanyatlásában isi 

l. Mahmud uralkodása kezdetén a 11\zongó tömeg szeszélyei
töl függött, s nem csekély erőre, eszélyességre és álookaágra volt 
szüksége, hogy visszaállitsa a nyugalmat. LáiJJi akarta Kali] Pat
ronát, ki mint uj Masaniello, egyszerü janicsár-öltözetben, mezte
len lábakkal jelent meg előtte. Midön fclszólittatott, hogy kérjen 
valamit a szultántól, igy felelt: "Én megelégszem azzal, hogy 
felségedet a trónon láthatom. Akik ismerik a történetet, azt mond
ják nekem, hogy nem engedik ágyában meghalni azt, ki szultáno
kat emel trónra; én azonban megmentettem az országot elnyomó
itól B ez elég nekem." Minthogy azonban Mahmud atyái lelkére 
esküdött, hogy meg akarja öt jutalmazni, azt kérle, hogy töröltell
aenek el az élethossziglani bérletek, mellyek lbrahim pénzügyi 
gazdálkodása alatt életbeléptek, s mellyek .hasznosak de Igylllöl
tek a nép előtt; kéréae teljeaitetett Kali l és Muslu ezután is osz
togatták a méltóságokat, a Mahmud tfirte ezt, de ekközben meg
biaható egyénekkel vette magát körUI; kik között volt nevezete
sen Kuplan-Guera.i krimiai tatár kán is; ez mindenképen növelte a 
féltékenységet és megveté,t, mellyek ugyis nagyon gyorsao kelet
keznek. nlamelly alacsony származása demagóg iránt, mint hogy 
pedig kée<lbb a janicsárokat és a népet is sikerült t<lll!k elidege
niteni, Kalil' és a többi fönökök is megölettek. A konstantinápolyi 
nép ünnepet csinált ez eseményböl, valamint abból is, midön hat
ezer lázadó vérpadra, ezer pedig a gályákra hurczoltatott; erre az-

1) Achmet alatt keletkelett az elslí könyvnyomda Konstantio,polybao. 
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tán bűnbocsánatot hirdettek, e a nép ujra 'kezdte érezni a szenve
déseket, a reményt és megcsalatáet. 

111. Abbas. 
Nadir Kuli-kan ekközben egymásután aratta a gyözelmeket 

Perzsiában, midön azonban Thamaep sah nem tfirhotvén tovább, 
hogy mintegy gyámság alatt tartsák, maga állott a sereg élbre, 
megveretett a törökök által, kik visszafoglalták Tauriet éa Hama
dant ( 1731) s öt Arménia és Georgia átengedésére kényszerítették, 
az Arae folyót jelölvén ki határul a két birodalom között; miáltal 
a töröklik több mint kétszáz mérföld (leg he) hoeezaeágu területet 
nyertek. Thamaepnak ezzel ép annyira csökkent tekintélye, ameny
nyire növekedett Kuli-kané, ki most eltökélte eltenni 8t láb al61. 
Kandabarból, a birodalom másik széléről, egy turkomanokb61 
és uszbek tatárokból álló hadsereggel, melly vakon követte ve
zérét, ki Bt győzelmekre szoktatta, Ispahan ellen indult, s Thamaep 
helyére Abbae-Mirzát ültette; nyolcz hónapos csecsemőt, kinek 
nevében aztán ö kormányzott (1732. aug. 26). A csecsemő, mi
dön az országnagyok hódolat-nyilvánitásának elfogadása végett 
felmutatták, sirásra fakadt 1 mire Kuli-kan igy szólt: "H a ll j á
tok! a Törökországnak gyaláz&tosan átengedett 
t a r t o m á n y o k a t k é r i v is s z a." Azonnal Bagdad ellen indul 
és ostrom alá veszi; megérkezik Osman Topal (a sánta), a porta 
nagyvezire, s a két hadsereg, mellyek egyenkint betvenezer fóre 
rugtak, sokáig függöben tartja a gyözelmet; Végre Kuli-kan le
győzetik (1733. jul. 19.), és harminczötezer fóböl álló gula hirdeti 
az ottomanok gyözelmét. 

A diván féltékenyeégből sziikmarkulag látja el pénzzel To
pált, ö azonban az arab törzsektől tesz arra ezert, B daczára a 
sivatagoknak , mellyek Perzeiának védbáetyául ezolgálnak, ujra 
gyözelmet arat és visszautasitja a felajánlott békét. 

Ez szerencsétlenség volt rá nézve, mert Koli-kan ujra bá
torságot öntve hadseregébe, visszatér és magát Topalt is megöli, 
előnyös békét köt a portával, melly utóbbi Törökország részéről 
ia háboruval levén fenyegetve, kénytelen átengedni Armeniát és 
Georgiát s elösmerni a bitorlót. Ghilant és Sirvant már előbb 
visszaadta az orosz czárnö, ugy, hogy Perzsia visszanyerte haj
dani kiterjedését. Kuli-kan, dics8séggel halmozva, a haza megsza
badítójának kiáltatott ki a Neuruz ünnepély alkalmával, s még in
kább akkor, midön a kormány visszaéléseinek megjavitásá~oz fo
gott. 
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Sah-Nadir. 
Ekközben meghalt vagy kénytelenittatett meghalni a gyer

mek Abbl\s ( 1736), s a hadsereg, me Ily a Kur és Araxef! ös~ze

folyásánál V() l t összegyül ve, ezt kiáltotta : Cs ak K 11 l i-k a n 
m é l t 6 f ö,l ö t t ii nk u r a lk o d u i ; K u l i-k a n P e r zs i a n a g y 
sa h j a ! A jelenlevők valamennyien hárornszor a füldet érintik 
hornlokukkal s térden csusznak körötte, C!lókolva ruhája szegé
lyét; ezután karjaikon a trónra helyezik B htiséget esküsznek neki 
Sah-Nadir név alatt. Szeretve és félve alattvalóitól, befejezte a 
megkezdett javításokat; rendezte az örökösödést; eltörölte azon 
szokást, mellynélfogva a h erezegek .<1. háremben tartattak, azt akarva, 
hogy szarezzenek jártasságat az ügyek vezetésében , mellyektől 

szigoruan eltiltotta a palota heréltjeit Ispahant széppé és erőssé 
tette, számos sarczot eltörölt, könnyített az adóterhen, gabonát osz
tott ki a szegények köbött s ujra rnüvelés alá vette az elhagyott 
földeket. Hogy még inkább kitörölje alattvalói szivéből a trón
vesztett uralkodócsalád emlékét, valamint belátva azt is 

1 
hogy 

mindadd:~ ryönge marad a birodalom, mig a királyi hatalom ér
vényesitését akadályozó vallási szokások és gyakorlatok léteznek, 
követelte, hogy a musulmanok. egy szartartásban egyesüljenek, 
minden különbeég nélkUI Omar vagy Ali felekezete között, s jaj 
annak, ki valameily igazságtalanságot követ el vallási indokból. 
Ezen rendelet igen elkeseritette a molláhkat 1 miértis magához 
hivatta öket és igy szólt hozzájok: "Mire használjátok jövedel
meiteket ?" "A vallás szolgáinak, a ruosheáknak és a collP.giumok
na.k fentartására, u - válaszolálc "Erről majd én fogok gondos
kodni; miu t hogy pedig er. ek ( ka.tonáira mutatott) azon eszkö21Ök1 

mellyeket Isten erne birodalom felmagasztalására használt, ök a 
Magasságbelinek valódi papjai; rendelem tehát, hogy jószágaitok 
az ő fentartásukra fordittassauak. u 

A békét megzavarhl.k a kandabari afghanok, kiket a nagy
mogul ,is segitett; N ad ir azonban legyőzte öket ( 17 37) s a lerom
bolt Kandahar város mellett az uj Nadir-Abad várost építette, 
melly most az előbbinek nevét viseli. Boszu és nagyravágyás ké
sőbb Indiába üzték öt Nagy-Sándor utján, tüzérséggel, mellyet ravasz 
módon Oroszországtól sajátitott, s egy hadsereggel, mellybe saját 
bátorságát, kitartását és kapzsiságát öntötte át. 

V éget érvén a Gaznevidek, Tamerlanig számos roahomedán 
fejt:delem uralkodott Indiában; jelenleg amannak utódai közül 

.Moham~d.-sa,lJ ült a. trónon, kit "soha senki sem látott anélktil, 
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hogy egyik kezében serleg , karjaiban pedig szép nö ne lett 
volna.u A kabuli és lahorei alkirályok meghajoltak Sah-Nadir 
előtt, Mohamed pedig személyesen kUzdvén ellene, Karnaul mellett, 
harmincz<"zer embert vesztett el, továbbá pogyászát, tüzérségét é;; 
t>lefántjait, s a gy'özö kegyelmére volt kénytelen magát bizni, ki 
maga után vitette iít, midőn diadalmas bevonulását tartotta Del
hiuc (1739). Itt egészen mint uralkodó járt el 8 épen kincseket 
gyüjtött halomra, midön némell y mongol urak lázadása, kik hat
ezer perszát leöltek, olly rettenetes haragra gyulaaztotta , hogy 
megparancsolta H vitros lakosainak kiirtását. Százezer hulla bori
totta már az utczákat, midön egy dervis eléje állott és igy szólt 
hozzá: H a I s t e n v a g y, l é g y k e g y e l m e s , m i k é n t ö ; b a 
próféta, mutasd meg nekünk az üdvösség utját; ha 
ki r á l y, n e g y il ko l j l e b e n nünk e t, h a n em t é g y b o l
d o g okká. - Mire Nadir következőleg válaszolt: N em v a
g y o k s e m I s t e n, s e m p r ó f é t a, 8 e m k i r á l y, h a n em h a r-' 
c z o s, k i t I s t e n h a r a g j á b a n k ü l d ö t t a n e m z e t e k m e g
fe n y i t é s é r e. Nem elégedvén meg a legyőzöttek vérével, ara
nyukat is akarta, s kegyetlen kinzásokkal mintegy 2000 milliót 
halmozott össze 1). Erre Hindostant akarván megzabolázni, vissza
adja a koronát Mahomednek, s kijelenti az országm1gyoknak, hogy 
"ha fellázadnak a nekil~ adott uralkodó ellen, kitörli nevöket a 
teremtés könyvéhöl. u 70 milliónyi adót ró a császárra, kit a timu
ridák egyszerű képviselöjének hagy meg , amennyiben a valódi 
hatalom egy általa kinevezett kormányzóra és tanácsra ruházta
tott; az Indus jobb partján fekvő tartományokat Perzsiához csa
tolja, s követeli, hogy a nagy-mogul adófizetőjének ismerje el 
n1agát. Az Industól nyugatra fekvő tartományok ban Sind kor
mányzója vonakodott megh6dolni, s ennek leigázása többe került 
India meghóditásánáL 

Később egy, Tamcdau véréből származó herczegnőt véve fele
ségül, visszaindult hazájába (május), háromszáz elefán ton, ti z ezer lo
von s ugyanannyi tevén és öszvéren hurczolva maga után India kin-

l)·Ugy számítottak, hogy Delhi tiz rnilliard lirát ve:;zt.ett ez alkalommal, a 

vidék pedig négy milliardot .. Nadir kezébe került a nagy mongol gyém!nt is, mely

nek hosszusága mH.sfél, RzélesHége egy és vaRtagsága fél hüvelyk volt .. Halála utfLu 

A<·hmolrP, az afghanok fí511okére ~zállt át, 1812-ben pedig háborura azolglr.l!atotJ 

Hllo\\m;at az afg·hanok e• Raugit.-8iug1 asikik főnöke kiizött., melly utóbbinak ke-

vésKe! ez<1liit.: ig birtokában volt. ' 
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ceeit. Ezek láttára a szomszéd tartományok lakosai minduntalan 
elötörtek, hogy elraboljanak vagy .....ieszaszerezzenek belölök egyet
mást; a kiáradt folyók még veszedelmesebbé tették a visszavo
nulást. Késöbb azon ürügyböl, hogy a tutaágosan meggazdagodott 
katonák megunhatnák a fegyverviselést, Nadír a közpénztár szá
m,ra foglalta le az ii!lszee aranyat ée dr,gakövet, fejvesztés alatt 
megtiltva mindenkinek ezekblll bármit megtartani j csupán a pénzt 
hagyta meg a katoná.knál, mellyböl az utazás fáradalmai ée a 
sulyoe fegyverzet miatt csak csekély összeget vihettek magukkal. 

Visszatérve székvárosába, csakhamar megint felzavarták a 
leagek ée uszbek tatárok, kiknek hogy megfékezze kalandozáaait, 
Khiva , Bokhara és Karism tartományok meghóditására indult, 
melly alkalommal nagyszámu perzsa rabszolgákat szabaditván meg 
a fogságból, egy városban telepitette le öket, mellyet születésehe
lyén épittetett; erre a szomszédos Kelat erBaségben helyezte el kin
cseit. Értékes ajándékokat ktildött a portának, Péter czárhoz pedig 
követeéget meneaztett, mellynek fényUzése elvakitotta a még bárdo
latlan moszkovitákat. Nem türhetvén azonban a nyugalmat, a kau
kazusi tartományok meghóditására indult. Követelte a portától, 
hQgy rontsa le az uj erődítményeket, ismerje el a dsaferi szer
tartást ötödik orthodox felekezetnek 1 s jelöljön ki azámára he
lyet Mekkában j nem teljesíttetvén kivánata, megtámadta Bagda
dot, késöbb Mossult, változó szerencsével, mig végre Kerkerben 
béke köttetett "a dicső és hatalmas sah Nadir között, ki fényes mi
ként a hold, ragyogó miként a nap, a világ gyöngye, a moslemek azép· 
ségének, nem kUiönben Mahomed igaz vallásának központja, ural-
kodó, kinek csapatai azámban felérnek a csillagokkal, ki Xerxee 
trónján ül, 11 és "az ur és uralkodó, Isten árnyéka, az igazságos
ság tükre , az igaz hivők és királyok védője , kinek hadserege 
ezámos, miként a csillagok, ki valódi utódja a kalifáknak, azoigája 
a két szent városnak, ura a két szárazföldnek és a két tenger
nek, aultán, suhannak a fia, háromazor hatalmas, háromazor rette
netes, háromszor dicsö, háromszor nagylelkű császár Mahmud, a 
a hódító" - között (l 7 43). A padisah lemondott vallási követe
léseiröl, ugy hogy az ellenséges felekezet követöi zarándokolhat
tak Mekkába, de nem teljes karavánokban. 

Egy golyó, melly Nadirt Mazanderan hegyazoroeai közi.itt 
érte, félelemmel töltötte öt el az összeesküvésektöl, minekfolytán 
még kegyetlenebb és zsugoribb lőn, elannyira, hogy a legtürhet
leuebb zsarnokok egyike vált belöle. Kétszázötvenezer harczost 



251 

tartott szolgálatában, kiket nem volt képes eltartani az ország, 
melly a polgári és külháboruk miatt elvesztette kereslredelmét, 
amiértie Nadír kénytelen levén fölemelni az adókat, gyiilölet lépett 
az elsö vállalatai által előidézett csodálat helyére; végül a tábor
ban meggyilkoltatott néhány tisztje által (1747. junius), kik azt 
híresztelték fell:!le, hogy az idegenek által az összes perzsa kato
nákat legyilkoltatni szándékozik. 

Az általa összecsödített mindenféle népség között most ki
tört az elégületlenség, ujra fellángolt az engesztelhetlen gyülölet 
a siiták és sunniták között, kik kölcsönösen gyilkolva egymást 
Nadír ravatala kiirUl, a megmaradtak hazájukba széledtek. Ali-ku
li-~an nevü unokaöcscse, ki a lázadás elökészitöjének és a nem
zeti vallás megb<lszulójának hirdette magát, elősietett és hatal
mába keritvén a kelati kircseket , uralkodónak kiáltatta 
ki magát Adil-sah, igazság királya név alatt. Azonnal kiirtotta 
nagybátyja egész nemzetségét, egy év mulva azonban megfosz
totta öt a tróntól testvére Ibrahim ; midön azonban ez utóbbi 
Rok sah ellen indult, ki Riza kulitól és Hussein sah egy leányától 
született s Korassanban és Irak-adsemiben uralkodóvá kiáltatott ki, 
odahagyta öt hadserege. Rok sah ekkor, mint a Sofik és Kuli
kan ivadéka , igyekezett meghódítani valamennyi tartományt 1 

de Acbmet sah, Nadír barátja, ki az afghanokkal és uszbekekkel 
Kandaharba vonu1t vissza és itt egy uj afghanbirodalmat alapított, melly 
menhelyül szolgált a Bunnitáknak, hadat inditott ellene. Ennek 
példájára a többi tartományok kánjai is függetlenekké akarták 
magukat tenni, ugy hogy mindenfelé zavar és háboru ütötte fel 
fejét j Rok sahot Mirza-Seid-Dub dervis, szintén Sofi-ivadék, fog
ságba ejtette és megvakitotta, késöbb azonban megint szabad
lábra helyeztetett Achmet sah által , ki Kuli-kan iránti tieztelet
ből meghagyta birtokában Kora,.sant. 

Ali-Merdan, Kuli-kan egyik legkiválöbb vezére, egy csecse
mőt mutatott elö, azt állitván felöle, hogy a trónvesztett Hussein
sah egyik fiától szá.rmazott, Ispahan ban Ism ae! név alatt fejede
lemmé kiáltatta ki (1750), hogy nevében ö uralkodhassék. A 
kormányzót nem sokára meggyilkolta az igen alacsony szárma
zásu Kerim-kan, ki aztán hatalmát örökölte s ezt má.s tartomá
nyokra is igyekezett kiterjeszteni. Nyolczvan évet élt 1 feléles;.~

tette a kereskedelmet s egyéb teldotethen is emlékezetes volt 
kormányzáRa. Egyizben midön a azokott kihallgatások után fá
radtan visszavonulna, egy valaki lelkendezve berohan hozzá: Ki 
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vagy? -Kereskedő, a zsiványok, elrabolták min
den vagyonomat.- S mit tettél te, midön megtá
ma d t ak? - A l u d t am. - H á t m i é r t a l u d t á l? válaszolá 
Kerírn dühösen. - Mert azt hitte~, hogy te virasztaaz 
h e l y e t t em. A bátor felelet kegyelmet és jutalmat nyert. Ha· 
talmától megfosztotta Mohammed-Hassan, Iti tizennyolcz évi kor
mányzat alatt némi békét volt képes meghonosítani. Kerírn halála 
után (1758) a villongások ujra kitörtek s az egész századon át 
scm értek véget. 

Polgl\rháboru. - A kadsarok. 
Két párt szaggatta az országot: a kurdok és kadsarok 

pártja. Az elöbbi Kerim családját védelmezte, melly Iránban, 
vagyis a déli tartományban uralkodott, Teherannal mint szék
helylyel. A másik északon, Afghanistánban 1 Mohammed-Hassan 
családját pártolta, melly Kabulban székeit. Az előbbiek legyőzet
tek s miután 1794-ben az uralkodócsalád is megszünt, Aga-Ma
hammed-kan lön Perzsia egyedüli urává. Kegyetlenül meggyilkol
tatta a vak Rok-sahot, ki még most is Korassanban uralkodott, 
kiirtatta összes testvéreit és igy szólt: Cs ak a z é r t o n t o t t am 
a n n y i v é r t, h o g y e z e n g y e r me k b ék é b e n u r a lk o d h as
s ék. Nem sokára megöletvén ( 1796), Baba-kan unokaöcscse lett 
utódjává Feth-Ali név alatt 1 és sa h , vagyis király czimmel, mig 
elődei csupán kormányzóknak (v ak i l) hivat tak. Ő a legnagyobb 
nyomorban vette át Perzsiát, mellyben nem létezett kereskede
lem, nem földmívelés , és Chardin alig talált tiz millio lakost a 
mult században, holott négyszer annyi is elfért volna benne. Mo
hammed igyekezeü felvirágozta.tni országát, tamogatta az ipart 
és a költészetet , s két követséget küldött Napoleonhoz·, ki 
azt hitte, hogy basznat veheti neki Oroszország és Anglia ellen 
táplált oriási terveiben. 

A siiták birodalmának sem rohamos emelkedése, sem ha
nyatlása nem vált hasznára az ottomanoknak. Mialatt ezek hábo
ruban álltlttak Kuli-kannal, a nagyúr meghagyta Kuplan-Guerai
nak, a krimi tatárok kánjának, hogy vezessen hadat Perzsiába 
( 1733) s utközben vesse alá az északi Kaukazus népeit, mellyek 
mióta Oroszország egészen Derbendig terjesztette ki hatalmát, 
nem igen akartak hallgatni Konstantinápolyra. Anna czárnö fel 
akarta használni a pillanatot a törökök elnyomására s megaka
dályozta elöhaladásukat; huszezernyi rendes orosz katonaság Le
()llteff tábotnok vezetése alatt a nogai tatárok területére tört, 
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Ukrajna és Krim sivatagai között, 11 mindent tüz11el ~s vassal 
pusztított, de a hideg és ragály, a törökök eme félelmes szö
vetségesei, Cijakhamar visszavonulásra kényszeritték az oroszokat 
(1 735). 

Ezen tatárok ama rettenetes arany horda maradványai 
voltak , melly miután szolgaságban vagy rettegésben tartotta 
Orosz- és Lengyelországot, végre a porta fenhatósága alt\ került, 
melly azt néphadul használta oroszok, lengyelek és magyarok el
len. II. Iván meg-hóditotta a kazani, astrakani és sziberiai tatáro
kat, minekfolytán most ezeken volt a sor, kik Krimeo kivül még 
Kubant, ~ két Kabardiát, s a Duna, Dnicster, Bog és Dnieper 
melletti measzeterjedő rónaságokat birták. Oroszország szerette 
volna alávetni őket, mert illy módon uralomra jutott volna a Fe
kete-tenger fölött, mi annyi idll óta képezte törékvéseinek czélját, 
s törvényeket szabhatott volna a hanyatlásnak indult Törökor
szág elé. Kezdetét vette tehát a rendes hadjárat, mellyben Orosz
ország de1·ák hadvezérek által megjavított csapatokat használha
tott, kik között főkép Münnich Kristóf tábornagy, oldenburgi 
nemesember, érdemel emlitéat, kitünő mérnök, ki a ladogai bániu
latos csatorna munkálatait (l 732) és a hadjáratokat vezette. A leg
csekélyebb engededenségre az ágyukhoz köttette a katonát s igy 
hurczoltátta hosszu utakon végig; látva, hogy sokan betegséget 
szinleltek, miszerint ne kelljen a rohamokban résztvenniök, eltil
totta megbetegedni, elevenen való eltemetéssei fenyegetve az en
gedetlenkedöket, s ezen fenyegetést csakugyan végre is hajtotta 
néhányszor. Midön egy zászlóalj nem akart rohamra indulni a 
felgyujtott Oczakow ellen, a~ ágyutelepeket rája irányoztatta. Be· 
hozta a cadet-intézményt; a tatár lovasság megfékezése végett frisiai 
lovakkal özönlötte el a térséget, s ö volt az elsö, ki Töröko~
szágot az alája vetett keresztény népségek fellázításával szándé
kozott gyöngiteni. 

Mttnnich átkel a Donon (17:36), Krim ellen indul, s Bak
esiszaraihoz , a kán székhelyéhez érkezik , barbár módon fel· 
gyujtva a palotát, a könyvtárt és kétezer házat. Az éhség és be
tegségek visszatérni kényszerítik anélkül, hogy gyarmatokat ala
pithatna j az oroszoknak alávetett kalmukok ekközben a kubani 
tátárokra törnek és gazdag zsákmányra tesznek szart. Münnich 
ujból megkezdvén a hadjáratot hetvenezer emberrel megszállja 
és rohammal beveszi Oczakowot (l 737) j behatol Moldva- é~ Oláh
országba, egyetértésre lépve az ottani keresztényekkel, a bfltegsé-
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gek azonban megint visszatérni kényszerítik. Lascy Péter tá.bol'
nagy szintén illy kegyetlen"éggel jart el Krimben ezer falut 
tevén lángok martalékává. 

VI. Károly, ki egy szerzödés értelmében támogatni tartozott 
A n na czárnl:lt, remélte, hogy itt majd helyreütheti Olaszországban 
ezenvedett veszteségeit, amiértie zilált pénzügyeinek daczára egy 
hadsereget küldött, melly azonban csupán ujonczokból állott és 
roszul volt felszerelve, s minthogy semmi sikert nem volt képes 
elérni, pörbe fogatta és börtönbe záratta a vezért, Seckeudorf gró
fot 1) másokat pedig kizárt kegyelmébl:ll, mialatt az általa elide
genitett Bonneval gróf gyözelemre vezette a törököket. Minthogy 
t13hát nem bizott hadvezéreiben és követeiben, minden áron békét 
akart kötni; N ei p perg gróf, ki az alkudozásokkal volt megbízv a, 
olly módon viselte magát, hogy árulónak látszott 1 miglen a fia 
Leopold (1790) által közzétett okmányok folytán csak megfog
hatlan könnyelmüsó.get lehet neki vétkül tulajdonítani. Atengedte 
tehát Nándorfehérvárat és Sabácz várát, Szerbia tartományt és 
Oláhország elfoglalt részeit; a rabszolgaságba esett ausztriai 
alattvalók kiválthatók magánosok által (1 739). Illymódon Károly 
tanácsosainak állítólagos képtelensége folytán odaveszett Eugén 
herezeg győzelmeinek legszebb gyümölcse. Egy olly béke értel
mében, mellyet akkor is bajosan lehetett volna elfogadni, ha az 
ellenség a kapuk elött állott volna 1 nyitva hagyták a törökök 
eli.ítt a Becsbe vezető utat, Münnich pedig, ki átkelve a Dnieste
ren Bender ellen indult a nlegmegloghatlanabb és leggonoszabb 
alkudozások által, IDeilyeket a történelem felmutathat" 2) feltar
toztatva látta magát elöhaladásában. 

Oroszorszag magára maradva és nem bizva Nadir-sahban, 
ki a törököket ujolag megtámadni ájánlkozott,. békét kötött, meg
tartva ell:lbbi határait , lerombolva Azow erősségét s biztonság 
okáért pusztán hagyva területét; hogy a két birodalom között 
bástya alakittassék, szabaddá tétetett a két Kabardia; a rabszol
gák váltságpénz nélkül visszaadattak ; Oroszország számára elis
mertetett a császári czim s alattvalóinak megengedtetett a Szent
föld látogatása adófizetés kötelezettsége nélkül. Lemondott ugyan 
a Fekete-tenger meghóditásáról, mi a háboru czélja volt, és meg-

1) Thereslus, Versuch einer Lebensbeschreibung dea Feldmarschal Grafen 
Wil &ckenoor'f. 1792, 

') Schoell. 
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igérte, hogy nem fog rajta hajókat tartani, mAsrllszrlSI azonban 
megszabadult amaz akadá.lyoktól, mellyeket nagyravAgyása elé a 
pruthi béke gördített. A divan erészben Villeneuve marquis, fran
czia követ tanácsait követte 1 ki kereskedelmi szerzödést kötött 
Franczia- és Törökország között, melly maigian zsinórmértékül 
azoigál a két hatalmasság közötti viszonyoknak. 

Mahmud felhasználta volna Ausztria szorult helyzetét, melly 
ekkor az öröködési háboruba volt bebonyolódva, ehelyett azon
ban közbenjárónak ajánlotta fel magát, kitünlí erkölcsi intelmek
kel, mellyek azonban elégtelenek voltak amaz embertelen ·nagy
ravágyások megzabolázására; azért tehát tétlen szemlélö maradt. 
Konstantinápoly azonban soha sem élvezett nyugalmat , a meg
megujuló lázadások a miniszterek megváltoztatására kényszeritet
tek, ezer és ezer házat tettek hamuvá, mig végre vérbe fojtattak. 
Ezen lázadások elnyomásával és saját életének másokénak kiol
tásávali biztositásAval levén minduntalan elfoglalva, Mahmud kép
telen volt ama jót eszközölni, mellyet várni lehetett volna t!lle, 
vagy a külpolitikával foglalkozni. Kedvelöje levén a pompának, 
evégett feláldozta népe egyszerű és takarékos szokásait, s az öt 
utánzó köznépben szintén meghonosultak a fényüzés szükségletei. 

111. Otman. 
Őt fivére, III. Otman, követte a trónon (1754), ki ötvenöt 

éves koráig a serail fényes fogságában tartatván, ekkor látta elő
ször nem csupán az állami ügyeket, hanem az utczd:kat és palo
tákat is, s más arczokat a herélteken és odaliszkokon kivül. Mint 
valameily tapasztaladan gyermek bámult tehát meg mindent; 
egymást érték nála a könnyelmű és képtelen szeszélyek, mindun
talan változtatta minisztereit, mire megint attól tartva, hogy el
veszthotné a nem remélt hatalmat, kegyetlenkedésekre veteme
dett. A nép gyujtogatásokkal boszulta meg magát, mellyek egyike 
a város két harmadát elhamvasztotta. Halála óráján a serail tete
jén levö kioszkba vitette magát , hogy fogadhassa a hajóhad · 
utólsó üdvözletét (1757). 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

O r os z o r sz á g. 

Az oroszokat, ezen ügyes nemzetet nz utánzás ban, harcziasakká 
tette I. Péter, ki magához édesgetvén XII. Károly és egész 
Európa legjobb tisztjeit és katonáit, teljesen életbe léptette ama 
rendszert, melly nem sikerült XIV. Lajosnak és Frigyes Vilmos
nak, ·életbe léptette pedig azért, mert kezdetlegesebb és engedel
mességre született néppel volt dolga. XII. Károly eszélytelensége, 
a. lengyelek gyöngesége, XIV. Lajos sze1·encsétlcnségei, Ausztria 
megaláztatása segéd<lszközökül t~zolgáltak neki arra, hogy nagy
gyá tegye birodalmát, rettenetessé hadseregét; s csakugyan alá
rendeltségben tartotta a Balti-tenger közölt levö tartományokat, s 
adófizetésre kényszeritette Lengyel- és Svédországot Europa resz
ketett, hogy megrohanják emez ujabb barbárok, kiket nem szelidi
tett még meg a müveltség; minda:wnáltal a nemzet bárdolatlansága 
képessé tette azt a haladásra, daczára uz udvar elfajultságának. 

l. Katulin. 
Miután Péter meghalt (1725) anélkül, hogy kijelölte volna 

utódját, némellyek Katalint akarták megválasztani, nJintha Péter 
öt tüzte volna ki azáltal, hogy megkoronáztatta ; mások unoka
öcscsét, a tizéve8 Péte1·t pát'tolták, azon Alexius fi;"tt, kinek halá
lát Katalin elöidézte. Megindulnak a fondorkodások, 8 mindkét 
párt támogatást keres a katonáknál és a szent synodusnál; Kata
lin azonban "ezen megkoronázott rabszolganő, ki sem írni sem 
olvasni nem tudott, ép olly jellem-szilárdsággal mint lélekjelen
lettel védte igényeit, mint feleség, mint özvegy, mint anya, mint 
mostoha-anya; miután befogta rettenetes fe1je szemeit, eleget tett 
a fájdalom minden formalitásának, biztos helyre tette a kincs
tárt, megnyerte a katonákat, ügyesen felhasználta a kegyencz 
Mcnzikow közremüködését , li az ország szoká~a sz~rint mély 
gyászba öltözve jelent meg mindeniitt, si1·va1 összeesküvést szőve, 
uralkodva." •) Igérte , hogy anyja leend a nemzetnek. s csak
ugyan könnyítette a terheket, visszahítta a számüzöttekct, eltávo
lította a bitófákat az utakról; külsöleg fentartotta az ellenséges
kedést Angliával, s a szövetséget Ausztria- és PoroszországgaL 

1) Lomontoy. 
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Nevében Menzikow uralkodott, kiről (minthogy OroazonU, 
története még hasonlit B rómaiak és barbárok történetéhez) azt á.lli
tották, hogy meggyilkolta Pétert, mi11zerint helyette ö uralkodb&asék, 
s hogy késöbb azon megállapodásra jövén Ausztriával, miszerint 
saját leányát vétesao el a jövendö czár által, megölte Katalint ia 
midön észrevette, hogy uj azeretökbtlu kuea támogatást, le akarvAn 
magAról ra\zni Me~ikow uralmAt. 

U. Péter. 
Megbalván Katalin harmincznyolcz éves korában ( 1727), Men

zikow saját palotájába viszi ll. Pétert, s itt egy számtizetési rende
letet irat vele alá ellenségei, föként pedig azok ellen, kik megbiusi· 
tották a czé.r egybekelését leányával. A Dolgoruki herezegak azon
ban azt augdosták az uj czár fülébe, hogy Menzikow ez által mtg 
akarja öt fosztani minden hatalomtól, s csakugyan kieszközölték, 
hogy a vetélytárs számüzetésbe kUldetett; hozzáteszik, miszerint a 
számözött vagyona kilencz millió rubeire rugott papiroaban, négy 
millióra készpénzben, nyolczszáz ezerre ékszerekben; az aranyedé
nyek sulya százöt, az ezüstedényeké négyszázhusz fontra rugott. A 
Dolgorukik, kik őt a czár kegyébP.n követték, a saját családjo~ból 
való Katalinnal jegyezték el Pétert, ez azonban nem sokára kimult 
himlőbens vele a Romanowok férfiága is kiveszett. (1730.) 

Anna. 
A Dolgorukik ugy intézték a dolgot, hogy az választatott meg' 

akinek legkeveHebb joga volt rá, Anna, ki I vántól , Nagy-Péter 
elsöszülött testvérétöl származott s jelenleg KUI·land özvegy herozeg· 
nője volt; remélték, hogy alatta az arietokratia a czárok rovására 
megint felülkerekedhetendik. Egy capitulatio elfogadására kénysze
ritették tehát a czárnöt, mellyben ez megigérte, hogy mibez sem 
fog kezdeni a senatus jóváhagyása nélkül, s föként hogy nem fogja 
maga mellett tartani kegyeltjét, Biren Jánost. Anna mindent meg
igért, el lévén tökélve, hogy mit sem fog megtartani. Biren eljött; 
a nemesek, a papság és a nemzet egy állitMagos küldöttsége arra 
kérte öt, hogy semmisitse meg a capitulatiót , melly ellenkezik 
Oroszország érdekeivel, mire Anna kijelentette , hogy örökösödési 
jognál fogva uralkodik. A Dolgorukik számtizettek , s helyöket 
Ostermann és Biren 1) foglalták el, melly utóbbi kényurilag kor-

') .Ezid8t31 ke~dve Bil'onnak nevezte magAt, hogy a haaounevil franclia caalAd 
rokona gyanánt t.ekinteuék; elllen g·yöngoségben napjainkban iB sinyliSdöH egy 
nagy költő. 

XVlL 17 
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mányzott B ugy látszott, hogy czélul tüzte ki magának az orosz 
nemesElég maradványaival népesiteni be Sziberiát; embertelenségeit 
azzal akarta igazolni , hogy azokat szükségeseknek mondotta az 
oroszok kormányzására. Meg akartak semmisiteni valamelly eUen· 
séget? elégséges volt kikHideni valameily egyént, ki ezt kiáltsa: 
I Bm e r em a j e l sz ó t és a d o l g o t, mi azt jel·~ntctte, hogy sz 
illetö tudomással bir valameily összeesküvésről s szándéka azt föl· 
fedezni; s ha a kiabáló elég erős volt arra, hogy kitartson három
szoros megveretést a knuttal anélkiil, hogy visszavonná vallomását, 
a vádlott is ugyanazon eljárásnak vettetett alá, s ezt igy folytatták, 
felváltva majd az egyikkel majd a másikkal, mig végre az egyik 
magát bünösnek, vagy a másik rágalmazónak vallotta. Illy kisegitö 
eszklizt alkalmaztak számos kiváló egyén s főkE'nt a Dolgorukik 
ellen, kiket összeeskü vésről vádoltak a czárnö ellen s emiatt kin· 
padra vontak. 

Anna, ámbár jó hadsereggel rendelkezelt, nem szerette a hábo
rukat, söt, mint láttuk, visszaadta Perzsiának a Nagy-Péter által 
elfoglalt tartományokat, mellyek több teherrel mint haszonnal jár
tak; mindazonáltal győzött Törökországban , valamint Lengyelor
szágban és Kurlandban is. A nemzeti pártiak gyUlölték a n é me
tek e t, ahogy Ostermannt, Birent és Münnichet nevezték, de aki 
őcsároita kényuraskodásukat, el lehetett készülve a börtönre vagy 
Sziberiára. Anna szilárdságával féken tartotta a népet, meJly türel
metlenül viselte a jármot, B nem áldozta fel egymásnak a szeretöt 
és a védelmezöt. Moszkvából, hol II. Pétet· tartotta székhelyét, 
visszahelyezte az udvart Szent-Pétervárra ; egy jászpisz hegyen, 
az Or és Ural összéfolyásánál, Orenburgot épittette; királyt tukmált 
Lengyelországra, melly ezidő ezerint már Oroszország játéklapdá
jává sülyedt; midön pedig megürült a kurlandi herczegség, mellyet 
mint a lengyel korona hübérét a KettJer család bir-tokolt, Anna 
csábitásaival és hatalmas hadsereggel kivitte, hogy az ö Bireuje 
választatott meg. 

VI. hán. 
Ez rábírta urnöjét, hogy unokahugának, a braunscbweigi her· 

c~egnönek fiát, lvánt, jelölje ki utódául, mi megtörténvén, Anna 
halála után (17 40) ö lett a kormányzó, Münnich tábornagy azonban, 
kinek cselszövényei annál veszedelmesebbelt voltak , mintbogy öt 
arra képtelennek tartották, fondorkodott .Biren ellen, ki csakugyan 
számüzetett, s mecklenburgi Anna, Iván anyja kiáltatott ki. Mltnnich 
remélte 1 hogy jutalmul a generaliraimus ez imét fogja kapni , ezt 
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azonban Anna saját férjének adta; MüDnich kevésvártatva még első 
miniszteri állását is elvesztette, mert Poroszországot pártolta, mig 
Anna Ausztria felé hajolt. 

F.rzsélu•t. 
Erzsébet, Nagy-Péter leánya, c8ak kéjelgíi lustaságból nem 

lépett fel mint trónkövetelő, de Lestocq, az ő kedvencz franczia 
borbélya, összeesküvést szitott az ö érdekében, s egy darab papi
rossal jelent meg előtte ( 17 4 l), mellynek egyik oldalán Erzsébet 
volt lefestve lenyirt hajjal, ö pedig kerékbetiirve, másik oldalAn 
pedig Erzsébet a trónon ülve, ő pedig, Lestncq, ennek lépcsőin; 
s igy szólt hozzá : V a g y m a e s t e a z e g y i k, v a g y h o l n a p 
a más i k. Et•zsébet nem szegült ellen, s a lázAdás, melly éjjel 
százöt gránátossal VE"tte kezdetét, reggeh·e he lett fejezve. (decz. ·6.) 
A gyermek Iván, midőn felébredt, az uj császárné karjai közt 
találta magá.t, s midön hallotta a nép örömkiáltásait, ö is kiabálni 
kezdett, mint a többiek: É lj e n E r zs é b e t! Mire ez igy válaszolt: 
S z e g é n y g y e r m ek ! t e n e m t u d o d , h o g y ö n m a g a d e l
l e n k i á l t a sz. 

Ezt valóságos fölkelés követte az idegenek ellen, kik az egész 
birodalomban legyilkoltattak és kiüzettek ; azok, kik a hadseregben 
szolgáltak, összeállottak, hogy egymást védjék s mások zsoldjába 
léptek; visszaállittattak a nemzeti szokások ; tudatlanságot és bá.r
dolatlanságot fitogtattak ; fényüzés kapott lábra csin nélkül, türel
metlen babona; lemondtak ama [messzeható tervekről, mellyeket az 
oroszok képesek voltak végrehajtani, de nem kigondolni j elragadták 
a gyermekeket megtérítés örve alatt, s rabszolgákká tettek. Erzsébet, 
ki ocsmány kéjelgésekkel nyerte meg a katonaságot, most mínt az 
egyház feje határtalan tisztelet tárgyává lett. Nem kegyességbő!, 
hanem rettegésbill minden irAnt 1 mi a halál gondola~ját idézbette 
volna fel lelkébeo, Erzsébet megigérte, hogy senkit sem fog vér
padra küldeni, ehelyett azonban knuttal, a nyelv kivágásával, vagy 
Sziberiába való hurczoltatással büutette a hajdani kegyenezeket; 
Iván börtönbe vettetett, a trónfosztott család Orenburgba, Ostermann, 
Münnich és mások Sziberiába számüzettek. Ha nem is alapította, 
de fentartotta a titkos irodát, ezen kegyelmet nem ismerő politikai 
inquisitiót; nyolczvanezer megvesszözött, megcsonkitott, éhséggel 
gyötört egyén töltötte be Sziberiát kétségbeesett jajkiáltásaival. 
Sok szeretöje volt s mindenkinek kötelességében állott eltitkolni 
családi nevét. 

Bestu!>chef, igen romlott és bárdolatlan, de ép elméjli és testü 
17• 
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férfiu tartotta a czá."nöt hatalmában 11 feláldozta az orsz!got saját 
kapzsiságának. A cEárn8 ingatag azenélyei azonban azámoa rövid· 
életU vágytárat adtak neki minden osztályból és nemzetböl·; ezek 

. közé tartozott Razumofsky, tudatlan ukrajnai paraszt, ki az énekkar 
tagj á vá lett és sz ép hangjaval megnyerte Erzaébot tetszéa~t; to
vábbá a hessen-homborgi örökös herezeg, ée La Chatardie francsia 
követ, ki másfél millióra men8 ajándékokat kapott töle. Ezek tet· 
szése szerint váltakozott a politika. Bestuschefnek, ki Ausztriához 
hajolt, sikertil ki ütni a nyeregbiS l Lestocqot, ki Francziaországot 
pártolta, B egy fölötte gyalázatos pörben halálra ítélteti öt, melly 
itélet azonban örökös számüzetésre változtattatik, két robeliel nap· 
jában. Erzsébet egyszerre jámborrá leszen és nöül megy Razu
mofskihoz ( 1750) j zabolázza a fllváros fajtalanságát, temérdek nllt 
záratva el, kik között, ellenségek vagy vetélytársak vádaskodásai 
folytán, becsületesek is ÖBBze voltak keverve azokkal, kik önma
gukból áru ez ik ket csináltak ; akinek természetea fiai voltak, köte
leztetett ezeket törvényesiteni házasság által, bármennyire egyen· 
l ö tlen legyen is az j a. nem engedelmeskedökre az orenburgi bányák 
vártak. 

Erzsébet egyetemet alapitott Moszkvában éa szépmüvéazeti 
akademiát Szent-Pétervárott j anyagot azo! gáltatott Voltairenek atyja 
történetének megírására. Szerette a szinészetet a ll.latta egy nemzeti 
szinház is alakult, mellynek számára Sumarakof Sándor kilencz 
azomorujátékot irt Racine mintájára, továbbá tiz vigjátékot és egy 
operát, melly egy olasz által zenére téve az elaö volt, mellyet orosz 
szinpadon énekeltek. Az olasz Locatelli János meghonositott& a. 
comicus operát és a balletet. Ámbár könyekre fakadt midön hal
lotta, hány alattvalója lelte a harczban halálát, a háborut mégis 
Oroszország rendes állapotának tekintette, s akként vélekedett, hogy 
annak mindig fenyegetni kell szomszédait j kiterjesztette birodalmát 
és saját előnyére használta fel a szövetségeket és ellenségeskedé
seket. Az abói békével (17 43) megszerezte Svédországtól Kymeno
gorod tartomáoyt, Nyelot erősséget és a Kymene torkolatánál ft~kvö 
azigeteket. Egészen Oroszország fenhatósága alá vetette a kurlandi 
és aemigalliai rendeket; megfékezte Törökországot és megreszket
tette ll. Frigyest, kinek még fiSvárosát is elfoglalta. 

Kozákok. 
Jelentékeny lépés volt Oroszországra nézve a kozákok meg" 

hódítása, kik a hajdani kazarok , polovczok, mongolok, törökök, 
cserkaszek, litvánok maradványaiból keletkezett vegyüléket ké· 
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peztek , s kiknek élete a hajdani ázsiai szellem hanyatlását s az 
európai mtlveltség növekedő tulsulyát mutatja. Ezek mintegy az 
összekötő kapcsot képezik az ázsiai nomádok és az eur'ópai rendes 
hadseregek között, olly népek vegyülékéböl keletkezvén, mcllyek 
el öbb harczban állottak egymással, s mellyeket a vallás és ezoká.s 
lassan lassan a szülöföldhöz kölnek, levetkez ik a barbárságat, s 
megakadályozzák annak szükségét, hogy valameily már letelepedett 
nemzet fiai szakittasaanak el a földmíveléstől I). A zaporogok, 
vagyis azok, kik a Dnieper zubatagai fölött laktak, Oros:..- és Len
gyelország közös védnöksage alatt állottak, miglen 1657 -ben telje
sen az előbbihez csatlakoztak. Midön XII. Károly harczban állott 
Péterrel, fellázitotta öket, s főnökük, :Mazeppa, segély hadat is vitt 
neki, a pultawai veJ eeég után azonban tömegestül nyáraba huzattak 
és felnégyeltettek, a többiek pedig ismét járom alá hajtaltak. Azok, 
kik ekkor nem mehettek- át a Dniepereu Oczakowba, ezen folyó 
mellett egy uj se t c b á t, vagyis elsánczol t tábort alkottak, a krimi 
tatár kán fenhatósága és Orlik Fülöp hetman Mazeppa utódának 
kormányzata alatt. Bizonyos számu ezétszőrt és roszul l'pitett há
zakban lakva, mindenkinek a harmincznyolcz k u r e n a vagy negyed 
valamellyikébez kellett tartoznia , mellyek ugyanannyi családot 
képeztek, közös étkezéssel, egy hetman alatt, s valamennyien egy 
koschewoi-hetmantól függtek. A setchában egy nö sem volt s aki 
feleséget akart venni, kilépett a kötelékblSl ; számukat más nemzetek 
Hökevényeivel es elrabolt gyermekekkel gyarapitották. Ujévkor 
közös gyülést tartottak, melly alkalommal sors által felosztották a 
mezöket, folyókat, tavakat, nem egyesek, hanem a kurenák között, 
a közös szavazással uj hetmanokat választottak, ha a régiek nem 
tetszettek. Rendkivüli gyülés tartatott akkor is 1 midön valameily 
hadjárathoz akartak fogni, vagy más komoly érdek forgott szőnye
gen. A csekélyebb ügyeket egy biró intézte el, a fontosabbakat a 
fönökök együttesen. 

Miután az oroszok kürtották ezen hordát, a tatárok befogadták 
a zaporogokat a Dnieper balpartjára, s mig egyrészről Oroszország 
elvesztette a fenhatóságat fölöttük, megtartotta azt az ukrajnaiak 
felett. Apostol Dániel, ezek hetmanja, Moszkvába jövén, itt számos, 
nemzetére nézve kedvezö rendeletet eszközölt ki, igy egyebek kö
zött adókönnyebbitést, szabad kereskedést. Késöbb magok a zapo
rogok is, miután buszonnégy évig éltek tatár fenhatóság alatt, via~· 
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szatértek Oroszországboz, s számra nézve mintegy két milli6nyian 
a Podpolnajára belyezték át setcháikat. Apostol halála után (1734) 
Anna eltörölte a hetmani méltóságot és orosz kormányt állitott fel 
közöttHk j Erzsébet azonban a kegyencz Razumofsky, a kozákok 
pártfogója testvérének számára ismét visszaállitotta ama méltóságot 
(1751.) Késöbb, a kainardzei béke után, mintbogy a zaporogok 
némi igényt támasztottak a porta által átengedett terület iránt, II. 
Katalin lerontatta setchájokat (1775), minekfolytán igen sokan Bes
sarabiába, innen pedig Moldvába költöztek át j mások az azowi 
tenger keleti partjára szállittattak (1787), fekete-tengeri kozákok 
neve alatt, hol késöbb (1804) saját ezervezetet kaptak. 

Erzsébet biztositani ohajtván az örökösödést Nagy-Péter egye
nes ágában, magához hítta Pétert, holstein-gottorpi uralkodó hercze
get, Anna, Nagy-Péter elsőszülött leány ának fiát, s miután öt a 
görög vallás elfogadására birta ( 17 45), anhalt-zerbsti Zsófiát je
gyezte el neki, ki az uj vallásban Katalin nevet kapott. Mindketten 
gyermekek levén még, játszadoztakf egymással, a kegyenczek által 
vezetett udvarnál azonban csakhamar ellenségeik keletkeztek, s 
nevezetesen Bestuschef', ki gyüliille Pét~rt, szerette volna kiütni öt 
a nyeregböl, s azért kémekkel vétette körül, kik akkor veszedelmes 
fajzat voltak. A müvelt és szellemdos Katalin csakugyan mihamar 
megutáita férjét, ki azt meg it; látszott érdemelni. Részeges, fajta
lankodó, komor és gyanakodó természetü volt, s annyit költött 
katonákra és épitkezésekre, hogy minduotalan pénzzavarban ver
gődött. Felesége egy fiat szült neki, ez azonban nem volt képes 
öt hozzá csatolni j késöbb titkos összeköttetésbe lépett a porosz 
királylyal, s ennek tervei szerint szándékozott a katonaságot és a 
kormányt átalakítani. 

Katalin ekközben , ld elég ügyességgel birt férje áldozata 
gyanánt tüntetni fel magát, mialatt elárulta, el8hb Bestuschef ba
rátságát, késöbb pedig Poniatowski Szaniszló lengyel követ ezerel
mét nyerte meg. Ez utóbbi, kit Péter saját kertjében álöltözetben 
lepett meg, visszaküldetctt, Katalin azonban, ki bocsánatot nyert, 
nem hagyta abba sem szerelmeskedéseit sem fondorlatait, Pal nevü 
fiát ohajtva férje helyett a trónra juttatni, hogy aztán mint ennek 
goodookniije uralkodhassék. Napfényre jutván a cselszövény, 
Beatuschef számüzetctt mint áruló, Katalin pedig ujolag bocsánatot 
nyert. A katonák között, kikkel mint ismeretlen kéjelgett, föl eg 
Orlof Gergely nyerte meg tetszését, kinek föltárta nagyravágyó 
terveit 1 mellyeket az pl vezetek nem voltak képesek elfojtani, s 
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tudtára adá, hogy a trónra törekszik. Péter megunván ennyi fon
dorkodást, megüzente a czárnönek, hogy "lemond a fényes jövö:r<H 
és visszatér Holstein ba." Erzsébet megtagadta beleegyezését, a 
ecorbut azonban , mellybe a fűszerekkel és szeszesitalokkal való 
visszaélés miatt esett, nem sokára a sirba döntötte öt (1762) öt
venkét éves korában. Halála után tizenhat eze1· ruhát találtak nala, 
továbbá két nagy szekrényt tele szalagokkal, ezrekre menö czipöket 
és százával mindenféle uj kelmét. Utolsó napjaiban szabadJahra 
helyeztette a börtönben tartott csempészeket és adósokat; amazok 
tizenhárom ezeren, ezek huszonötezren voltak. 

III. Péter. 
A trónra 1 melly után nem áhítozott, Péter bárdolatlanságot, de 

jó szivet hozott. Azonnal visszahítta azon számüzötteket, kik nem 
valamelly gonosztett miatt szenvedtek, e igy ismét megjelentek a 
hajdani miniszte1·ek, Biren, Münnich, Lestocq; nem bánt roszul 
nagynénje kegyenczeivel, kifizette felesége adósságait, nem kutatva 
azok eredetét, s a nyilvánosság előtt ama figyelmet tanusitotta irá
nyában, mellyre méltatlan volt. Meglátogatta VI. lvánt, ki a bör
tönben már majdnem egészen megvakult és elállatiasodott, s köny
nyitett szomoru sorsán ; felhagyott a részegeskedéssei 1). Késöbb 
nyakrafóre hozzáfogott az ujitásokboz1 s ezek között több igen 
fontos is volt 1 mcllyekkel sokkal kiválóbb politikusok sem voltak 
képesek megbirkozni. Eltörölte a titkos irodát és a kinzatásokat; 
a nemesekkel szemben 1 kik eddig kizárólag a király akaratától 
függtek , szabadságot hirdetett, arra hivatkozva 1 hogy elődjeinek 
gondoskodása folytán már elegendő nevelésben részesültek 1 kikö
tötte azonban, hogy tanittassák gyermekeiket, vagy, ba kevesebbel 
birnak ezer jobbágynál, helyezzék öket a császári cadet-intéz.etbe. 
Eltörölte az egyedáruságokat, leszállitotta a só árát j pártolta az 
ipart, elölegeket és tízévi mentcsséget engedve mindenkinek 1 aki 
valameily mühelyt akart nyitni j bankot alapitott olly czélból, hogy 
adjon kölcsönöket f~ldmivelési vállalatokra j gondoskodott arról, 
hogy minél több baszonnal történjék a gabonanemüek, szarvasmar
hák, kátrány kivitele, s e ezéiból eltávolította az akadályokat, le
szállította a vámokat, utbaigazitásokat kért; eltörölte a kereskedő 
társulatokat, meUyek kizárták a nemzet zömét a bö baszon élve
zetéböl. 

•) Nincs bíío ~B vétek, mellyet Katalin hízelgéli rá oe kenuének P~terre ; 
emlék~t megtisztította a mocsok t 61 egy névtelen, Péter él .-t l elrfl.sát ad v ll n ki TübiQ.• 

g&ban 1808-bao1 melly sok okmánynyal bilvelkedik. 
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Hógy végrebajtea a~t, mi l. Pétemek nem sikeritlt, vagyis 
hogy magában öszpontositsa az egyházi és világi hatalmat, Péter 
lefoglalta a papság javait s ezek kezelését egy gazdasági colle
giumra bizta, annyit utalványozván a papság mindegyik tagjáoak, 
'amennyit neki jószága, saját bevallása szerint, előbb jövedelmezett. 
EgyszerUsiteni is akarta az istenitiszteletet, eltörölve a képeket, 
eréazbén azonban engedett a nowgorodi érsek ellenszegülésének. 
Átalakitotta a badügyet is, kiterjeszkedve az aprólékosságokig, n. 
Frigyes példájára, kit meaterének nevezett és soha sem emlitett 
anélkül, hogy kalapját meg ne emelte volna. Hogy pénzt adhasson 
Frigyesnek, tönkrejuttatta önmagát s szövetkezett vele az osztrá
kok ellen, inkább rokonszenvére és az igazságra, mint a politikai 
czélszerUségre hallgatva , amennyiben inkább arra kellett volna 
felhasználnia a hétéves háborut, hogy rettenetessé tegye saját bad-
seregét. S8t annyira ment ujitási vágyában, hogy ujonan akarta 
rendezni Európát. Igaz, hogy 8t csak czéljai után ítélhetjük meg, 
mert semmit sem hajtott végre, s eljárásában ingatagnak és neve
letlennek tünt fel. 

Katalinja Orlof iránti bará.lsagát olly kötelókekkel szilárdi
·totta meg, mellyeket megzavarbotolt volna férje féltékenysége; 
összebeszéltek tehát, hogy elvesztik. Türte Péterraek nagyon is 
megérdemelt kifakadásait, szánalmat keltve maga iránt, mialatt 
voltaképen csak megvetést érdemelt, visszaélve férjének ugy bi
zalmával mint haragjával, sok büntársat szerzett, kik közül mind
egyik azt hitte magáról, hogy ö egyedüli feje az összeesküvésnek, 
valamint egyedüli Katalin kegyeiben. Péter nem tetszett a csapa
toknak hadi jelvények megváltoztatása, a papságnak a jósdglefog
lalás miatt, s mindenkinek, mert még nem volt felszentelve i Kata
lin aztán még inkább növelte az elégületlenséget, ép olly ragasz
kodást taousitva az ősi szokások iránt, mint amennyire Péter meg
vetette azokat i késöbb azon hírt terjesztette el, hogy a czár bör
tönbe akarja vetni egész családját és saját gyermekét, kit ö há
zasságtörésböl származottnak tart. Pétert IL Frigyes érteaitette 
az ellene szött ármányról, mint akinek érdekében feküdt, hogy ö 
a trónon megmaradjon, de jóságból vagy gondatlanságból-e, nem 
hallgatott a figyelmeztetésre; midön késöbb a jelek mindegyre sza
porodtak, Katalin ünnepélyekkel forditotta el figyelmét, miközben 
mindinkább érlelődött a forradalom. 

Midlln ez kitört (jun. 28.), Péter mint valami eszeveszett 
n•aladgál idestova, keresve a czárnét a szekrényekben, az ágyak 
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alatt, kiabál 8 maga, s kiabálnak valamennfien. Münnich, ki, nem 
vesztette el fejét és hüségét, inti l:lt, hogy álljon a német ezredek 
élére, ö azonban inkább kegyencznöje és a többi nök jajveszéke
léseire hallgat j folyvást kiáltozik, manifes tumokat ir, lehetetlent 
parancsol, retteg a haláltól j végre Kronstadtba fut, hogy itt magát 
megerl:lsitae, de már megelőzték 1). Katalin összegyüjtötte az ösz
szeesküvliket, megnyert egy ezredet és a népsöpredéket, .melly öt 
uralkodónl:lnek kiáltotta ki ; egy manifestum öt a fenyegetett val
lás, a meggyalázott orosz dicsöség és az alkotmány megmentőjének 
hirdette. Katalin a részeg csapatok hurráh-i, s a külföldi követek 
biztatásai között, kik ohajtották volna megtörni a porosz befolyást, 
katonaöltönyben és kalapja mellett cserlombbal indul férje ellen. 
Ez gyáva könyörgést és lemondást küld neki, csak engedjék élni 
és regényeket olvasni. Ezt· megigérik neki, mire · mindenkitöl elha
gyatva, fitymálólag bAnnak vele, mig végre az Orlofok megmér
gezik, s minthogy sokáig kínlódik, megfojtjak (jul. 9.). 

Sietünk kijelenteni, hogy az orgyilkosok nem élvezték gaz
tettök gyümölcsét. Orlof Gergely, ki halálaig arczán hordozta ama 
sebhelyt, mellyet királyi áldozatának egy harapasa okozott, azt 
hitte, hogy majd Katalin melleLt foglalhat helyet, ennek azonban 
nem kell~:~tt parancsoló, amiértie kegyvesztetté és eszelössé levén, 
minduntalan szemei elött látta a poklot és a megölt czár árnyát. 
Büntársa, a piemonti Odart, nem elégedve meg a jutalommal, ösz
szeesküdött és csak nagy bajjal szökhetett meg. 

ll. Katalin 
Katalin fájdalmat szinlel Péter halála miatt, s azáltal igyek

-szik magának bocsánatot szerezni, hogy jótéteményekkel árasztja 
el népét és barátságos lábra lép az európai fejedelmekkel j ezek 
sietnek öt elismerni, porosz Frigyest sem véve ki, ö pedig megbo
csát azoknak, kik előbb férje pártján állottak. Azáltal, hogy meg
koronáztatta magát Moszkvában s rendeleteiben azokatlan jóin· 
dulatot tanusított, megnyerte a nép hajlamát j a katonákat továbbá 
az által, hogy az egyes ezredekben különféle rangfokozatokat vett 
fel, a papságot pedig javai kormányzatának visszaadásával nyerte 
meg. Nem sokára azonban azon ürügy alatt, hogy állandó szerve· 
•etet aö a papságnak, egy gazdasági collegiumot nevezett ki a 
papi jószágok kezelésére (ekkor kitö.nt, hogy a papság 910,886 
jobbágygyal bírt), az egyháziaknak megfeleliS fizetést rendelve a 

1) Gaatera, 11. Katalin ólete. 



266 -

maradékot pedig kórházak és rokkantak fentartására fordítva. Ez 
is egyike volt a ma számtalan ujitásoknak, mellyekkel az akkori böl
csészek kegyét akarta megnyerni, nagy szük&égét érezve a lármás töm
jénezéseknek; elég szemea volt azonban nem hamarkodni el a d~lgot 
ugy, hogy rendelete i érett megfontolás gyüm öleseinek látszottak. 

Bensejében azonban nem volt mindenkor nyugodt. Midön 
egyízben uton volt, Mitrowitz Vazul (1764), ukrajnai altiszt, meg 
akarta öt fosztani a tróntól anélkül, hogy erre a kellő eszközökkel 
és képességgel birt volna. Először is csekély számu katonákkal 
meg akarta subaditani VI. Ivánt, de azon két tiszt, kik a fogoly 
őrizete végett vele együtt eltemetkeztek, parancscsal birt rögtön 
megölni öt, ha valaki netán kiszabaditaní akarná. Ezek teljesitették 
a parancsot és ellenszegültek, mire Mitrowitz rögtön átadta kard
ját, és halálra ítéltetett, anélkül hogy a többieket megbüntették 
vagy k.utatták volna. A két gyilkos jutalmat kapott, I ván rokonai 
visszaküldettek Dániába, a világ pedig azt beszélte, hogy az egész 
Katalin cselezövénye volt, ki előbb kegyelmet igért Mitrowitznak. 

Minthogy az udvar nem szolgáltatott miséket III. Péterért, 
emiatt sokan azt gyanitott:'.k, hogy nem halt meg, s bármao lép
tek fel az ö neve alatt. Az első egy woroniai varga volt, ki azonban 
csakhamar akasztófán ért véget, a második egy Csernicseff nevü 
szökevény volt a krimi határokon, ki szintén csakhamar megöletett. 
Piccolo István orvos, horvát szökevény, szintén czárnak adta ki 
magát, mint illyen a montenegróiak által ezredesi rangra emelte
tett s vezérök volt a lázadásban, mig végre megöletett. 1772-ben 
négy más egyén lépett föl: egyik a kozákok között, s a knut alatt 
adta ki lelkét; a másik az Ural vidékén, ez megszökött; egy har
madik kiszabadult a börWnböl, de szintén megöletett. A doni és 
urali kozákok egyízben követeket kUldöttek az udvarhoz, hogy 
panaezkodjanak kiváltságaik megsértése végett, a követek azon
ban megbotoztattak és elüzettelc ; a kozákok emiatt boszuból el
határozták, hogy egy uj Pétert fognak folléptetni, ki ne a maga, 
hanem Pál számára követelje a trónt. A sors bizonyos Pugatscheff 
Jemelian nevü tisztre esett, kit két ügyes egyén, Krasnoborodko 
és Perfilioff támogatott (1773). Az utóbbit elfogták, de miután 
kiismerték cselszövő lelkületét, szabadon bocsátották azon kikö
téssel, hogy hiusitsa meg a lázadást. Ő ellen.kezöleg visszatérve 
azt beszélte, hogy többször értekezett a nagyberczeggel, ki meg
igérte volna, hogy nem sokára hadsereggel fog segitségökre jőni. 

Ez még inkább növelte az ál IH. Péter hiveinek számát1 ki m8tni· 
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festumokat és ukázokat bocsátott ki, feloldozott a bitor16oő iránti 
hüség alól, leölette a németeket, nehogy rájöjenek, hogy oem érti 
nyelvöket 1 követőit fényes nevekkel ruházta fel, hogy azt hi
gye a nép, niiszerint az aristocratia által pártoltatik, rendeleteket 
bocsátott ki és pénzt veretett P e t r u s r e d i v i v u s e t u l t o r fel
i.rással. Roppant sereget gyüjtött kalmuk ok, kozák ok ·és baskirok
b61 s hetven ágyuval rendelkezett j a felkelök jégből alkotott bás
tyáik mögül számos hadsereget visszavertek elannyira, hogy Ka
zánt is bevették és fölégették, .Miutáo azonban az oroszok békére 
léptek Törökországgal, sikerült eme lázadást is elfojtaniok, melly
től már maga Sz.-Pétervá.r is reszketett. Ámbár a. kalmukok hiven 
őrizték Pugatscheffet1 végre őt is elfogták és megölték, azonképen 
társait (1775). Mintegy százezer egyén vesztette életét, sz2mos város 
hamuvá tétetett, s hogy még emlékét is megsemmisítsék, eltörölték 
a Jaik nevet s Ural-lal helyettesítették. 

Oroszország immár Eur6pa nyolczadrészét foglalta magában, 
de csak husz millio egyén !akta, vagyis 'alig találtatott ötven egyén 
tizezar meternyi területen, mig Frnnczia- és Angolországban kétezer 
egyén Jakott ugyanolly területen. Az orosz oemzeL különféle, szo
kásokra, hagyományokra, vallásra nézve eltérő népek vegyüléka 
volt, sokan még uomád életet folytattak, s nyelvöket nem értették 
Szent Pétervárott; többnyire nyers anyagokkal ken•skedtek s a 
behozatal nem haladta tul az ötvenezer rubelt. Katalinnak fen kellett 
volna tartania a békét, mert a birodalomnak nem terjeszkedésre, 
hanem müvelödésre volt szüksége j ehelyett azonban folyvást há
borukat folytatott, s a siker kimenti öt. Nem elégedve meg azzal, 
hogy Oroszország kényurnője volt, egész Éurópában korlátlan 
dictatori hatalmat akart gyakorolni, miként XIV. Lajos és Nilpo
leon j északi szövetséget tervezett Oroszország , Lengyelország, 
Svédország, Dánia, Szászország, Poroszország és Nagy-Britannia 
között1 ellensulyul az osztrak és bourbon házak ellen, tervét azon
ban nem bajtotta végre. Folytatva Péter polit1káját1 kereskedelmi 
előnyökkel fentartja Anglia jóindulatát 1 gyengiti a franczia be
avatkozást, ijesztgeti Poroszországot és biztatja Ausztriát j szitja 
a perzsa villongásokat, hogy közeleb b jusson Indiához; viszonyba 
lép Cbinával és Japánnal, mindenekfölött pedig a törökök hatal
mát nyirbálja. 
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TIZENBABilADIK FEJEZET. 

L e n g y e l o r s z á g. 

Egy félszázadon át egyébrlll sem voltunk kénytelenek beszélni, 
mint folytonos báborukról, mellyek a három föhatalmasság czin
kodllsai és féltékenykedései idéztek elö; most ime megegyeznek 
a leggyalázatosabb tettek egyikének végrehajtására, mellyröl a 
tö.rténelem említést teszen, mellyet magok a végrehajtók is kárhoz
tattak, s melly megvesztegette a közerkölcsi érzetet, olly hatalmasko4 

dá.sokra szoktatva. azt, mellyeknek. késöbb utánzókra kellett találniok .. 
A lengyel köztársaság Észak leghatalmasabb állama volt, mig 

Sv~dország, Törökország 1 Oroszország és Poroszország fölemel
keqése folytán el nem ragadtatott tőle a fölény és számos tartomány. 
Még többet szanvedett saját belalS alkotmánya miatt. Meg levén 
engedve az idegeneknek, hogy igényt formálhassanak a választott 
királyi méltöságra, ezzel tág kapu nyittatott azok ügynökeinek, a 
mindenn~mü fondorlatoknak és cselszövényeknek , veszendiSnek 
indulván ekként a nemzeti felsőség, melly nem állhat fenn, ba vala
meily más batalom avatkozik belügyeibe. A trónra meghivott ide
genek nem birtak a nemzetnek sem erényeivel sem hibáival, a el
lentétben találták maguká.t a nemzeti képvisel6ttel, minekfolyt&n 
minduntalan alkudozásokban állottak idegen batalmakkal olly érde
kek miatt, mellyek ellenkeztek az országéivaL Államférfiaik ahelyett 
hogy ellenszegültek volna, inkább pártolták ama mesterkedéseket, 
mellyek a kormányok fegyverévé l8nek, s magok a királyok czi
meket és jószágokat osztogattak 1 hogy párthiveket szerezzenek. 
Ktvetkezésképen minden trónszünet forradalom és háboru volt, 
mellyet néha fegyverrel is folytattak 1 s mellyben holmi idegenek 
vesztegetésekkel és ocsmány cselszövényekkel igyekeztek előmoz
dítani megbizójok ügyét s megbiusitani ellenfeleik törekvéseit. 

Az állam legföbb hatóaágát az országgyüléa képezte, mintbogy 
azonban végzéseit egyértelmüteg (n em i n e c o n t r a d i c e n t e) 
kellett boznia 1 ezeket bármelly nemes megakadályozhatta e sza· 
vakkal : Sis t o a c t j v i t a t em 1). A főhatalom eme szétforgá-

l) Ez a hirhedt libcrum Teto, melly még mindig fenvau az orosi senatu1ban, 
melly némi legföbb, de nem fölebbviteli tördnysaék, mellydl az illető osztily egy 
tagjának ellenmondáaa elégséges urra, hogy a khdéaea ügy el ne inté1tesaö, hanem 

mn•kiU4~M4k at ö~l3íell oaatáirok f1ülés~b•· 
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c11oltságl.nak orvosiása végett sz6vetségek ( c:o n fo e d e r a t i o) ala
kultak a nemesek között, mellyek bizonyos kitüzött ezéiból testiJ
letekké egyeaültek ; mindegyik szö\·etség sajat törvényekkel éH 
rendazabályokkal látta el magtlt, miot valamelly souverain testület; 
kttlönböztek egymástól, de valaweooyieo elfogadták azt, mit a sza
vazatok többsége megállapított. Az orvosság roazabb volt a bt\jnál, 
mert mid8n valameily kerület vagy t&utomány nemessége összegyü
lekezett, tulaulyt követelt magának az orazággyülé~en, miért is az 
állam ugyanannyi résr.re volt feldarabolva s rendezve maradt a 
polgárbáboru. A fönrak odairányozták törekvéseiket, hogy saját 
teremtményeikkel töltsék be a törvényszékeket , mi igen fontoM 
dolog volt olly országban, hol szamos pörlekedésre szolgáltatott 
okot azon kórUlmény, miszeriut a birtokok bitbizományok és elide
geníthetienek de adósságokkal terhelve voltak. Senki sem gon
dolt a néppel, melly ama földhöz volt lánczolva, melly öt tá.plé.lta 
és fárasztotta. 

A bitbéri intézmények ekközbeo mindinkább háttérbe azorit
tattak a monarchicus elv által, melly Europában tulsulyra kereke
dett ; hogyan állhatott volna meg tehát Lengyelország h~rmadik 
rend, pénzügy, kereskedelem, alárendeltség nélkül, csupán Azemé
lyes vitézségével és történeti emlékeivel, az uj öszpontositási rend
szer ellenében ? 

A dlssldensek. 
Ujabb viszálkodásoknak volt forrása a vallások különfelesége. 

A litván tartományokban, mellyek egyidőben Oroszországnak voltak 
alávetve, nagyszámu görögök léteztek, kik soha sem voltak képe
sek a katholikusokhoz csatlakozni. A kalvinisták köztaro~asági esz· 
méi nem egynek nyerték meg tetszését a háborgó oP-mesek köztil. 
II. Zsjgmond megerősitette a görög és protestáns, vagy mint ott 
neveztettek, d i 8 8 i d e n s nemesek számára a politikai jogokat és 
a képességet bármell y hivatalra és méltóságra; III. Zsigmond alatt 
azonb&n ismét megszoritaoi kezdték azok vallási és polglui szabad· 
ságát, mitsem törődve a hatalmak közbeszólásaivaL MidHo késlibb 
XII. Károly (1717) olly nagy buzgalmat tanusitott a lutheranismus 
iránt, az országgyülés visszatorlásképen elrendelte, hogy a svéd 
foglalás után a disaidensek által épitett összes templomok lerombol
taesanak, a megtiltotta, hogy ama vallás ujabb helyekre behozassék; 
a diesidensek végtil kizárattak a követek kamrájából. 

Midön Thornban egy proceasio alkalmával kerettadett vereke
dés miatt (1724) egy akatholikus tanuló elfogatott, ennek öseze• 
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csoportosult tanulótársai a fogoly szabadlábra l:elyezését követelték, 
kiáltozva, hogy megsértettek kiváltságaik j minthogy kivánságukat 
nem teljesítettélt 1 a zajongás vérontásig fajul t s a békétlenkerlök 
megrohanták a jezwiták collegiumát. Ezek emiatt tele lármazták 
egész Europát a vallás ellen intézett támadás gyanánt tüntetve fel 
ama zajongást j egy ltiilön !bizottság szigoru eljárást inditott meg, 
és pedig lehető sietséggel, nehogy némelly hatalmas protestaosok 
is beleavassák magukat j a vádlottak közül számosan halálra vagy 
kisebb büntetésekre ítéltettek, s a büntetés nem egy, igen elökelö 
körökhöz tartozó egyént is sujtott. Santini, a pápa követe, hiába 
ajánlott kegyelmet és emberszeretetet; a jazsuiták fanöke megta
gadta az esküt, mellytöl az elitéltek sorsa függött, az ítéletek azon
ban mégis végrehajtattak és gondoskodtak róla, hogy biztosítsák a 
tulsulyt a katholikusoknak. Borzalom szállta meg Europát; a szom
széd hatalmasságok kijelentették, hogy megsértetett az olivai szer
zödés; a grodnoi ország gyűlés azonban, ugy látszott, tudomást sem 
vett a fenyegetésekröl, kizárta az angol képviselőket, fenyegette a 
porosz királyt, elüzte a pápai nunciust, ámbár megint rligtön vissza
fogadta., mihelyt előterjes zte L te mentségét j végül az 1735-ki or
szággyűlés minden hivatalból és méltóságból kizárta a dissidenseket. 

Ezen vallási türelmetlenség és a szemérmetlen megveszteget
hetőség szomoruvá tették a II. Ágost halála után (1733.) bekl:ivet
kezett trónszünctet. Az országgyűlés ekkor kijelentette, hogy csak 
benszülöttet kell választani s felszólitotta a külföldi követeket, hogy 
távozzanak VarsóbóL E felhivásnak azonban egyik sem engedett; 
s minthogy a köztársaság figyelmeztette öket, hogy nem '·állal ma
gára felelösséget a következményekért, a porosz követ azt vála
szolta, hogy valameily követ ellen elkövetett sérelmet az egész len.
gyel nemesség felakasztása sem tehetné jóvá. Ezen szemtelen gög 
annyira felizgatta a népet, hogy ez megtámadta lit ; az osztrák és 
orosz követek pártjára kelnek kartársuknak, s egy hatalmas orosz 
sereg fegyverrel vonul be az országba. 

lll. Ágo!>l. 
A választás egyhangolag Lesczynski Szani11zlóra esett, Orosz

ország azonban tudni sem akart róla, s egy vendéglőben, hová még 
lánczon is hurczoltak néhány nemest, III. Ágost szász választót 
neveztette ki (okt. 5.). Ebből a már előadott (33. lap.) háboru 
keletkezett, s mig azt még Amerikában és Milano területén is foly
tatták 1 Lengyelország, melly arra volt'lképen okot vagy ürügyet 
szolgáltatott, alig látott belöle egyebet Danzig ostrománál az ausz-
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triai LBscy által, meltynél az oroszok temérdek harczost vesztettek, 
a várost azonban, miután Szanis:i.iló odahagyta, mégis megadásra 
kényszeritették ( 1734. ). Ez utóbbinak bösisége és szenvedésci nii
velték hivei számát, látván azonban, hogy emiatt nz ország romlás
nak indult 1 lemondott igényeirlil; Ágost elismertetett ( 1736) s fá
tyolt boritottak az uto)t;ó husz év es~ményeire. De azért megma
radtak ugy a disaidensek ellen kibocsátott rendeletek, mint a l i
b e r um v e t o, rnelly lehetetlen né tette a felismert bajok orvoslásá•, 
minthogy többé egy országgyülé:~t sem lehetett befejezni amaz apró 
kényurak veszekedései miatt, kik esuk a fíAggetlenséget ismet·ték, 
és sem a szabadság decorumA, sem a rend ereje iránt oem birtak 
érzékkel. Valljuk be ktllönben, hogy eme czivakodások megaka
dályozták valameily párthoz csatlakozni amaz ocsmány háborukban, 
mellyekkel Europa fejedelmei puszta szeszélyböl gyötörték a népeke'. 

III. Ágost, ezen nemesszivü férfiu s barátja a fénynek és mü
vészeteknek, roppant költséggel egy Kalváriát építtetett, mellyhez 
több mérföldnyi (leghe) hosszu, mindenütt kivilágított uton lehetett 
eljutni j Wilhehnine porosz herczegnö allitása szerint háromszáz 
ötvennégy természetes fia volt, s politikai meatarfogás gyanánt hasz
nálva fel a fajtalanságot, erőszakkal is vitette a nőket a tánczmu
latságokra, honnan ittasan és megfertőztetve vitettek haza. Alatta 
hosszu béke uralkodott, melly · azonban ellankasztotta a lengyelek 
harczias hevét és hirnevét. A vallási gyülölségek szintén szuny
nyadni látszottak, de annál inkább feltünt az ország rákfenéje. A 
baj orvosiása végett meg akarták változtat ni az alkotmányt 1 s 
eczélból két párt keletkezett, mellyek mindketten ellene voltak az 
egyhanguságnak. Az egyik, melly Potocki vezetése alatt állott, attól 
tartott, hogy a szavazattöbbség megállapitása növelhetné a király 
hatalmát, kinek jogában állott hivatalokat osztogatni, miértis olly
képen 1\karták ezen eshetőségnek elejét venni, hogy a hivatalnokok 
kinevezését egy állandó és souverain tanácsra ruházzák, az ujitáso
kat mindenkor a szünidökre halasztva. A Czartoriski-k, kik a haj
dani litván herczegektől származtak s nagy párttal birtak az ország
ban, erös és örökös monarcbiát akartak, talán mert magok is vá
gyakoztak rá 1 B azért csökkenteni ohajtották a főbb hivatalok és 
nagy cs~ádok hatalmát s növeini a törvényszékekét. Eczélból az 
udvar támogatóiként léptek fel, B a főurak is hozzájok csatlakoztak j 
de Branicki János Kelemen, a korona f8tábornoka, leleplezte czél
juikat, s az ellenpárt élére állott, melly Francziaországra támasr.:
kodott. 
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Ponlatowskl S~anletzló. 
A Czartoriski-k számára nem maradt egyéb bá.tra, mint alat

tomban folytatni mesterkedéseiket, s hogy kiismerjék a pétervári 
cabinet érzelmeit, unokaöcsc&üket, Poniatowski Szaniszló Ágbatot 
kUldötték oda, ki nem a10k miveltséggel birt ugyan, de szép, igen 
megnyerli éa ügyes férfiu volt, ki a trón elnyerését is remélte, mert 
a csillagvizsgálók ezt megjö\'endölték neki. Megnyerte Péter nagy· 
herezeg B méginkább Katalin kegyeit, ki midön c:~.<árnövé lett, meg
igérte neki, hogy vagy öt, vagy Czartoriski Ádl\mot fogja támogatni, 
ha majd királyválasztaara kerül a dolog. 

Midön Ill. Ágost, ki windig bensö vil!zony ban álJott Oroszor
szággal, odahagyta a szeren csétlen országot (17 63), hogy ősi birto
kain békében baljon meg, igen gyalázatos trónszünet állott be. A 
Czartoriski párt, hogy elrettentse a Radziwill-eket, Katalinhoz fo
lyamodott, ki már r:jóideje óhajtott beavatkozni, s azért még olajat 
öntött a tüzre. A Czartoriski-k még a trónszünet alatt ohajtval.n 
befejezni az ujitásokat, eltörülték a. föbivatalokat, megtörték az elö
kelö családok hatalmát, meggyöngítették az urak béfolyását az által, 
hogy korlátolták hatalmukat jobbágyaik felett, megszüntették a na
gyobb városok és egész tartományok kiváltságait j kivitték, hogy ll. 

testörségi ezredek teljesen a királytól függjenek, azonképen a pénz
verde és a pósta j a király megszerezhet a maga számára négyet a 
legkövérebb uradalmak közlll j mindenekfelett pedig igyekeztek vé· 
get vetni 'a l i b e r um v e t o-nak. Miodez pár b ét alatt történt, 
anélkül hogy a nemzet akaratában kerestek volna alapot ujitásaik. 
sd.mára, mig másrészről Porosz- és Oroszország ellenezték azokat, 
mint ameilyeknek érdekökben állott a zavargások szitása. Egyet
értve minden idegen származásu király kizárAsában, mindkét párt 
saját jelöltjét állitotta fel; de hogyan lehetett volna remélni 1 hogy 
a több mint ezer, s annyi különféle szenvedély által izgatott vilasztó 
egyhanguságra vergödjék. A zajos apró gyUiekezések alkalmával 
soha véget nem értek a kardlapozások, mellyek miatt azonban csak 
mintegy tiz nemes ember vesztette el életét, minthogy a lengyelek 
illy alkalmakkor nem azokták a kardot élével hasznahá j de mit 
használt a vitatkozás, midön Katalin már határozott ? Hatvanezer 
orosznak a határokon, tízezernek Varsó kapui előtt kellett biztosi
tania a czárnő szeretöjének sz a b a d m c g v á l as z 1 ás á t j törökök, 
janicsárok, magyarok, poroszok lepték el a várost és a terem pá
holyait, s Szani11zló megválasztatott (l 7 64 szept. 7.) 

Ez igen elökelö de kevéssé hatalmas olasz családból szt\rmazva 
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s szépségén és udvarias modorán kivül semmi más ajánló tulajdo
nokkal nem bírva, mindjárt megkoroná:ztatása napján elkedvetle
nítette a lengyeleket azáltal, hogy nem jelent meg nemzeti öltönyben 
s nem nyíratta le baját, képtelen le~én annyira eröt venni önmagán, 
hogy feláldoz·za hollófekete fürtjeit. Ké11őbb egyrészről Oroszor
szághoz, másrészről a Czartoriskiakhoz levén kötve, kik korlátlan 
hatalmat gyakoroltak, csakhamar felismerte királyi hatalmának ve
szedelmes semmiségét; teljesen Repnin herczeg, orosz követ kényé
WI fttggött, ki előbb társa volt a dorbézolásokban, most pedig heves 
ellenmondója, kész rögtön éreztetni vele a sarka.ntyut, ha netán 
makacskodnék. 

Erre az egés~ ország nemesi szövetségekre ( confoederatio) 
forgácsolódott, mellyek czélja volt fegyverrel is fentartani jogaikat; 
csupán Litvánia tizennégy illy szövetséget számlált, mellyek Rad
zivil vezetése alatt a köztársaságot ismét rendbe hozni s talán 
Szaniszlót a tróntól megfosztani töt·ekedtek. A d i ss i d e n s ek 
a czárnöhöz folyamodtak ( 1767), ki fölöttébb mt>görülve annak, 
hogy alkalma nyilik magát bülct~észnönek mutatni azon türelmet
lenség elnyomásával, mellyre ií maga ösztöl(élt, védelmébe fogadta 
öket, - az orszá.ggyülés azonban, mellyen tulsulylyal birtak a 
köz t á rsa s á g i ak (igy nevezték a dissideDiiJCk ellenfeleit), nemcsak 
meg nem engedte a szabad vallásgyakorlatot, hanem ujból megerő
sitette a disaidensek ellen kibocsátott rendeleteket. Szaniszló ohaj
tott volna fentartani legalább néhányat a királyi előjogok közöl, 
s evégből windenképen kedvét kereste Oroszországnak és követének, 
ki Sziberiával fenyegette a hazafiakat és vezéröket, Branickit. A 
rendkivüli gyL\Iés, mellyet a király Varsóba hitt össze, orosz cea
patokkal vétetett körül j Repnin mint parancsoló beszélt, s minthogy 
a krakói és kiewi püspökök s a korona táborooka ellenmondottak, 
elfogatta és Szibériába hurczoltatta öket, a czárnö zsoldjában álló 
bölcsészek tapsai között. Erre, nem hallgatva az ellenmondásokra, 
többnemű ujitásokat fogadtatott el, mellyek biztositották o. dissiden
sek számára a szabad vallásgyakorlatot, de nem irtották ki az összes 
meggyökeresedett bajokat. A nemzeti büszkeség reszketett Orosz
ország kényuralkodáf!ának eme tényeire j azok, kik a fö állomásokat 
tartották' elfoglalva, fájdalommal szemiéiték tekintélyök csorbitását 
és a decorum elvesztését; a püspökök elvesztették a reményt, hogy 
a dis~idenseket valaha saját nyájukkal egyesithessék. 

Tehetetlenek levén az urak a kiilbatalom ellen, a néphez szán
dékoztak fordulni, mellyel előbb épen semmit sem gondoltak; mint-

:xvn. 18 



- 274 -

hogy pedig a valódi okokat vagy nem volt tanácsos feltárni előtte, 
vagy nem is értette volna m~g, szenvedélyeit izgatták fel, azt hir
lelve, hogy Porosz- és Oroszország ki akarják irtani a kath. h!tet, 
8 hogy fegyvert kell ragadni annak megvédésére. A köznép, melly 
már különben is el volt kescredvc az országban azétszőrt oroszok 
ellen, lángra gyuladt az urak felbivására, s noha a nemzet már 
negyven év óta nem birt hadscreggel, nem intézte saját ügyeit 8 

csak külbefolyások nyomása alatt működött, ujra kimutatta hajdani 
független és harczias jellemét. 

Francziaország, melly mindig rokonszen v vel viseltetett És z ak 
fr a n c z i á i iránt, s me Ily oda irányozta törekvését, hogy fen tar
. tassanak a szabad választások, miután látta, hogy törekvései sike
retienek maradtak, visszahítta követét, mintha az illem nem engedné 
meg, hogy annyi fondorlat között tovább is helyén maradjon, titkos 
küldöttei által azonban a szabadság és a vallás védelmére izgatott. 

Bari confoederatio. 
Krasinski, kaminieczi püspök , minden irányban bejárta az 

országot, kitartásra buzdit va a hazafiakat és egy confoederatio létesitésén 
fáradozva, melly azonnal megkezdené működését, mihelyt Oroszország 
kivonta csapatait, mire a porta által ösztönöztetett, melly utóbbi egy 
idő óta a lengyel függetlenség védöjeül lépett föl. De a jogtudós 
Pulawski, egy uj és vállalkozó szellemű nemes, nagyobb határozott
ságot tanusitott, s az ö kezdeményezésére Barban, Podolíában, egy 
confoederatio alakult (1768. febr. 21.), melly jelvrnyül a megseb
zett sast, jelszóul pedig ezt választotta: A u t v i n c e r e a u t m o r i 
- P r o r e li g i o n e e t l i b e r t a t e. 

A püspök kárhoztatta ezen eszélytelenséget, de azért mégis 
bejárta az enropai udvarokat, hogy számára támogatást keressen. 
Repnin kényszeritette Szaniszlót, hogy egy se n a t us c o n s u l
t um b a n keressen hiveket a lázadók ellen. Kitör a polgári há
boru; Oroszország Ukrajnára zúditja a zaporoghi kozákokat, kik 
ott minden képzelhető vadságot elkövetnek ; ötvenezer egyén le
gyilkolása jogilag ki !ön mutatva, valószínű, hogy az áldozatok 
száma két annyira is rugott. Hogy a philantropok századában min
don ballbár módon történjék, az oroszokat Tottieben gróf, ama kor 
legaljasabb jellemeinek egyike vezényelte, játékos, csaló, fajtalan, 
kinek a gyilkolás volt legfőbb gyönyörüsége. A c o n fo e d e r a
t us ok ekkor Teschen be, késöbb Eperjesre Magyarhonban belyez
ték át a főtanácsot, s különféle testületeket alkottak, mellyeket 
Francziaország évenként hetvenkét ezer frankkal segélyezett. El-
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pusztittattak a király birtokai; Krasinski minden követ megmozdit, 
hogy a fejetlenségbe' némi rendet hozzon, s helyes irányba terelje 
ama bősi vitézséget, melly mi hasznára sem vált a hazának. III. 
Mustafában reménykedtek, ki mindig ellenezte Lengyelország meg
támadását s csakugyan meg is üzente a háboru t Oroszországnak; miután 
azonban ö is megveretett, a részleges confoederatiók egy általános con
foederatióba olvadtak össze, melly elhatározta, hogy támadólag fog 
fellépni. 

Az erőszakoskodó Repnint a gyönge de tisztelt Wolkonski 
váltotta fel, ki megengedte Szaniszlónak országgyülést hini össze, 
melly miután kárhoztatását fejezte ki az előbbi iránt amiatt, hogy 
Katalinhoz folyamodott, követség utján felkérte ez utóbbit, hogy 
vonja vissza csapatait és adjon kárpótlást a rettenetes pusztítások
ért. Katalin emiatt valóságos dühbe jött, s minthogy Szaniszló nem 
engedelmeskedett neki, vonakodván hadat üzenni a confoederatu
soknak, ellenségévé lőn neki, s egyidejUleg a confoederatio is trón
vesztettnek nyilvánitotta (1770.). 

A trónszünet alatt az általános confoederatio gondoskodott a 
kormányról; felelősségre vonta a marsallokat a kivetett sarczok miatt, 
s kitünő tanácsukkal szolgált neki Dumouriez ezredes, XV. Lajos 
titkos küldötte. Remélte , hogy az országgyűlést is visszabihatja 
Magyarországb611 de bármennyire versenyeztek is a lengyelek egy
mással személyes vitézségben, a fegyelem és összetartás soha sem 
birt meghonosodni közöttük ; a hös és nemeslelkü Oginaki megve
retett, Branicki meghalt , s csatavesztéseik az első babérokat szol
gáltatták Suwaroffnak. cialdern, Panin miniszter teremtménye, azon 
megbízatást kapta Oroszorszá_gból, hogy, a trónszünet kivételével, 
mioden áron állitsa vissza a békét i ö e ezéiból erőszakhoz folya
modott. A confoederatusok végső elkeseredésökben elhatározták, 
hogy el fogják ragadni Szaniszlót i illyeami meg volt engedve a 
lengyel szokások által, csak azért ne történjék, hogy meggyilkol
tassék. Három elbatározott férfiu csakugyan meg is kisériette a 
merényletet, de elrettenve, abbahagyták a vállalatot, midön már 
félig be volt végezve, melly tény aztán királygyilkosság gyanánt 
híreszteltetvén el, ujabb ürtlgyet szolgáltatott a hatalmasságoknak 
arra, hogy közös érdek ü Ugynek tekintsék Lengyelország lenytlgözését. 

Lengyelország feldarabolás&. 
EJyrészrl:ll tehát fejetlenség, romlottság, bizonytalanság, ellen

ségeskedés ber;~n, gyöngeség künn i másrészről makacs elhatározott
ság, állandó szándék önmaguk kárára; hogyan lehetett volna két

lS• 
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séges a végkimenetei ? S a bajok, még inkább elmérgesitve. az 
éhség és ragály által, máris felidézték Lengyelország felosztásának 
eszméjét; de kinek volt legyen bátorsága első ízben penditeni fDeg 

. azon csinyt, melly fölött mindenki törte fejét, nincs tudva, mert, 
mint az ausztriai ház történésze mondja, "a tény olly gyülöletes 
volt, hogy a három hatalmasság mindegyike igyekezett annak gya
lázatát a másik ketHíre hárítani." Legtöbben II. Frigyesnek tu
lajdonítják, ö azonban tagadja 'ezt s a későbbi fölleplezések is tisz
tázni látszanak öt eme gyanutól 1). Kaunitz berezeg és II. József, 
kik Ausztria határainak kiterjesztésére törekedtek, ezen czéljokat 
Törökország rovására remélték elérhetni, melly tartományokkal is 
hajlandó volt kárpótolni az Oroszország ellen nyujtandó segélyt; 
midön azonban békére léptek, az emlitetteknek sehogy sem tetszet
tek olly föltételek , mellyek meghiusíthatnák czéljaikat, amiértie 
csapatokat küldtek Lengyelország egynémaily részeinek elfoglalá
sára, mellyekröl azt állították, hogy a magyar királysághoz tartoz
tak, s ezek között voltak a bochniai és wieliczkai sóbányák is, a 
lengyel királyok fő jövedelemforrása. Minthogy pedig szándékuk 
volt megtartani és nem elpusztítani ama területrészeket, az oda 
küldött ausztriai csapatok példásan viselték magukat, mig a poro
szok, kiket Il. Frigyes Nagy-Lengyelországba kUidött azon ürügy 
alatt, hogy cordont képezzenek a ragály ellen, az oroszokéhoz ha
sonló barbárságo t tanusitottak. 

Szaniszló közbeszorittatva Oroszországhoz folyamodik, mire 
harmadiknak ez is rögtön bevonul ; Henrik , II. Frigyes testvére, 
Pétervárra utazik, hogy Katalinnal megállapodásra jusson j öt kö
vette mihamar II. József is j s ezen telhetetlenek most azt hitték, 
hogy kölcsönös igény11iket csak az ország feloszt&.sával elégíthetik ki. 
Kaunitznak ugyancsak sok munkájába került, mig eltántorithatta 
Mária Terézia becsületérzését j ez utóbbi végre kijelentette, hogy 
meg fogja tartani a tizenhárom szf'pesi várost, mellyek hajdan Ma
gyarországhoz tartoztak, késöbb azonban elzálogosittattak. Az oro-

1) Lásd filleg a kli tet.kezlí müvet : Emlékimtok és hiteles adatok, mellyek 
a Lengyelország felosztását megelőző alkudozásokra vonatkoznak, egy X VIII. szá
zadbeli hojdani miniszter naplójá~ól. Weimar, 1810. Gr6f Görtz mnnkllja. - Fi

gyelembe veendő tovAbbll. Ferrand, Hiatoires des troia démembremens de la Po
logne, Páris 1!120; egy jeg-yr.:et Sehoell Történeti folyam-A.ban, XXXVIII. fej. 157. 
lap; Ru Ibiére igPn tanulságos müve, Hisloire ds l' anarchie de Pologne, mellyben 

az ellenállás az igazság rovA.<4ra költői mezbe van öltöztetve; Ranke, Emlékira
tok Lengyelország története fölött az olivai béke utan, 184 ·~. 
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szok azt válaszolták 1 hogy ez megzavarn á az egyensulyt; a többi 
hatalmak is részt követelnének s azért tanácsosabb négy fal között 
intézni el a dolgot, mint lljilt mezön vitázni fölötte. Ekként lecsil
lapitották Mária Terézia töprélyeit, elhitetvén vele, hogy ez az egye· 
düli mód a vérontás elkerülésére 1). Ez soha sem látott példája 
annak, hogy három hatalom, mellyek érdekei egymással bomlok
egyenest ellenkeznek, szövetkezik egymással egy állam földarabo
lására, mellynek az volt egyedüli vétke, hogy képtelen volt ellen
szegülni! A megállapodás nem jutott napfényre , mig csak közzé 
nem tették az illetők, .. különféle indokok kiséretében 2), mellyek 
egyesegyedül a fegyverek hatalmára támaszkodtak. Mária Terézia 
kiáltványában előadta, hogy ama tartományok ősidők óta Magyar· 
országhoz tartoztak 3) s ha elődei nem követelték, ez csak nagylel
kűségöknek, mérsékeltségöknek, jóságuknak tulajdonítandó ; · ha 
egynémellyikök, miként II. Rudolf, át is engedte azokat, mi érvény
nyel sem birt, minthogy a canoni jog érvényteleneknek nyilvánítja 
a király, nem különben mint a kiskoruak által tett átengedéseket; 

•) Breteuil báróhoz, Fraucziaország követéhez, igy szt'.lt: "Tudom, h(•gy 
csuny a mocskot sütöttem uraikodasom ra; de megbocsátauának nekem, ha tud
nálJ, mennyire elleus11egültem, s mennyi ltiirülmény jött össze, bogy erőt vegye
nek elveimen és elhalározásaimon a poro•z és orosz ig>•zságtalau nagyravágyás 
összes módnélkiili e1.éljai ellen. Hosszas töprengés ut.án, nem találván m6dot 
egyedül ellenszegülni eme két hatalom terveinek, azl. hittem, hogy tulságos köve
teh~seimre tagadó választ kapok s ezzel meghiusitom e szerz3dést, de milly nagy 
volt (~sodálkozásom és hoszankodásom, midön a poroaz király és a czárn3 föJ. 
tétlen beleegyez(<sökröl tndóbitottak. Soha sem éreztem nagyobb fájdalmat, a?.on
képen Kaunitz ur is, ki mindenko•· ~ljes erejéböJ ellenezte eme kegyetlen meg· 
áÜapodást." - Breteuil háró levele VergenneA grófhoz, 1775, febr. 23-ról, kö
zölve Flessan Hist. de la dipl.omatie francaise, VII. Köt.. 1';!.1, L 

,) A három hatalmasság jogait a kövelkezö, nyomtat.ásban megjele11t mü
vekben fejtette ki: .!11rimn Hnnsm·iae in Russiam minorem et Podoliam, Bohemiae
que in Oswiecensem et Zato1-iensem d?Lcatus pmevia explicatio. Bécs 1773 .. 

Exposé de la cond?Lite de la Co11r impériole de Rus .. ie via-a vis de l~ sé
rénissime rep••bliqu,e de Pologne, avec la dédu.ction d,e., tilres s?Lr lesqu,'la elle fonde 

sa prise de possession. Pétervár, 1772. 
&posé des d1·oils de S. M. le roi de Prw~se sur le du.ché de Poméranie 

et sur pliuaieurs a1Ltrcs diatriels d11 roya1tme de Pologne etc. Be:-lin 1772. 
MegczMolta öket egy lengyel nemes következő munkájábau: Les droits de 

trois P1Liasance11 alliées s1Lr plusie?Lrll provincea de la république de Pologne. 
3) Hogyan nevezzük aztlAn amaz eljárást, melly Magyarország jogainak 

illyetéu hangozt.at~~Ba rnellett, az ezen jogok alapján elfoglalt tartományokat 
megj, Au1ztriához cea tolt.~~. s mind a mai napig ott tarlj"? Ford~tó. 
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hálákat adhatunk tehát a Gondviselésnek, melly alkalmat szolgálta
tott az osztrák háznak ujra visszajutni olly világos és alapos joga
inak birtokába. 

Hasonló erejü érvekkel állott el~ Nagy-Frigyes is. Katalin 
nem fáradozott azon, hogy felturja a levéltárakat és erőszakot kö
vessen el a történelmen, a midőn azt mondta neki Salms gróf, hogy 
királya általános kárhoztatástól tart, következőleg válaszolt neki: 
Énmagamra veszem a kárbozta.tást. 

1772. julius 25-én (aug. 5.) tehát aláírták sz. Pétervárott a 
szerzödést, mellyben a következök foglaltattak : 

"A Szent Háromság nevében : 
A pártoskodási szellem, a zavargások s a belháborn, mellyek 

már több év óta dühöngnek a lengyel királyságban, nem különben 
a fejetlenség, melly napról napra nagyobb mérveket ölt, elannyira, 
hogy ott minden kormánybatalom lehetlenné vált, azon komoly ag
godalomra szolgáltatnak okot, hogy az állam tökéletes bomlásnak 
fog indulni, sérelmet ezenvednek a szomszédok érdekei s egyetemes 
háboru tör ki, aminthogy már csakugyan származott is belölök há
boru Oroszország és a Porta ktizött. A azomszédos hatalmak ép 
olly régi mint jogos igényekkel birnak Lengyelországra, mellyek
nek soha sem szerezhettek érvényt, a mellyeket könnyen elveszt
hetnének, ha nem biztositanák, visszaállitva egyuttal a nyugalmat 
és rendet ezen köztársaság keblében, a megfelelöbb politikai létezést 
szerezve szomszédos érdekeiknek." 

Mindezeket tekintetbe véve az orosz czárnö számára jelölik ki 
a polozki és mohilewi kormánykerületeket, vagyis 2,157 négyszög 
mérföldnyi ( miglia) területet, 1.300,000 lélekkel; PoroszországLak 
Pomerelliát , Danzig kivételével , a marienburgi palatinalust és 
Cuiro-ot; Ausztriának a tizenhárom szepasi várost, mellyeket még 
Zsigmond magyar király elzálogosított, továbbá a hajdani Vörös
Oroszországot, 1,360 négyszög mérfölddel ( miglia) és 3,300,000 lé
lekkel 1) ; ezen terület főleg a sóhányák miatt bir kiváló fontosság
gal, minthogy miattok Lengyelország egyik fö életszükséglet dol
gában Ausztriától lőn függővé. ?llinthogy pedig azt mondották, hogy 
Magyarországnak van joga eme területekre, mint amellyhez·tartoz-

1) SajátszerU, hogy a térképen a Podgonse foly6 jelöltetett ki határul. 
Minthogy pedig a valósi(bAn nem létezett illy foly6, a Gobroczának adták ezen 
nevet, melly foldrajzi tévedéK folytán An•ztria jelentékeny t .. rületrészre tett nert 
Volhynia és Podolia felé. 
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tak hajdan Halica é! WJadimir tartományok, a gaHicziai és lodomér 
királyságot alkották belölök , hanem elszakítva Magyarorozágtól. 
Oroszország illyformán a legnagyobb, de Jegkevésbbé termékeny 
részt kapta; Ausztria a legtermékenyebbet; Poroszország a legki
sebbet (csak 490,000 lakossal), melly azonban nagy fontossággal birt 
rá nézve 1 mert államainak kik.erekitésére szolgált s összeköttetést 
hozott létre a porosz királyság és Brandenburg között. 

Képzelhetjük 1 milly hatást idézett ez elő Lengyelországb•n l 
A leglelkesebb hazafiak azonban háboruban vesztek el, vagy pör 
alatt állottak, vagy odahagyták hazájokat, vagy viszátkodtak egy· 
más között; az elfoglalt kerületek tanácsosainak megtiltatott a ta
nácsba vagy az országgyülésre menni, mellyet olly kétes jövl:í fe
nyegetett ; s ez utóbbi mégis heves ellenszegülést fejtatt ki a azét
darabolás ellen. Az öreg és beteges Korsach igy sz ó l t fiához: R é g i 
s z o l g á i m m a l k is é r t e t l e k V a r s 6 b a, k ik n e k a z o n p a-
r a n cs o t a d t am , h o g y fe j e d" e t h o z z á k e l n e ke m a z o n 
e s e t r e , h a t e l j c s e r ö d b ő l e ll e n n e m s z e g ü l s z a n n a k, 
m i t a h a l d ok ló n em z e t is é g e ll e n ko h o l n ak. A se. o a- · 
t us c o n si l ium csakugyan számos ellenérvet hozott fel, fölem
litette a területépség fentartása iránt a három hatalom által ismé
telve adott biztosításokat, megjegyezvén, hogy ök magok szitották 
a fejetlenséget, mellyet most ürügyül használnak. Ezen ellenmondás 
baszantotta a kormányokat, mellyek szigoru korholásokban törtek 
ki j s "nehogy bármiféle csalódás c~;ökkentse a lengyel nemzet sze. 
mei előtt eme tények horderejét, határidő tüzetik ki, mcllynek lejár
tsig elvárják az eredményt j ha ez elmulik anélktil, hogy a lengyel 
nemzet intézkedJtt volna, ö felségeik minden lemondástól menteknek 
nyilvánítandják magukat 1 s bármilly eszközt felhasználnak, hogy 
jogaiknak minél előbb teljes érvényt szcrezzenek" 1). 

Az országnagyok tiltakoztak ezen arczátlan önkénykedés, s a 
diplomatiai irálylyal ellenkező ráfogá!;ok és szemrehányások ellen; 
kívánták, hogy az apró országgyülések összehivása előtt vonassanak 
vissza a csapatok, nehogy a szavazatok szabadsága csorbát szen
vedjen; válaszu l azonban egy manifestum bocsáttatott ki és har· 
minczr.zer ember küldetett Lengyelországba , kiknek tábornokai, 
mint Frigyes mondja, azon meghagyás t vették, "hogy egyet~rtve 

járjanak el azon urak ellen , kik fondorkodni vagy akadályokat 
görditeni akarnának azon ujitások elé, mellyek hazájukban végre 

l) Stackelberg gr6f, Oroazorszi\g teljhatalmu követének jei7dke. 
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fognak. hajtatui. u Ekként megszabták az orFJzággyüléeek alakját, 
megtagadták azon kérelmet, hogy a szóbaoforgó követelések a sém
leges és biztositó hatalmak elé tcrjesztessenek, s ezzel minden befe
jeztetett. Egyszersmind kötelezték Lengyelországot, hogy tartsa 
meg azon annyira hibás alkotmányt, mellyet Hrügyül használtak szét· 
darabolására; s megtiltották, hogy a három hatalom jódhagyása 
nélkül valaba megTáltoztathassa. sz a b a ds á g á t; csupán az idegen 
királyokat zárták ki, nehogy más hatalmasságoknak is aikalmok 
nyiljék a beavatkozásra. 

Az a l a p t ö r v é o y ek e t ( 1773) a követek terjeeztették el ö, 
kik, hallatlan dolog! jelen voltak a tanácskozásnál. Kimondatott 
bennök, hogy az ezen országgyülésen meg nem változtatott tör
vények ezentulra is megerősítve maradnak j hogy csak nemes és 
birtokos piast választható meg királynak; hogy a mP-gválasztott 
fiai és unokái csak két más egyén után juthatnak trónra j a királyi 
méltóság mindenkor választás utján fog betöltetni, !l szabad le
szeu a kormány, melly három rendből, a királyból, a senatusból és 
a lovagrendből fog állani; hogy az országgyülések közti idösznk
ban ez utóbbinak is egyenlö része legyen a kormányzatban, egy 
állandó tanács alakittatik, mellynek feladata leend örködni a meg
állapitott törvények végrehajtása fölött, nem birand törvényhozói 
és birói hatáskörrel, s a királyból, továbbá st senatus és lovagrend 
egyenlő számu tagjaiból fog állani. .Mindez csak uj nyüg volt a 
mária 'lebilincselt királyi méltóság számára. A király, tele marok
kal osztogatva a jazsuiták lefoglalt javait, fizetés-nagyobbitást s 
egysersmind azon jogot nyerte, hogy ö nevezte ki az állandó bi
zottság összes tagjait. Eme bizottság magyarázta aztán a törvé
nyeket az országgyüléaek közti szünet alatt, s elhatároztatott, hogy 
egy törvénykönyvet fognak alkotni, mellynek feladata lenne egy 
harmadik rendet alapitani s gyámolitaní a városokat és a földmivelö
ket. A Zamoiski által készitett te~·vezet azonban· félretétetett, föleg 
azért, mert eltörölte a nunciatUt·a törvényszékét és minden föleb
bezést Rómához, a király jóváhagyását követelte a pápai buJJák és 
brevék közzétételéhez, s esőkkeritette a papság kiváltságait. 

Konstantinápolyban ekkor ~II. Mustafa uralkodott, ki az er
kölcstant török szempontból fogta fel s el nem képzelhette, hogy a 
királyok is lehetnek hazugok ; amiértis F1·igyes és Katalin több· 
ször rászedték öt, ki emellett gunyolódásaiknak is czéltáblául szol· 
gált. Frigyes ba1·á.tságos hangon beszélt vele, mig érdekében állott 
öt Oroszország ellen izgatni, miután azonban összeczimboráskodott 
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ez utóhbival, annyira megváltoztatta hangját, hogy s bec~o~ületes 

muzulmán mélyen megbotl·áokozott. Félni kezdett Oroszország tul

eulyátöl, (öleg a Lengyelországban nyert befolyás miatt, s meg
hagyta a tatárok kánjának s a moldva- és oláhországi fejedelmeknek, 
hogy tartsák szemmel az északi szomszédot; a moszkovita követ 
azonban elhítette vele, hogy a fegyveres beavatkozás czélja csupán 

a lengyelek szabad választásának s a vallás- szabadllágnak biztosí
tása. Képzelhetjük, milly szemeket mereszthetett, midön tudtára 
adták neki, hogy Katalin egy olly férfi megválasztását rendelte, 
kinek az volt egyedüli érdeme, hogy vele erkölcstelen barátságban 
állott! Azt gondolva, hogy az igazságnak kell vezérelni a politi
kát, rögtön fel akarta mondani a békét, de a félénk vagy meg
vesztegetett utemák arra hivatkoztak, hogy a Korán tiltja megtá
madni azt, ki békében hagyja a birodalmat. Sürgetéseikre számü
zetésbe küldötte Crym-Guer!•Í tatár khánt, ki öt háborura ösztö
nözte, s igy szólt hozzá: T es t v é r e m1 m i t t e h e t e k é n e g y e e

egyedül? Mindnyáían elsatnyultak, mindnyájan 
e l r o m l o t t a k, c s a k a v i Il á k a t 1 a z e n é sz e k e t, a h á r e
m e k e t s z e r e t i k ; f á r a d o z o m a r e n d é s a z ö s i e r k ö l
cs ök visszaállitásában, de senki sem nyujt nekem 

l• e z e t. 
Midön azonban a kaminieczi püspoktöl értesült a Lengyelor

llzágon elkövetett eröszakoskodásokról, ll nem eszközölhette .ki szép
llzerével, hogy Oroszol'!:;zág vonja ki csapatait az országból s adja 
vissza szabadságukat a senatoroknak, Francziaország által is sar
kalva, melly három milliót küldött konstantinápolyi követének a 
diván mcgvesztegetésére, s felingerelve egy terülatsértés által, a hét 
toronyba záratta az orosz követet, hadat üzent s visszahítta Crym
Guerait, hogy a hadsereg élére álli tsa. De Oroszo•·szág sem volt 
rest zavargásokat támasztani ellene Ázsiá.ban, küld'ittei által arra 
izgatva a doni kozákokat és ki.ilmukokat, hogy rohanják meg a 
Don és a Kaukazut> között lakó s Törökországnak alávetett tör

zseket; ha!!onlóképen felizgatta a georgiai keresztény fejedelmeket 
is, igérve, hogy felszabaditandja öket. A lengyelek előtt olly félel
mes Tottieben báró eme badjáratok ban is kitüntette vadságát. 'l' e· 
hát a törökbe vetett remények is elenyésztek. Angolország kedvet 
kereste Oroszországnak, hogy el1:1zakitsa Poroszországtól , s azért 
egy hangot t!Cm hallatott. A bölcsészek minden.., mcsterfogást fel
használtak , fökéot. Voltaire és d' Alembert , hogy a közvéleményt 

a lAngyelrk ellen fordítsák ; s mig egyrészről gunyolták ezeket, 
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bátoritottak gyilkosaikat 1), Francziaország, meUy egészen békébe és 
élvezetekbe volt merülve, keveset törődött ezen annyira távolfekvő 
országgal, vagy azt hitte, hogy már menthetlenül veszve van. Meuthet 
len hiba; mert támogatva a bad confoederatióts a nemeslelk ü Törökor
szág heves föllépését, könnyen m&gtarthatta volna az europai miveltség 
eme védbáetyáját. Midön látták, hogy Lengyelország agyonveretésének 
megengedése nem c:;upán aljasság, hanem politikai baklövés is volt, 
a cabinet azt hozta fel mentségül, hogy csak akkor értesült a tény
ről, midőn már megtörtént j ezen mentség roszabb a bajnál. Ekkor 
elkezdett fenyegetözni, alkudozásokra lépett Németalfölddel és 
Angliával, s ezzel minden véget ért. Tisztelet III. Károly spanyol 
királynak, ki egymaga mutatkozott késznek védelmezni a lengye
leket j ö azonban egyedül és távol volt s be kellett érnie Ausz
tria mentegetözéseivel. 

A leug)el urak külöuiiscu Ausztria ellen voltak dühösek. 
Orot~z- és Poroszország ismert ellenségek voltak , s boszut kellett 
állniok amiatt , hogy egyidőben Lengyelország ezolgái voltak j 

Ausztria azonban barátja- s védelmezöjeül vallotta magát ama ha
talomnak, mellynek köszönhette, hogy nem lett törökké, s most ö 
is összeesküdött fcldarabolására. Voltak, kik meggyilkolták magu
kat, kik szembeszálltak a szegénységgel, inkább elkobozni engedve 

1j Voltaire ezt irtn II. Frigyesnek; On prélend, aire, que c' esi vous, qui 
avez imaginé le parlage de la Pologne; je le crois, parce qu' il y a la du génie, el 
que le traiti s' est fail a Poladam. -- Katalinnak pedig igy irt: 1772. máj. 29-
riSI : Nos doma quicltoUes welchea (a fr'lncziák) . ne pewvenl ae reprocher ni baalesse 
ni fanatiame, ils ont été trea-mal instruila, trea-impruden!a el trea-injualea . • • Mon 
héroine prenait, des ce temps Ui; un pm·li plu., noble el plus utile ; celui de détruire 
l' anarchie en Pologne, en rendani a chacura ce que chacun croil lui apparlenir, et 
en C0111me~ant par elle-m€me. - Ö maga ml'lgénekelte: Lea roia qui partagent le 
gateau , s igy ir Katalinnak: .Az ön tragédiájdnak utolsó felvonása igen szépnek 
látszik, szerenesésnek vallja wagáf, hogy elég sokdig élt, miszerint meglárhaUa a 
nagy eaemflnyt. Kiadatlan levelek, lord Brougham által köz!llétéve 1846-l;cn. 

Egyike a jeleokod könyveknek, mellybe,. leg-inkább fenmaradt a mult 
ezlzad szelleme,' a következiS: Lea jaales univeraela etc. par M. Bu1·et de Long
champ•, B a l,rüsszeli khidisban (18~5j Lejenne Alt&) hozzáadott. toldalékok. Miu
tán ez utóbbi egymásután maga~ztalt11o a bölcsész királyokat, s föl.,g le plus 
grand homnlll de c~e 6poque, k~nytelen megclláfolni m~gamagát olly módon, melly 
& megaliSzök n tAn gu ny nak látszanék: Le coeur souffre et se serre en voyant cea 
deua; princea si dignea par leu1· philwophie de l' admimtion de la postérité, ae con
certer, se liguer pou./) fouler aux pieda lea loia de la morale, pour Jaire céder a la 
force, a la l!iolence la justice ee lea droiiB les plU8 aacrú, dtpouiller une nation de 
lU poa1Uaion1 sam autre molif• que le désir immoeléré de leu.r agrandúaement. 
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vagyonukatt hogysem térdet hajtsanak a bitorok előtt; a többiek 
jajveszékelésekkel és az utókorra való hivatkozással tölték be 
Európát. 

Illy módon felfordult a westpháli béke által megállapitott 
egyensuly; a három hatalom luisulyra emelkedett, mig másrészről 
Angolország is annyira gyarapodott , hogy Francziaország másod
sorba szorult; egész Európa elrémült, veszélyeztetve látván vala
mennyinek biztonságát, midön az erö tekintetett a jogok egyedüli 
mérvének. 

Az uj alkolmány. 
Il. Szaniszló, id mindig eszében tartotta, hogy Katalinnak kö

szöni trónját, de arról sem feledkezett meg, hogy lengyel, a bekövet
kezett pillanatnyi nyugalom alatt rendbehozta a hadsereget és a pénz
ügyet j csakhogy a kormányzáshoz inkább jellem mint ész kívántatik. 
A dühös nemesség csak heiJre és idöre várt, hogy ujra megkisértse 
a szercncsét. Még inkább táplálta reményöket U. Frigyes utódja, ki
nek minisztere, Herzberg gróf , ugy látszikt el volt tökélve vissza
adni Lc~.>gyelországnak függetlenségét. A lengyelek teháL szapori
tották J.adseregöket, s bármennyire tiltakozott is Oroszország, ál
landó országgyülést hittak össze a belügyek helyesebb rende~ése vé
gett j eltörölték az állandó tanácsot, az akkortájban keletkezett fran
czia eszmék mintájára uj alkotmány készitéséhez fogtak, amennyi
ben ez l·~hetséges olly országban, hol nem létezik harmadik rend s a 
földmivelő szolga. A hatalmak keresték Lengyelország JSZÖvetségét 
most t rnidön magához tért; de II. Frigyes Vilmos jutott tulsulyra 
(1790), mióta minisztere, Lucbeeini marquis, kijelentette, hogy Orosz
ország az egész Nagy-Lengyelországot Poroszországnak igérto, ha 
semleges marad a Törökország ellen inditott háboruban. Azt is állí
tották, hogy a császár felajánlotta neki Danzigot és Thornt, ha meg
engedi Au~:~ztriának kiterjeszteni G aliczia területét; ö azonban 
megczáfolta ezt. 

Lengyelországnak rendkivül érdekében feküdt siettetni az uj 
alkotmány elkészítését, mig ellenségei képtelenek voltak megakadá
lyozni, hogy jót tegyen. Az alkotmány azonban bölcs férfiak müve 
volt, kik nem akarták elhamarkodni a dolgot, felforgatni a multat, s 
nem akartak szabályokat tukmálni a népre, mielött föl nem ismerte 
azok czélszerüségét. Már pedig a nép bec~s jognak tekintette a ki
rályválasztást, mig ök szükségesnck tartották azt eltörölni; erre te
hát lassan-lassan kellett a kedélyeket előkészíteni. 

A legkomolyabb akadály az orosz párt részéről származott, 
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mellynek hivei értettek az orszá.ggyülésekhez és azon mesterfogások
hoz, hogyan kelljen a dolgot huzni_-halasztani, apróságokkal bibe
lödve, oda nem tartozó dolgokat hozva szönyegre, minduntalan mó
dositásokkal állva elö; midön pedig nem voltak képesek valameily 
határozatot megakadályozni, a tulzásig hajtották az inditványozókat, 
hogy feltünjenek annak összes helytelenségei és nehézségei. Mig ök 
ekként fecsérelték erejöket és idejöket, a szomszéd hatalmaknak is
mét nyilt alkalm uk beavatkozni a lengyel ügyek be, söt már nyiltan 
azt mondogatták, hogy a hadi költségekért Lengyelország ujabb fel
darabolásával akarják magukat kárpótolni. Azon hazafiak, kik sziv
vel, észszel és becsülettel fáradoztak a hon javán, s kik már elkészi
tették a közvetlen városok alkotmányát, mellynek értelm~ben összes 
lakosaik szabadoknak nyilvánittattak s egyetlen törvényhozásnak vet
tettek alú, szükségesnek tartották a királyhoz közeledni. 

Szaniszlóuak örüluic kellett, hogy vPgre kiszabadul a ezolga
ságból, mellyben öt Oroszország tizenöt év óta 1artotta, s hogy saját 
alkotmányát látja életbe lcpni. Lelkesedést meritctt azon gondolat
ból, hogy országa törvényhozója leend s hámubitra kelti m11ga iránt 
Európát, mclly akkortájban maga~;ztalni 13zokta az efféle kezdemé
nyezéseket. Ő maga állitott tehát össz1• egy alkotmányt (1791 ), s 
bármennyi gépet hozott is mozgásba az orosz párt, hogy fotoradai
mat idézzen elő, Szaniszló megclöztc azokat és kihirdette az alkot
mányt; ő maga tett rá először esküt, s utána a többiek is, leírhatlan 
örömrivalgás között. Megerősítette az aristocratia ősi jogait, rnint a 
szabadság fötáma.szát1 nem különben a városoknak adott szabadal
makat. A törvényhozói hatalom a rendek kezében fekszik; a vég
rehajtó hatalom a királyt és az államtanácsot illeti, melly utóbbi a 
törvények őrének neveztetett; az igazságszolgáltatást a törvényszé
kek gyakorolják. Az országgyülés két kamrára osztatik, a követek 
és tanácsosok kamrájára; a l i b e r u m v e t o és mindennemü confoe
deratio eltöröltetik; megállapittatik a király sérthetlenaége s a trón
örökösödés szászországi Frigyes Agost személyében 1). 

1) Közöljük a bevezetést, mutatviÍuyuul ama 11agyhaugu ekesszólásnak, 
melylyel Szaniszló élui szokott: 

.Isten nevében, Szaniszló Ágost, IHten kegyelméböJ é~ a uomzet :.karat6.
ból Lengyelor,;zig királya M.b. együttesen HZÖvetkezett rendek kel, mint a len
gyel nemzet képviselöivel. 

.Meglevén gyllmödve, hogy csak egy uj nemzeti alkotmány tökélye és állan
dósága biztosithatjé.k valamennyiünk sorsát; hosszu és ezerencsétlen tapasztalis 
tol;vtán beláh-a a kormányunkhan m~ggyökere:edett hibákat; fel :tkllrván hllsználni 
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Fölösleges tüzetesebb fejtegetésébe bocdtkoznunk emez alkot
mánynak, melly soha sem lépett életbe, e mellyet némellyek tul
ságosan szabadelvünek, mások tulságosan zsarnokinak tartottak. Fő
leg az urak iszonyadtak tőle, kiket megfosztott a trón ~lnyerbetésén&k 
reményétől, s azért Oroszország köré sorakoztak. Katalin alig békült 
ki Törökországgal , nyiltan kárhoztatta a Lengyelországban tör
tént dolgokat, melly bátorkodott HíJemelkedni azoa lealázó hely· 
zet ből, mellyben öt Katalin tartani akarta, s ez mint parancso
Jón ö a következöket irta varsói követének : "Emlékeztense a 
királyt, hogy előterjesztettem az eszközöket Lengyelország felosz
tásának megakadályozására. Jelenleg ismét ujabb feldarabolásra 
sürgetnek. Mondja meg neki, hogy én ellenállok a sürgetéseknek 
s rnindaddig ellen fogok állani, mig azt nem látom, hogy a nem
zet és király ellenem fordulnak ; ellenkező esetben tölem függ 
kitörölni a térképről Lengyelország nevét." 

Il. Leopold halála (1792) elhárította azon akadályt, melly
töl tartott, utódától és II. Frigyes Vilmostól pedig kieszközölte, 
hogy álljanak el azon igérettől , miszerint épen tartandják fel 
Lengyelországot és alkotmányát. Csakhamar confoederatio alakul 
az ősi szabadság visszaállitására: Katalin biztatja a lengyeleket, 
hogy próbáljanak szerencsét s viseltessenek teljes bizalommal ama 
nagylelkü8ég és önzetlenség iránt, melly neki minden Jtlptét ve
zérli; s mint a menekültek védője kijelenti, hogy a régi rend 
visszaállitása végett csapatokat fog ];.üldeni Lengyelországba. A 
lengyelek nem akarván, mint független nemzet lemondani jogaik
ról, fegyverre készültek, segitségért folyamodtak a hatalmakhoz 
s dictatori hatalommal ruházták fel a királyt. Ausztria azonban 
nem válaszolt; Poroszország azt mondá, hogy nem lehet s nem 

l 
Eur&pa jelenlegi viszony:oit, s idleg eme szereuc.;és l<orszak utols6 pHianatait, melly 
vis sza adott bennünket önmagunknak; Jerázva magnnkról ama lealllz6 jármot, 

mellyet az idegen batalmaAkorl~s rakott nyakunkr&; saját boldogságunk A!lt éle
tünk elé is helyezve a rlmk hízott nemzet politikai !ételét, behö szabadságát és 
küls!l filgget.lensé~ét.; meg akarván érdemelni kortársaink és az ut6kor áldását 
és jutalmait; daczára ama neh•'·?.s~gekn~k, mellyeket a szenvedélyek elénk gör
dítbetnek s csupán a közjót tartva szem el!ltt; biztositani o bajtván a szabadsá· 
got és sértetlenül fen tilrt.ani batárainkat: mind<'zen okolmái fogva lelkünk egése 
szilárdsf.gával megAllapitot.tuk a jelen alkotmányt, s azt •zentnek és sértbetlen
nek nyilvánitjuk azon időig, ruig a nemzet a meghatározott idiJköz után saját 

akaratáb61 ki nem jelenti, hogy szükségesnek tartja megváltoztatui egyik v11gy 
másik loatározmanyát stb. u 
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akar beavatkozni, ezalatt pP-dig B is Oroszországhoz csatlakozott, 
hogy ismét előidéztessék a régi zűrzavar Lengyelországban. 

Kosci1:1sko. , 
Ekkor tlirt ki a franczia forradalom s a királyok rémülete 

bátorságot adott az ellenállásra. Kosciusko, vitéz litván harczos, 
ki a mozgalom élére állott, élénken bizonyította, hogy a lengyel föl
kelés egészen más valami, mint a franczia; hogy a haza ellensé
geinek tekinti mindazokat, kik clubbokat és külön társulatokat 
akarnának alakitani; ennek d~ czára sok olly jelenet fordult elő 

Varsóban, mellyek a francziaort\zági conventre emlékeztettek, s 
meglehet, hogy a lengyelek ellenségei által idéztettek e !B. V égre 
bevonulnak az oroszok, s szabadon járhatva-kelhetve Galliczia te
rületén, kikc'mlelik a lengyelek hadi mozdulatait és legyőzik öket. 
Szaniszló elejénte azt állította, hogy együtt fog meghalni a hazá
val, de mindig csak félig levén hös, megijedt, s csatlakozott a 
confoeder atiöhoz , me Ily attól fogva a ko r o n a c o n fo e d e r a 
t i ó j á n ak neveztetett ; marsalljául Potocki Bódog, egy csuszás
mászás által magas polezra emelkedett s idegenek zsoldjában 
álló férfiu, neveztetetett ki. Mindent a régi kerékvágásba helyez
tek tehát ismét vissza, még a városok szabadalmait is megszün
tették és igy szóltak: "Közel van azon óra, mellyben a köztár
saság biztositva látandja szabadságát és függetlenségét, s a pol
gár teljesen fogja élvezni jogait. Nemzet! te igazságot fogsz azol
gáitatni azoknak, kik vagyonukat éa életöket tették koczkára s 
szembeszálltak a bántabnak kal, hogy visszaadják boldogságodat." 

A porosz király ekközben kijelenti, hogy a Nagy-Lengyelor
szágban elterj~sztett jakobinus elvek öt annak elfoglalására kény
szerítik, s tudtul adva, hogy egyértelmüteg jár el Oroszországgal, 
saját biztonsága végett államaiba kebelezi Thornt és Danzigot s 
Nagy-Lengyelország legnagyobb részét, melly aztán Déi-Poroszor· 
szágnak neveztetett. Egyidejüleg Katalin is megüzeni , hogy a 
császárral elhatározta szükebb korlátok közé azoritani ·a lengyel 
köztársaságat, miszerint bölcsebb és csendesebb legyen. Az or
szággyülés elrémült; Szaniszló le akart mondani olly koronáról, 
mellyet többé nem viselhet fején gyalázat nélkül t), de még erre 

') "Harmincz, fáradsiggal t<lljes év mulva, mellyek alatt mindig csak j6t 
akarva, mirtdenféle szerencsétlenséggel kellett küzdenem, odiig jutottam, hogy 
még csak azt sem remélhetem, miszerint hasznira lehetek hazámn"k, s követke
zésképen kötelességemet eem teljesithetem becsülettel. Ollyanok a körülmények, 
bogy beesületem Qlinden személye& részvételt tilt olly lépéseknél mellyek Len-
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sem volt elegendő bátorsága. Oroszország pörbefogatásokat és 
vagyonkobzásokat alkalmazolt mindenki ellen , ki neki ellensze
gült j mindenkit kizárt az uj országgyülésböl, ki ragaszkodátit ta
nusított a 91-ki alkotmány iránt ; azon képviselök, kik ámbár a 
rettegés behatása alatt választattak, mégis hevesen ellen szegültek, 
börtönbe zárattak 1), s igy akarva nem akJJ.rva meg kellett bajoini a 
parancs előtt (jul. 2~.). Eszerint Oroszország 4553 négyszög mérföl
det (miglia) kapott 3.011,688 lakossal; biztositotta Lengyelország
nak a még megmaradt terület épségét ée ftlggetlenségét s tetszé· 
sére hagyta a kormányforma megállapitását i igérte továbbá, hogy 
az uralma alá jutott katholikusoknak teljesen szabad vallásgyakorla
tot tog engedni. 

Azt hitték a lengyelek, hogy ez által elszakitott:ik Poroszor
szágot Oroszorezágtól, ez utóbbi azonban rájok parancsolt, hogy te
gyenek eleget Poroszország követeléseinek, befogatta az ellenszegülő
ket, jakobinusokról és összeesküvésekről beszélt i minthogy pedig az 
országgyülés egész nap s az éj egy részén át hallgatott, ezen hallgatást 
beleegyezésnek tekintették. Miután tehát Poroszországnak is 1061 
négyszögmérföldet engedtek át 3.594,640 lakossal, a köztársaságnak 
csupán 3861 négyszögmérföld maradt 3.ló3,620 lakossal i emellett 
szétválhatlanul ezövetkezett Oroszországgal, vagyis lemondott fiig
getleneégéről. AuRztria mit sem kapott j azt beszélték, hogy tito!; ban 
mashol jelöltek ki számára kárpótlást. 

Az ot·szággyülés bizva a biztositásokban, hozzáfogott alkotmá
nya átalakitásához, de alig állapitott meg valamit, mi kevésbbé volt 
Oroszországnak inyére, ez rögtön elkezdett fenyegetözni s követe, 
ki egyszersmind a hadsereg kapitánya volt, saját akaratát tukmálta 
rájok. Az elégületlenség mindezek folytán tetöpontjára hágott, s 
Kosciusko lázadást ké:;zitett elő, melly FrancziaorszAg példájára e ta
lán 11ugalmazása folytán Krakóban tört ki (1794), kihirdetve a 9l·ki 

gyelorsz~g romlására vezetnének. Illö tehát, hogy lemondjak olly hivatslr61, mely
lyet többé nem viselhetek megf<'~elllen; s oho.jtom, hogy TAlameily szerenesése bb 
egyén foglalja el Rzon hPiyet, melly korom és betegeskedéMem mio.tt ugyis nem 
sok~ ra üresed&sbe jőne.~ 

Ezen levél Kataliohoz volt. intéave, ki nem vAlaszolt rá. 
1) Kimbar igy sz6lt: "Mi köze az erén_ynek a szenvedésekbez ? lényegé

hez tartozik azokat megvetni. Sziheri!vnl fenyegetnek bennünl<et; sivato.~jai bá
josal< lesmek elött.ünk, bátorsigunkra emlékeztetv~ henniinket. H!t c&ak men
jünk Sziberiába, B öumo.go. vezessen bennünket oda, felség! ott as lln erénye é~ 
o. mienk meg fogják reszkettetni ellenségeinket." 



- 288 

alkotmányt s az ország területépségét. Az oroszok legyilkoltatnak 
Varsóban s ahol csak szórványosan találtatnak; Wilna, Grodno ha
sonlóan válaszolnak, kezdetöket veszik a boszuállások s magas állásu 
egyének mint árulók vérpadra hurczoltatnak ; a gyönge Szaniszlót 
kimélik, a kormányt azonban nemzeti tanácsra bizzák. 

Oroszország, Poroszország, Ausztria egyetértöleg járnak el a 
veszedelem tovaterjedésének megakadályozása végett; a lengyelek 
Macjovic mallett legyőzetnP-k (okt. 4.) s Kosciu8ko, ki maga foglyul 
esik, ekként kiált fel : Fi n i s P o l o n i a e! 1) Suwaroff bevette Prá
gát, Varsó külvárosát, miután a huszonhatezer védő közül tizenkét
ezer harczolva elesett j tízezren foglyul estek, a többiek pedig a fo· 
lyó tulsó partjára akartak visszahuzódni, de kétezer a hullámokban 
lelte sirját; a fölkelés vezérei közül azok, kik Francziaországba nem 
menekülhettek, Orol.'zorszá.gba hurczoltatta.k. Ausztria, melly Kra
kóra és vidékére sovárgott, alattomhan egyességre lépett Oroszor
szággal, melly utóbbi összekoczódott Poroszor~ozáe;gal, s újabb felosz
tást terveztek. Oroszország ennek alapján Kurlandot, Semigalliát, 
Wilnát és Wolhyniát nyerte több más teriiletrészszel, összesen 2030 
négyszögmérföldet (miglia) 1.176,590 lélekkel. A kurlandi és semi
galliai rendek meghódoltak s Biron Péter, utolsó herczegok, Slé
ziába vonult vissza, hol ötvenezer arany évdijjal 1800-ig élt. Ausz
tria számára biztosittatott Krakó, valamint ama klllönféle teröletré
szek, mellyek nyugati Gallicziát alkották, összeseu 834 négyszögmár
föld 1.037, 7 40 la kossal. Poroszország szintén feJszóli tatván a hozzá
járulásra, 997 négyszögmárföldet kapott 939,300 lakossaL Krakót is 
szerette volna megkapni s még a fegyvertől sem riadt volna vissza, 
Oroszország fenyegetőzésére azonban lernondott követelésérőL Sza
niszló parancsot kapott lemondani (nov. 25.), s kétszáz ezer arany 
évdijat jelöltek ki neki halálsig (1798) j Katalin szeretöje, teremt
ménye és áldozata levén, ama szerencsétlenségek, mellyekkel a trónt 
megfizette, elnézövé tették iránta az utókort. 

Észak politikai rendszere illy módon változást szenvedett, az 
olivai és moszkvai szerzödések, mellyeken alapult, széttépettek, s 
Oroszország, Poroszország és Ausztria közvetlen szomszédokká lőnek. 
Kosciuskónak, ki börtönben tartatott, I. Pál, Katalin utódja, szabad
ságot és ezer ötszáz jobbágygyal biró földbirtokot ajánlott, ha hódo
latot fogad neki. Elfogadta az elsőt és visszautasitotta az utóbbit, 

1) E szavak ellen t.iltakozott maga Kosciusko Begur történészhez 1803. 
nov. 12-Hn irt levelében. 
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arra kérve a ezárt, hogy engedte11sék meg neki Washington oldala 
wellett kü•deoi és élvezni ama szabadságot, mellynek kivivásában ö 
is kö&remük<idött. Engedélyt és pénzt adtak neki, dc miután csa
lódva látta magát reményeiben, visszatért Francziaországba (1'798.). 
Itt kitüntetésekkel fogadták, de nem sokára gyanakodni kezdtek el
lene, s kée~bb elfeledve élt egy házikóban Funtainebleau mellett. 
Midöo Napoleon J 807 -ben Lengyelországba betörni szándékozott, 
az ö nevét is fel akarta használni, ö azonban visszautasítá az aján
latot, miután észrevette, mi végök lenne a neki tett igéreteknek, s 
hamisitott volt ama kiáltvány, mellyet az ;; neve alatt a lengyel nem
zet között terjesztettek. Meglátogatta Olaszországot s aztán Solo
thw-oban telepedett le, hol meg is halt 1817. okt. 16-á.a; bullája a 
krakói székesegyhámban helyeztetett örök nyugalomra Sobies~i 
Jáoos éa PQoiatowski József között. 

TIZBNKBGYEDIK FEJEZET. 

T ö rökorszá g. - Il. Ka t a l i n. 

Ul. Mustafa. 

A hanyatlásnak indult Konstantinápolyban Otmant Mustafa, 
lll. Achmet fia követte a trónon (1757.). Tanulságot maritve a Slle

rencsétlenségekbé:ll és atyja sorsából, megedzve lelkét a tanulmány- és 
elmélkedéll8el, szeretve a munkát és az igazságot, Mehemet Raghib 
egyipí.omi basára, a hanyatlási korszak egyik legkiválóbb vezírére 
bizta magát. Ez helyes reformokat léptetett életbe, rendezte a pénz
ügyet s azáltal, hogy rávette urát, miszerint foszsza meg a kislar
agákat, a serail kormányzóit, a hárem fentartására rendelt alapok ke
zeléaétöl, olly hatalomra emdte a nagyveziri állást, miniSvel sohasem 
birt azelött, elhárítva utjá.ból a bel fondorlatokat. Negyvenkilencz 
hivatalos jelentésének gyüjteményét a törökök irály-mintának tekin
tik , nagy hirnek örvend az ö Se6ne.t-je (hajó) , vagyis arab pró11a 
és versek authologiája, oem különben a Nadírral folytatott alkudozá
sok s a belgrádi béke története. 

A török birodalomnak nem voltak ugyan rendezettebb pénz
ügyei mint az európai hatalmasságoknak, csakhogy amazok gazda
gabbak voltak ; a miri-he, vagyis a köz-kiocstáJ·ba folyt a fejadó, 
mellyet tizennégy évtől kezdve fizetMk, továbbá a sóbányák, a kq, 

XVIL 19 
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rona-javadalmák és vámok jllvedelmei, a kávéra, dohányra és fileze
rekre vetett adó; a kasná-t, vagy magánkincstárt pedig a moldvai, 
olá.horszó.gi és ragusai hospodárok. adói, az Egyiptomra vetett adók, 
a javadalmak eladásából befolyt összeg tiz száztólija, a kárpótlé;sok, 
elkobzások és megürült örökségek gazdagították. A hatalom itt is 
kizárólag a katonaaágra volt alapítva, miként a három európai biro
dalomban. A csapatok könnyeb ben eltürik a hadi fára"almakat 
mint az európaiak, hévvel támadnak és makacsul ellenszegülnek 
mig csak egy reményezikra marad; ha ez is kialszik, véglegesen 
szétszóródnak. 

Mustafa, ki szigoru teljesité:lje volt saját törvényének s a ma
gányban mély vallásosság hatotta át lelkületét , kérlelhetlen szi
gorral hajtatta végre a birodalom fényüzési törvényeit, s háta mögött 
egy hóhérral sétálva az utczákon, fölnégyeltetett, vagy megfojtatott 
mindenkit, ki fényüzöen ruházkodott. Ha a nép, melly megszokta 
Mahmud pazarlásait, őt zsugorinak csufolta, azt válaszolá, hogy an
nak idejéhen meg fognak győződni az ellenkezöröl. Csakugyan jobb 
karba hozta az utakat és hidakat, iRkolál(at és könyvtárakat alapí
tott; törökre lorditatta Boerhaa.ve A p h o r i~ mái t, Macchiavelli P r i n
c i p é j é t a II. Frigyes által irt czáfolattal, s az akademiákon ö 
maga is tartott felolvasásokat. Igyekezett megakadályozni a biroda
lom hanyatlását és sehogy sem türhetvén a keresztényeknek utóbbi 
idökben tett engedményeket, vallási indokból is háborut akart indí
tani, Raghib azonban az 11lemák határozatait és a roppant hadikölt
ségeket állit~tta szemei elé. A birodalom azonban ezidőtájt már min
denfelé bomlásnak indult; idöröl idörP. megtagadták az engedel
mességet némelly basák, va gy az egyiptomi mamelukok, s a Porta 
nem birt elég erövel megfékezni a nyugtalankodókat. 1730-ban 
Mohamed seik, Abd-el-V aha b fia, a v ah abiták felekezetét alapitotta 
Yemenben, kik elismerték a prófétát, de minden hagyományt vissza
utasítottak. lbn Seud, ki Dreichben, a perzsa öböl mellett uralkodott, 
még inkább terjesztette az emlitett felekezetet, melly lassan lassan 
egész Arabiában elharapózott s mint látni fogjuk, nem csupán a 
trón, hanem a muzulman vallás létét is fenyegette. 

Mflntenegro. 
Montenegro a szerb birodalom idejében a zetai területhez 

tartozott, s amannak megdőlése után bizonyára a törökök uralma alá 
került volna, ha fejedelmeinek s kivált Csernojevics István fiainak 
szilárdsága meg nem védte volna az igától. Iván, az ernlitettek 
egyike, a hegyek közé vonult vissza s példájával honfitársait is ellen-
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szegülésre buzdította, törvényilog kimondva, hogy mindenki, ki 
helyét elhagyja, kizáráesék a férfiak társaságából, s a nők közé 
helyeztessék, hogy velök együtt fonjon. Fia, György, rábeszélni en
gedte magát felesége, egy Mocenigo leány által, hogy Velenczében 
fejezze be napjait, amértis a cetinjei metropolita kezébe tette le a 
hatalmat (1516) j ez idötöl kezdve egyesítve maradt a világi és 
lelki hatalom, a montenegróiak a vladika vagy hospodár által kormá
nyoztattak, ámbár késöbb a törökök tulsulyra jutottak és sikerült 
nekik a fejad6 alá vetni öket. A Porta és Oroszország között ki
ütött ellenségeskedés alkalmával a montenegr6iak is fölemelték 
fejöket. A törökök azonban, alig rázták le nyakukról amaz ellensé
get, 1712-ben megint ellenök indultak számszerint hatvanezeren; 
elejénte visszanyomattak, de miután a montenegróiak vezérei csel 
által kelepczébe kerllltek, megint a törökök kerültek felül s kegyet
lenkedtek rajtok. Mégis ez volt az első jel az elszakadásra, mint
hogy a montenegroiak ezentul csak az oroszokat ismerték el urai
kuL Félszázaddal késöbb, mint már emlitök, Piccolo István horvát 
szökevény Ill. Péter czáJ"nak adva ki magát ( 1767), hi hirdette, hogy 
fel akarja azahaditani a keresztényeket, s hogy Isten által küldetett 
fölemelni az oltárokat s megbosznlni szent nevét a hitetlenek guny
jai miatt. Il. Katalin, mig egyuttal kézalatt a görögöket Törökország 
ellen izgatta, feJszólitotta a törököket, hogy szolgáltassák ki neki 
ezen békezavarőt j a Porta fegyverre szólitotta harczosai t, mire István 
elfogatott és kivégeztetett t). 

A szerelem, melly már egy trónt adott Poniatowskinak, Orlof 
Gergelynek is szánt egyet, s ezen ember izgatására Katalin a Föld
közi-tengert szándékozott a harcz szinhelyévé tenni, felszabadítani 
GÖrögországot s egy uj keresztény országot alapitani; a többi winisz
terek azonban inkább európai Tartariát és Krim-t akarták meghó
dítani, s II. Frigyes ez utóbbi tervnek nyerte meg Katalint. A törökök 
csakugyan legyőzettek Kagoul mellett (1768), s miután Bender is elfog
laltatott, hol az oroszok háromszáz negyvennyolcz ágyut találtak, 
kezdetét vette a tatár függetlenség. 

Törökországban a h6dit6k és a legyőzöttek közötti ellenséges-

1) A montencgr6iak mindenkor fegyvert ragadtak, vnlahányszor Töri:ikor
BZII.gnak hll.boruja volt valameily keresztény h11talommal, késöbb 1796-ban meg
ölték azon basll.t, ki ellenök harczolt, s ezidöpontt61 kezdődik függetlenségök. lll20-
ban a suitán megkis~rlette öket alávetni, de siker nélkül; 1832-ben Ismét. Jö• 
v6jük most árlellldik. 

19* 
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kedést folyvást ébren tartotta a vallás különbözösége. Az örmények, 
kik Konstantinápolyban szab:1d vallásgyakorlatot élveztek, eczélból 
a szakadárokkal szövetkeztek, most azonban némelly tulbuzgó mis
sionariusok méltatlannak találták eme ezövets~get , minek folytán 
villongások törtek ki a keresztények kiiz•itt, mellyck veszélyeztették 
ez utóbbiak békéjét s egész Enr·ópánalt anyagot Kzolgáltattak a be· 
sz é dre. 

Görögök. 

A gört;gök, kik Konstantinápolyban famuiota név alatt laktak, 
szükségesekké tették magukat a törlikökre nézve, kiknek iisszes 
ügyeit intézték j sz{Lmos szigetlakók állottak a fanarioták vagy a 
smyrnai kereskedli házak s:~Jo)gálatába j mások a Fiildközi -tengeren 
jártak-keltek, mint a tör·iikiik iigyn/ikei j valamennyien szegények 
és müveletlenek, kiket honi szigeteiken legfölebb néhány hajóv;\llal· 
k.ozó látogatott meg. A katholikus missionariusok gyámolítva a kö
vetek által, mindenhuvá bejutni ígyekeztek j behatoltak a bagnókba, 
vigasztalva a haldoklókat, gyámolitották a l'agályoij betegségekben 
sinylödUket, bármennyit áskálódott is ellenük a görög synodus. Is
kolákat alapitottak a gyermekek számára i Smymáhan ellenszegülés 
nélkül tanitották (iket , s még inkább ott, hol hajdan a görögök 
uralkodtak. Néha a szülök is eljlittek a gyermekekkel a tanítást 
hallgatni i a kath. egyház fényes szertartáiSai mindenkinek tetszet
tek s virágokkal és zöldgallyakkal diszite~ték azon utczákat, mely
lyeken a Szentséggel a körmenetek végigvonultak. 

A görögök lelkében kiolthatlanul élt a haza é11 vallás szere
tete, s ezt majd' gyakori fölkelésekkel, majd ama néhánynak örö
kös fegyveres ellenszegülésével tanusitütták , kik a hegyek közé 
menekültek , s ellenségeiktől a rabló (klefta) gunynevet kapták. 
A larissai Papaz-Ogli (pap na) Gergely, ki Oroszország szolgála
tában állott a fellengző reményeket táplált, ma~á1·a vállalta az or
szág fellázitását. Katalin, kereskedelmi ürügy alatt, két hajót kül
dött a Földközi-tengene, mellyck Papaz-Oglit segitették , e ezek 
voltak az elsö orosz hajók eme vizeken i számos ügynökei pedig 

• Montenegróba hatoltak , állitólag hogy meggyőzödjenek az ál III. 
Péter kilétéröl. Orlof Gergelylyel összejátszott Panajotti Benaki, 
calamatai primát~, és Mikali Mór a mainoták főnöke ; ekközben 
Elek és Tó~or, Orlof testvérei, előkészületeket tettek Sardiniában, 
~ivornóban és fort-Mahonban egy hajóba~ össze4llitás~ végett 
hét sorhajóhó.l , ~;~égy fregatte- és néhány sz.llitóhajQból, mely
lyeket a legnagyobb titokban szereltek föl a Balti-tengeren. A ha-



jóhad csakugyan kiindult, de olly tökéletlen és nyomoruságos álla
potban, hogy nevetséget )(eltett Angolországban, hol elsöizben kikö
tött ; itt azonban fölszerelték s angol tisztek vették át a parancs
nokságot, kik kiizött főleg a skót Elphinstone lord emliténdő. Mig 
a félrevezetett Mustafa a Dunán tett védelmi intézkedéseket s a 
vele ·együtt rászedett Európa azt hitte, hogy ama hajóhad Svédor
szág ellen fog használtatui, a kalandurok Elek vezérlete alatt ki
kötöttek Coron-ban. Rögtön hozzájok csatlakoztak a mainoták, kik 
már el öbb is hozzá levén szokva a rabláshoz, mindenéböl kifosz
tották Misitt·át. Az oroszok ekközben bevették Navarinót (Pylos), 
kihirdették, hogy Katalin védelmezi a görög hitet, s ostrom alá 
fogták Modon-t é:i Coron-t; megveretve a Rzárazon, a tengeren 
megnyerik a gcsméi rendkivüli csatát, mclly város k!kötöjében az 
ottoman hajóhad lán(~ok martaléka líin, s ez utóbbi lőporkészleté

nek felrobbanása rum ba döntötte a vát·ost ( 17 70. j ul. 16.). 
Valami uj dolog volt. az oroszok eme tengeri gyözdme, s ha 

most megrohanják a Dardancllákat, talán Konstantinápolyt is be
veszik. Elphinstone tengernagy csakugyan behatolt a csatornába, 
riadót verete1 t, de aztán visszavonult Od of féltékeny ellenzése mi
att. Mustafát Hassan bey tengeri kapitány támogatta, ki ujra fel
élesztette Barbarossa , Dragut, Occhiali 1 M.ezzomorto dicsőségét; 

csakhogy szerfölött aránytalanok voltak a hadi ismet·etek. Tott 
lengyel báró megnyerte Mustafa bizalmát azaital , hogy az orosz 
birodalom és a harczmezö egy térképét adta át neki, amiértis azon 
megbízást nyerte tőle, hogy szervezze ujra a török tüzérséget s erő
sítse meg a fenyegetett Dardanellákat, s ö csukugyan bámulatra ra
gadta a sultánt azáltal, hogy rászoktatta a tüzéreket három ágyu
lövést tenni perczcnkint. Egyéb ujitásokat is léptetett életbe, de 
aztán elvesztve kedvét ama nép és koJ"mány természete miatt, oda
hagyta állását. Ha hihetünk II. Frigyesnek, "Katalin hadvezérei 
nem értettek sem a hadászathoz (taktika) sem a táborozáshoz, s 'Fég 
kevesebbet értettek mindehhez a suitán vezérei, amiértis ha hefyes 
fogalmat akarunk magunknak alkotni eme háboruról, bandsáka.t kell 
képzelnünk 1 amint vakokkal verekednek." S mégis ugy látszott, 
hogy ezen hadjárat dicsöséggel balmozza el az orosz fegyvereket, 
azon hízelgők magasztalásai folytán, kikben Katalin soha sem szen
vedett hiányt 1). 

I) Ligne herezeg l<övetkezi:Jing beszél az oroszok ~s törökök hadakozási 
módji.ról : "Látok oro~zokat, kiknek ezt monrlják: Le9vetek ezek é1 ezek, s azokkA 
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Erre az összes görögök fellázadnak ; az oroszok benyomulnak 
Oláhországba, mások Krim-hc, hol a tatárok m~gukat függetle
neknek nyilvánitják. 

Egyiplom. 
Ali Bulat-Kapan, ki tizenötéves korá'Qan részt vett egy, törö

kök és abyssiniaiak között vivott csatában (1742.), ez utóbbiak fog
lyává Wn s Kairóban eladatott; ügyessége folytán mind magasabb 
polezra emelkedett, mig végre ama huszonnégy bey egyikévé lőn, 
kik Egyiptomot kormányozzák. Gyilkolás által eltéve láb alól tár
sait, husz meghittjét juttatta helyölue, s ezek segélyével hatalmába 
keritette az egész tartományt, Ali beynek ismerve magát (1766.). 
Ő is fizette ugyan az adót a Portának, midön azonban ez utóbbi 
háboruba keveredett Oroszországgal , függetlennek nyilvánitotta 
magát, s Mohammed-beyt, más néven Abudaht, nyolczvanezer em
berrel Syria megh6ditás~,ra küldötte. Ez legyőzetni engedte magát 
és barátja ellen fordult, miböl polgárháboru keletkezett. Ali meg
veretve Kairo mallett (1772), kincseivel Gazába futottsitt Daher 
Omer, Saini-Jean-d' Acre seikje által védelmeztetett, kinek segélyé
vel meghóditatta Joppét. Innen Kairó visszafoglalására indult, 
Abudab azonban legyőzte és megölte öt"(! 773). 

Oroszország azonban nem tudta felhasználni az előidézett za
vargásokat; II. Frigyes nem találta időszerűnek saját pénzével nö
ve Ini Oroszországot; Bécs féltékeny volt ama foglalásokra, s mi
vel mindenkor sovárgott Moldva- és Oláhországra mint Magyaror-

lesznek j megtanulják a szabad müvészeteket j szolgák, tengerészek, vadászok, 
papok, dragonyosok, zenészek, mérnökök, komédiások, festők, sebészek. Látok 
oroszokat, kik énekelnek és tánczolnak am11. sánczon, mellyeu soha Hem váltat
nak fel, puska- és ágyüdörgés, h6 és sár között ; fiirgék, tiszták, figyelmesek, 
becsülettud6k, engedelmeselt, s a tisztek szemeiböJ igyekeznek kiolvasni a pa
rancsot, hogy azt megelözzék. - Látok törököket, kikről azt tartják, hogy 
nem alkalmasok a hadnkozásra' s kik azt mégis bizonyos rendszerrel folytat
ják, szétszórva, hogy ne érje öket az ágy uk és a zászlóaljak tüzelésa; kik bil
mulatosan ezeJoznak s mindig csoportokra lőnek; kik ezen lövöldözéssei ellep
lezik hadmozuulataikat; elrejtőznek a s~akadékokban, a fák odvaibau és ágain, 
v:tgy negyven- vagy ötveuenl!ént elörehatolnak, egy zászl6val, mellyet nagy gyor
sad.ggnl maguk elé tüznek, hogy tért foglaljanak; az el.ök IP térdelnek és igy 
lőnek, erre hátravonulnak a fegyverok ujb61i meg-töltése végett s igy váltják fel 
egymást folyvást • • . Képzeljünk mindezekhez borzasztó ordításokat é~ Allah
kiáltásokat, mellyek bátorságot ö~tenek a musulmáuokba és megrettentik a ke
resztényeket, IJ!:indezekhez pedig levágott fejeket, mellyek rettenetes h~<~st 

idéznek e Hl." 
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ezág függelékeire1 kijelentette, hogy soha sem fogja azokat Orosz
ország birtokába engedni, söt Kaunitz szövetségre is akart volna 
lépni Tör6kországgal, de megakadalyozva eme tervében Mária Te
rézia jámbor érzülete által, csak tanácscsal és jó szóval segitbette; 
végtil szerzödést kötött vele Konstantinápolyban (1771), kötelezve 
magát szerzlídésekkel és fegyverrel megvédeni Törökországot az 
oroszok ellen, amiért kárpótlásul elölegesen némelly területrészeket 
és négyszázezer forintot kapott 1). Ausztri~ csakugyan koczkáztatott 
néhány szót, de rögtön megnyugodott, mihelyt megkapta Lengyel
ország egy részét s biztosittatott Moldva- és Oláhország független
sége, a Portát pedig bennhagyta a csávában, noha ez már kifizette 
neki az igért összeg egy ötödét 

Kainardsil békt'. 
A háboru tehát tovább foly; Krimben vissza akarták adni 

a tatároknak ama függetlenséget, mellyet Dsengiskan utódai ala.tt 
élveztek, mielött Il. Moharued által 1-l7 1. ben leigáztattak 7 Moreá
ból pedig f~jedelemséget akartak alkotni Orlof számára. A kai
nardsii békében (J 77 4), me \ly Orosz- és Törökország között hét
évi háboruskodás után köttetett, csakugyan szabadoknak nyilvá
nittattak a krimiai, budsaki é~ kubáni tatárok, csupán arra köteleHén 
öket, hogy tiszteljék a nagyura.t, mint khaliffát ; ki a nyestpalástot, a 
turbánt és a kardot fogja az ujonan választoLt khannak ktildeni, 
kinevezi a birákat 1 s neve emlittetni fog a moseákban tartott 
imákban; szabadságukban áll hajózni, utazni, zarándokolni, ke
reskedést üzni mindkét birodalom teriiletén. Oroszország vissza
szalgáltatja Bessarabiat, Moldva- és Oláhországot, de azon feltétel 
alatt, hogy jó bánásmódban részesüljenek, azonképen az Archi
pelagus szigcteit is; de megtart néhány erőseéget a Dniepor mel
lett és Krimbeo, és Azow városát és a két Kabardiát. Kiüríti Geor
giát és Miogreliát, a Porta azonban nem vethet rájok adót s nem 
hurczolhatja, el gyermekeiket és leányaikat. Ezen záradéknak semmi 
eredménye nem lőn, Katalin azonban megelégedett azzal, hogy 
irásba foglaltatott 1 mintbogy ezért bizvást számolhatott a phi
lanthropok tapsaira. 

A tatárokkal Törökor~zág elvesztette védbástyáját északon s 
az esz-közt, melylyel árthatott a keresztényeknek; emellett ellensé-

·l) }'errand az egéazben Cöak csalást lát Auszt1•ia részeröl, hogy pénzt csi
karjon ki a Portától; bizouyos azonban, hogy a bécKi cabinet tett. némi javaela
tokat Oroszonr;ágnak. Lásd Scboell-t. 
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geivé lehettek azok, kik eddig védelmez.öi voltak. Az orosZGk nem 
titkolták azon szándékukat, hogy hatalmukba akarják keriteDi a 
Feketll-tengert, mi öket Konstantinápoly uraivá teuné, amennyi
ben töli:ik függne ott éhséget idézni elö. A béke tehát nem lehitett 
tartós, sem föltételei teljesithetök, s azért minduntalan megujultak 
11o surlódások. 

Törökországnak emellett Suilovinát is át kellett engednie 
Ausztria részére, hogy megtartsa barátságát. Benn különféle sze
reracsétlenségek sanyargatták. Hetven h~jó elsülyedésa , mellyek 
gabonát szállitottak Konstantinápolyba, lázongásokat idézett elő, 

mellyeknél föként a nök dühöngtek. A bagdadi basa megtagadta az 
adót s leüttette azon kapidsi fejét, ki annak átvétele végett jött. 
Midön a kapudán basa, ki az Arcbipelagus szigetein szedte be az 
évi adót, egyízben kiszállt Koo szigetén, hogy jelen legyell' a pén
t.eki imádságon, hatvanhat keresztény rabszolga elfoglalta és Mai
tába vitte a tengernagyi hajót. A birodalom elrémült, midön meg
hallotta, hogy a szent zászló, melly Ali kétélű kardját és a próféta 
négy tanítványának neveit viselé, ellenség kezébf3 jutott; a franczia 
király azonban ki váltotta és visszaszolgá.ltatta. 

Azon esernényt, hogy MustaJ'anak ö•·ököse sztiletett, melly 
szereccsében nem részesült két elöde, tiz napig tartó vigaággal 
ünnepelték meg, mellynél nem tétetett különbség muzulmánok és 
görögök, zsidók és frankok kiizött. Minthogy azonban Selim még 
csak tizenkétéves volt, midön atyja meghalt, helyette Abdul-Hamid 
lépett a trónra, ki a serailban töltött tizennégy év alatt szépen fel
nőtt ugyan, de tudatlan és gyönge volt, a pénztárakat pedig annyira 
üresen találta, hogy még a csapatok közölt sem oszthatta ki a azo
kott ajándékot ; illyesmire azelőtt még nem volt példa. 

Katalin csak azért engedett nyugtot Törökországnak, hogy ö 

maga háborura készülhessen, s minél inkább meghunyászkodott előtte 
a muzulman, annál feljebb csigázta követeléseit i kedvencz terve 
volt megtisztitaní Európát a muzulmánoktól, s Görögország telsza
baditónöjeként magasztaltatni a bölcsészek által. Szent- Pétervárott 
guny tárgyát képezte az ottowall név; minden müvészet megünne
pelte az izlam bukását és GUrögország ujjászületését i Pál másod
szüliittét Konstantinnak nevezték s egy görög nöt adtak neki daj
káuL Alattomban Katalin mind tovább terjesztette bitorlásait; köve
tei forradalmi eszméket hintettek szét, minden lázongó hospodárt vé
delmébe fogadott, sőt még Törökország belügyeibe is be akart 
avatkozni1 követelve ama tisztek eltávolillhát1 kiket nem volt képes 
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megreazt~getni. Heraolius, Kashctt és Kartalinia ura, nam különb&n 
Salamon, GMrgia parancsolója, rés3int igéretek részint feoyegatések 
által arra bir&ttak, hogy tartományaikat a ,ozárnö fenh.-at~osága alá 
hetyezzék ( 1780). 

Krlm. 
Selim-Guerai csak azért választatott meg (1779) Krim khan

já.nak hogy Oroszország já.ték~~r~:erévé legyen, m&HyiYek követe kém 
volt s feladatául tüzetett megfo!!llltani & khant hi~elétlll alathalói 
köraött. Ezek irtóztak az or06Z szokásoktól s a követ ráv•tte Guerait, 
hogy a sz.-Anna rend szalagja s a testörségben hadnagyi állomás 
után törekedjék; megkedveltette vele a paza.rlásokat, a fényüzést, a 
dobzódást, a katonai parádékat l! vágyat keltett benne egy ha-jóhad 
birására; mindez sok költségbe került, mi ismét uj adók kivetését 
tette ezüluégessé, mcllyek nem tetszettek. A morzák (nemesek.), a 
követ által izgatva, fellazadtak, minekfolytán a khac elfutott és 
Oroszországt-ól kért segitséget, melly egyébre sem várt, B a 871ámos 
bitófa leszámitá.aával, vérontás nélk.ül vonult be a tartományba 
( 1783). Az illymódon megboszult khant aztán kigunyohák s végre 
Törökországnak engedték át, melly öt kivégeztette. Katalin, ki csak 
az imént kötötte ki Krim függetlenségét, tudatta Európával, h o g y 
a rend és nyugalom érdekében kényszerült elfugtalni ama 
tartományt, mellyet 8 b ék e é 8 j Ó ll é t fe D t a r t á 8 a V e g e t t 
birodalmához csatolt. Igy lön megboszulva ama hosszu megaláztatás, 
mellyet Oroszország a tatárok részéről szenvedett; mondJák, hogy 
Suwaroff harm-inczez-eret végeztetett ki Poternkin Gergely, a c211lrné 
ujabb kegyenezének rendeletéböl. Ezen tudatlan, minden nemesebb 
érzelemre és magasztos czélokra képtelen ember, T a u r is i czimet 
kapott, ll meghagyatott neki, hogy orosz mintára f!Zcn·ezze Tauriet 
és készítse elö a két ort~zág összeolvasztását. Ő olly kegyetlenséggel 
hajtotta végre megbízatását, hogy a lakosság legnagyobb része ki
köl'tözött., s mig hajdan a khan nem egyszer ötv1:~nezer fegyveressel 
lépett föl, két évvei a bekeblezés után c~ak tizenhétezer férfi lakos 
találkozott az országban. 

A Taurisi, kit a szerencse kegyeivel árasztott el, a fény és 
hazugság olly látványát nyujtolta urnöje és szeretiijének, melly 
azon jpöben ép annyi beszédre szolgáltatott tárgyat, mint maguk a 
háboruk. A Dnieper mellett olly hadsereget gyüjtött össze; melly 
sokkal. számosabb volt, mint~em a tervezett ünnepélyekre szüksé
ges lett volna, s a szinházi diszitl:lk egész müvészetét felhasználta, 
hogy a tat•tományt rendkivül virágzó állapotban tüntesse föl. A par-
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tok VIirosokkal voltak behintve, ezek azonban csak vászonra festett 
városok voltak; székesegyházakat lehetett látni épülőfélben,· ha
jókat bocsátottak tengerre, falvakat rajzoltak mindenfe\é; mesz
szeföldröl korbácsütésekkel hajtották a tatárokat a partokra, hogy 
ezek népeseknek látszassanak , mig a mezöségen marhacsordák 
legeltek , mellyeket négyszázmérföldnyi (leghe) területről haj
tottak össze. Valósággal azonban ama barbár népek között, mely
lyeken át a királyi kiséret végigvonult , némellyek elrejtették 
a nőket, hogy biztositsák öket az idegenek fájtalansága ellen, 
mig mások önkényt ajánlották fel nekik; valamennyien csak szini 
látványosságnak tekintették az egészet. Katalin engedte magát 
megcsalni, hogy aztán ö is megcsalja Európát bírodalma ereje é11 
saját tevékenysége fölött , s a királyok vetekedve ~dvaroltak 

neki. II. József egészen Chersonig kisérte a czárnöt, melly ál
tala épitett városnak egyik kapujára e szavak voltak irva: E r r e 
v e z e t a z u t K o n a t a n t i n á p o l y b a; a lengyel király 
három nap alatt, mellyeket társaságában töltött, három milliót pa
zarolt el 1). Poternkin elérte czélját, mert megfosztotta hitelöktől 

•) Segur részletesen Ieirt11 amaz ünnepélyeket éB beszélgetéseket. Átve~zek 
némaily részletet Ligne herezeg leveléből, mellyet egy franczia hölgyhöz intézett : 

"Ugy tünik fel előttem, hogy még álmodom, midőn egy hatüléoü hintó
ban, melly valóságos diadalkocsi, ragyogó drága.kövekl<el di,zitve, két egyén 
között ülve ta.ll!.lom magamat, kiknek vl!.llain a. hőst\g nllba elaltat, s ébredés
közben hallo111, hogy az egyik igy szól a másikhoz: Nekem, mint numdják, har
mincz millio alattvalóm van, caupán a férfiakat szá•nitva. - Neke•m pedig, vála
szolJ& a másik, huszookettő, valamennyit t~gyüttvéve. - Ntke'fl~, mondja az egyik, 
legaló.bb hatBzázezer kat011ára van BZÜkaégevn Kantcaatkál.til Rigáig. - Nekem, vá
laszolja a má~ik, fele iB elég. 

"Mindazok kiknek Krimben birtoltaik voltak, mil<ént a morzák, vagy azok, 
kiknek a csf.sz{uné ajándékozott, mint nek11m, bUséget esküdtek neki. A császár 
hozlllarn jött B megflrintve &z Aranygyapju ozalagját., igy ~zólt hozzám: Ön az 
eWj a rend to.gjai között., ki együtt tett eaküt a lwBs:t:u azakállu urakkal. Mire én: 
Jobb felBéged•·e és rám nézve, ha a ftarnand nem.eaernberekkel tartok. 

"Kocsin ozemügyre vettük az össze~ rendeket és kiváló egyéniségek et 
lsten a mcgmondhntója, hogyan Játtuk el i!ket! Inkább kogy1ent aláírnám tizen· 
három tartom.ány elBzakitáaát, mik6nt teatvérem György, mondá Katalin félhangon, egy 
pi1ztoly-lövé81el vetnék 'Véget életemnek. - Én pedig ahelyett hogy lemondanék, 
miként teatvllrem é1 1Ógorom (XVI. Lajns), azáltal, hogy Ö1nehiUG a nemzelet vill8za

étéaekröl buzélni, nem tudom mit tettem volna - vála.•zoill. József. 
"Ö császári felségeik többször élczeltek ama szegény ördög, a török fe

lett s némell y terveket említettek. Én mint a adp hajdankor é d egy kis ujdonság ked
velője, Görö~;onzág viezezaállitásár61 beszéltem, Katnlin 11 Lycurgok és Solonok 
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ama panaszokat, mellyek kormánya ellen minden oldalról emeltet
tek, a világ petlig, melly bölcselkedett, vagyis nem vizsgálta meg 
közelebbről a dolgokat' fennen magasztalta az ipar es müvehség 
békés diadalait 

K.rim nem csak katonákat, hanem élelmet is azoigáitatott Tö
rökországnak, amiértie hangosan köveltelték a nagyurtól a tarto
mány visszahúditását; Abdul-Hamid azonban érezvén, hogy képtelen 
szembeszállani az egyesült Oroszországgal és Ausztriával, kénytelen 
volt megnyugodni az ujabb hóditásban; a lázongó hospodárokat ki
végzésekkel nérnitotta el; az oroszok által fellázitott Morea partvi
dékeit el pusztittatta; megujitotta a Moldva- és Oláhországnak tett 
engedményeket, ujabb szabadalmakat adott nekik s biztositotta öket 
a birodalmi tisztviselök és a boapodárok önkénykedései ellen; Oláh
ország adója hatszáztizenkilencz, Moldváé pedig százharminczöt er
szényben állapíttatott meg 1), s ezenkivül a hairarn és rikiabid ünne
pein az oláhországi fejedelem százharminczezer , a moldvai pedig 
száztizenötezer piaeztert tartozott ajándékozni pénzben és árukban. 

Észrevevén azonban, hogy Oroszország az ö romlásán töri fe
jét , Abdul-Hamid ellenállásra készült , mérnököket és tüzéreket 
kérve Francziaországtól 2); a hadsereg ujra szarveztetett s bámu
latos gyorsasággal hajóhacl alkottatott. Olly erélyt fejtve ki, minőt 
alig lehetett volna várni annyi engedmény után, a diván követeli, 
hogy a moldvai orosz konzul, mint igazgató, eltávolittassék, a csapa
tok kivonassanak Georgiából, s a tenge1·szoroson átmenő orosz hajók 
vizsgálat alá vettesenek; végre Angol- és Poroszország sürgetéeei s 
Kodsa J ueszuf basa nagyvezír fondorlata.i által rábiratja magát, hogy 
Krim visszafoglalása végett háborut indítson; az orosz követet .a hét 
toronyba zárja s uj tatár kbant nevez ki. 

Orosz-osztrák háboru a törökök ellen. 
Örült ennek Katalin, kit az ő Poternkínja is folyvást háborUI'a 

ujra feltámasr,táoáról, József azonban, ki inkább a ji:ivöt mint 11 multat, inkább 
a val6ságot mint az l!.brándokat tM tottil szem elött igy sz6lt: Mi az ördögöt c.H
ndljunk Konatantindpolylyal1 

1) Az er~zényt ötszáz pi~~<jzterre HzAmitják, egy forint és hét krajczArjával, 
2

) Gar..:oni Ágobton udvarmesternek 1785. nov. 10-röl kelt két sürgönyében 
olvassfill: "Francziaorszflg, melly ruindig gondoskodott ezen birodalom feumara
dásár61, ingadozóuak volt kénytelen felismerr i jövendö HOrBát, miután megfoszta
tott h11t&lmn~ védbást.yáját61, Krimtól. Megrettenve emiatt, nagyHzámn, minden 
rendü és rangu tiszteket küldött ezen udvarhoz, olly czélb61, hogy rendet, fe

gyelmet és tudományt hozzanak a törökilk közé, hogy képesekké tegyék őket 
ellenállani ellenségeik tlmadásainak." 



izgatott, s valAmint egész Európa, ugy ö is azt hitte, hogy igen kö•y
nyü dolog le~en fenekestül felforgatni a szúette hirodalmat. Ugyao
azt hitte II. József nagyravágyása is, noha Mária Terézia jobban is
merte a dolgok valódi állását s oem tudta feledni, hogy mi alatt 
eg~sz Európa ellensége voh, e~yedül Törökország nem engedte ma
gAt rábeszéhétni Porosz- és Francziaorsz&g által arra, hogy ellenség 
gyanánt lépjen föl eHene. Il. József azonban, alig lépett ősei trón
jára, igyekezett megszerezni Orosraország szövetségét, miután nem 
sikerült megnyernie Párizst; eczélból a maga részére vonta Potem
kint azáltal, hogy őt birodalmi berczeggé nevezte ki s mindenképen 
kitűntette pétervári utazása alatt. A két udvar kiizütt tehát barátság 
jött létre (1787), kölcsönösen megigérvén, hogy nem fogják egymást 
báboritani tervezett terjeszkedéseikben, Katalin Török-, József pedig 
Bajorországot szemelvén ki e czélra, söt Katalin még arra is ösztö
nözte szövet8tige.;ét, hugy Ula!:!:wrszágot és Rómát is hajtsa hatal
mliba, ruiáltal Nyugat valóságos császárává lehetne, mig ö a keleti 
császárságotállitaná vissza 1 ). S bármennyire feltűntette is Francziaor
szág a császá.t· előtt annak helytelenségét, hogy azzal szövetkezzék, 
kinek terjeszkedésétől tartania kellene, Júzsef kijelentette, hogy száz
huas ezer katonát fog adni a Porta ellen Katalin által emelt igények 
támogatására. Lascy a magyar határokra vezeti a legszebb hadsere
get, mellyet Ausztria valaha kiállitott, Poternkin Krim felől támad s 
Romanzoff bevonul Ukrajnába; minthogy azonban egyik a másikra 
féltékeny volt, semmi nevezetes dolgot nem hajtottak végre. 

Ausztriának semmi oka sem volt a Porta ellen föllépni, ha elte
kintünk a berbérek kalózkodásaitól, kiket a suitán minden igyeke
zete daczára sem volt képes megfékezni. Il. József mégis kétszer 
tett kisérletet Belgrád elfoglalására, mi annál inl(ább kárhoztatandó, 
mert eredmény nélkül maradt. Erre megüzente a háborut (17A8), s ö 
maga akart badvezérkedni unokaöcscsével, F'erenczczel, ki késöbb 
utolsó német császár lőn. A szerencse azouban nem kedvezett a cae
s&.roknak, s mig József ujabb hóditásokra Rzimitott, látnia kellett, 
hogy az ellenség saját örökös államaiba is bevonult, s elfoglalva Er· 
délyt és a Bánságot, az oszlrák hadakat megverte Slatina mellett. A 
ragály és az esőzések megmentették őt még nagyobb bajoktól, s mi
dön késöbb Józsefet betegsége visszavonulni kényszerítette, a vén 
Laudon vette át a főparancsnokságot a királyi nyög nélkül. Bellitta 

•) Er;en tényt m~gát61 .Józseftl:ll birjuk. Lásd Domms, Denkwiird. meiner 
Zeit, I. 420, 
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Laudon, hogy La~cy mindig az ö védvonal-rendszere roiatt engedte 
magát megveretni, a mermyiben hosszu de gyönge hadvonalakat 
állitott fel a törökök ellen. Csapatait ennek folytán bizonyos távolsá
gokban öszpontositotla, melly csapaWimegek aztán képesek voltak 
felfogni a tllmad:\sokat s azon pontokra vonulni, hol szükség volt rá
jok. A bátor és heves hadvezér inkább hadmozdulatokkal müködve, 
mintsem hadallásaira. támaszkodva, s ámbár csak szük látkörrel birt 
s az osztrák hagyományok szerint volt kénytelen a háborut vezetni, 
helyrehozta n veRzteRé~eket éH bevette Belgrádot. ( 17R9). 

Suwaroft. 
Az oro~zolt ekkiizben rohammal bevették Oezakowot (1788), hol 

negyvenezer ember veszett el. Snwaroff, egy sajátságos jellemű férfiu, 
volt vezériik, ki ismetve az orosz katonák te•·mészetét, ritka tudomá
nyosságát eredeti és kiiliincz ltülformák alá rejtette, s a vallá!! és 
szolgaiság lelkesedésével arra szoktatta katonáit, hogy semmit se 
tartsanak lehetetle!inek. Mint Cromwell, ő is fensíibb visiókra hivat· 
kozolt, emphaticm~, homályoti nyelvet használt K térdt·~ borult a pó
pák előtt, áldá;;ukat kérve. Tél közepéu egy szál ingben ült lovára; 
anyasziifJmeztelen kijiitl sátrábbl, s hajnalhasadtával kakaskukoriko
lással költötte fel álmáb{.! a hadsereget. Midön a kórházakat l4to
gatta, azoknak, kiket valóban betegeknek tartott, sót és rebarbarát, 
a többieknek pedig boto t rendelt, kijelentve, hogy Su waroff katonáinak 
nem szabad megbetegedniök. Engedelmességet igyekezett fi~ngtatni 

s igy irt a császárnénak : H á J a Is t e n n ek , d i cs ös é g Ka t a
l i n n a k ! I s m a i l a z ii n J á b a i n á l fe k s z i k ; S u w a r· o ff b e
vo n u l t o d a. 

lll. Selim. 
lll. ~eliru követve nagybátyját (1789), ki öt mindig fiának te

kintette, miután nem nyerbette meg a kért békét, fölfegyverzett két
százötven ezer embert, szövet!légre lépett Poroszoruággal, melly ak
kor roszlábon állt a moszkovitákkal, s következésképen st~övetkezett 

Lengyel- és Svédorszá~gal is, söt ami több, Angolországgal és Hol
landdal is. Poroszország megigérte (1790), hogy hadat fog üaenni 
Ür-'lszországnak és Au11ztriá11ak az egyensui y helyreállitásQ. és avégetb 
hogy visszas?Jere~ze GaHicziát Lengyelországnak. II. Leopold azo'
han1 kl. nem osztotta elődje, II. József, harczvágyát, békét keresett, 
mit ba~hatósan olömozditott ama körülmény, hogy minden hatalom 
szükséf!:esnek tartotta ellenállni Francziaország rettegett fegyverei
nek s még inkább reUegett eszméinek. Sziilztowbao tehát csakugyan 
létrejött a béke Ausztria és a Portaközött (1791, aug. 4) az 1788 ki 
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st a t u s q u o alapján, visszaadván Ausztria hóditásait s nevezetesen 
Moldva- és Oláhországot 1 a Porta pedig a Felsö-Unna balpartján 
levő kerületet j a hadifoglyokat a Porta is ingyen szolgálta.tta ki, 
mire még uem volt példa azelőtt, ellenkezvén illyeami a törökök 
vallási eszméivel. Ezen ok nélkül kezdett háboru Ausztriának há
romszáz milliójába és százhuszezer emberébe került s egy hajszáJba 
mult, hogy Porosz- és Lengyelországgal is háboruba nem keveredett, 
mi azon időben végzetteljes lett volna. 

Jassyl bt\ke. 
A Porta ezalatt folyvást vereségeket szanvedett az oroszok ré

széről, kiket Suwaroff vezényelt; végre velök is alkudozásokra lé
peu.· A jassyi béke (1792. jan. 5.) a Dniepert tüzte ki határul a két 
birodalom köziitt, ugy hogy Oroszország átengedte Bessarabiát, Ben
dert, Akiermant, Kiliát, lsmailt és Moldvát j a Porta ellenben bizto· 
sitást vállalt magára a berbérek kalózkodásai s a tatárok betörései 
ellen. 

Bármennyire bizonyitották is az ulemák, hogy az elesettek 
mint vértanuk a paradicsomba jutnak, a dugába dölt vállalatok elé
gületlenséget idéztek elő a musulmánok között, kik annak naponkinti 
gyujtogatásokkal adtak kifejezést, s Selim, ki kegyetlenné és gya
nakodóvá lett, már ugyszólván ki sem mert menni. Midőn a franczia 
forradalom fenyegetni kezdette a világot, ö is csatlakozott a keresz
tény hatalmakhoz annak elnyomá!>a végett; hasztalan. Az ujitási 
szellem, melly a tizennyolczadik században mindenütt el volt ter
jedve 1 a törököket is megsdllotta, s Selim szintén a többi ujitó 
európai fejedelmek és miniszterek közé sorozandó; megtörte a vezi
rek hatalmát az által, hogy a divánt az európai államtanácsosok min
tájára alakitotta át ; átalakitani szándékozott a nemzeti jellemet s 
megfékezni a janicsárok féktelenkedését, ezek azonbau megfosztot
ták öt a tróntól (1807 ). 

Ami Oroszországot illeti, egyéb mondani valónk is van róla 
győzelmein kivül. A törökök ellen viselt első háborujából ragályt 
vitt haza, s minthogy a tábornokok eltiltották a ragály létezésének 
hivését, iszonynau kezdett dühöngni. 1770 végén megszállotta Ki
ewet, aztán Moszkvát, a kormány azt állitotta, hogy csak járvány 
volt1 s azért nem tettek elövigyázati intézkedéseket; a moszkvai pol
gárok három-negyede kivándorolt, hatvanezer meghalt, napjában 
néha nyolczszáz is 1 a vadság és babonák ama azokott kiséretével, 
mellyet többé nem marünk barbárokkoz illőnek nevezni. Állitják, 
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hogy száz harmincz ezer áldozat hullt rakásra, mig a szigoru tél vé
get nem vetett a csapásnak. 

A mongolok. 
Néhány keleti mongol törzs, mellyek tulajdonképen mongolok

nak neveztetnek, a chinai faltól északra és a Kobi sivatagban lakik, 
a mennyei birodalomtól függve, melly fölött hajdan őseik uralkodtak. 
Tőlök északra, a Baikal tó környékén, a burattok laknak, kik ama 
nemzet legkegyetlenebb tagjai. Nyugatra, az Altai déli és északi lej
töin, a kalmukok vagy elentok tanyáznak, kik a kochotok, soniorok, 
derhetek és torgosok törzseire oszolnak, mellyek magukat Derben
oretnek, vagyis a négy szövetkezett népnek nevezik. A kochotok, 
kiket a chinaiak tufanaknak neveznek, Tibet hajdani urai voltak s 
feketére és sárgákra oszoltak, melly utóbbiak közlll a dalai-láma 
választatik; valamennyien a chinaiaknak vannak alávetve. A so ni· 
orok egyrésze s az összes derhetek és torgosok 1758-ban Oroszor
szágba léptek át, elfoglalva a Volga sikjait; al-khanjok, Dondudi
dashi, kit a dalai-láma nevezett ki, arra kérte Erzsébetet, hogy fiát 
nevezze ki utódjává, kinek aztán a czárnö ötszáz rubel évdijat utal
vánvozott. 

• Ügyes Iovaglók levén, mindegyik családfő száz egész négyezer 
lóval bir, amiértie Oroszország a hétéves háboruban Poroszország 
pusztítására használta öket. A soniorok- és torgosoknak azonban se
hogysem tetszett, hogy a czárnö a kereszténységet, a földmívelést és 
ujonczozást is meg akarta közöttük honosítani, ragaszkodván ök a 
nomádéletmódhoz és a lámahithez, miértis papjaik arra ösztönözték 
öket, hogy hagyjak oda az országot. 1770. öszén titokban utrakeltek 
ni:likkel, gyermekeikkel, rabszolgáikltal, csordáikkal, elpusztitva a 
Volgáo és Káspi-tengeren létező halász- és kereskedelmi telepeket. 
A jaiki kozákok utjokat állották, sokakat megöltek, többeket elfog
tak s a létezett százharminczezer család közül tizenkétezer három
száz negyvenkettöt visszaűztek; a többiek utat törtek maguknak s 
eljutottak a chinai birodalomba, melly öket szivesen fogadta s Orosz
ország hiába követelte kiadatásukat. 

II. Katalin. 
E:atalin hajthatatlan volt ten·eiben, miot telhetetlen a kéjelgé

sekben s ravasz a politikában. A kainardsii béke után nagy buzga
lomma~ hozzáfogott a birodalom felvirágoztatásához s székhelyeinek 
felékesitéséhez. A jóllét már előbb kibékítette vele alattvalóit, most 
pedig jutalmazásokkal és amaz emlékekkel édesgette öket magához, 
mellyekkel győzelmeit megörökítette. A nemességnek, mellyet III 
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Péter fölmentett a uolgaságtól, Katalin kiváltságokat O!lztogatott ugy 
javaik- mint személyeikre nézve. Mig a bölcsészek kegyét tettetett 
hitetlenségével igyekezett megnyerni, Siját népétől bocsánatot nyert 
azáltal, hogy jámborságat fitogtatott. A különféle felekezetek pap
jait mindcn évben egy t ii r e lm eas é g i lakomára gyüjtötte össze, 
befogadta a számüzött je~suitákat s mftgengedte, hogy egy collegiu
root alapitsanal~. Katonáit és tábornokait jutalmakkal és dicséretek
kel halmozta el. Behozta a himllioltáat, önmagát, fiát és a fóurakat is 
alávetve e mütétnek. Szerette a fényt és i1nnepélyeket, udvaránál az 
urak megtanulták a franczia társalgási modort s li általa forditott 
vap;y fordittatoU franczia müveket olvastuk. 

Azon körülmény, hogy megszokta az aprblékos cselszövénye
ket, hátrányára volt nugyszerü tulajdonainak. Termésfiletes a magán 
életben, alakoskodó a nyilvánosság előtt j a harag vagy boszuvágy 
soha sem ragadták öt a kellő hatarokon tul. Orlof és Poternkin satur
naHái és féltékenykedései közepett, mellyeket ö mérsékelni tudott, 
képes volt a legszemesebb politika szálait szőni, s ha gyakoroltak is 
a sz!)relmeskedé;;ek és a szeretők befolyást elhatározásaira, ezek min
dcnkor a legczélszerübbek voltak Ün>szországra nézve. Szükségét 
érezvén a szóral(ozásnak, udvaránál csak durva és romlott egyéne
ket talált, kiknek csak az volt egyedüli törekvésök, hogy kizsákmá
nyolják öt s ezért bizelegjenek neki. Vallásos levén politikából, böl
csésznö divatból, ismerve a történelmet, miniszterei ugysz61ván csak 
titkárok voltak, kiknek 11ürgönyeit tollba mondotta; csupán Paninnak 
jutott eszébe mérsékelt kormányt ajánlani Katalinnak, ki el is fo
gadta volna azt, ba nem lett volna Bestuscheff. Nagyszerü tervek 
szülemlettek meg lelkében, de measzeható előrelátás nélkül j lépésröl 
lépésre hatolt előre, hogy lássa, meddig juthat el, s b:zva szerencsé
jében. Többre becsülvén a látszatot mint a v~lóeágot, idegeneket hi
vott udv~,trába, kiváltságokat, vallásszabadságot és azt ígérve nekik, 
hogy akkor távor&hatnak el, mikor nekik tetszik, másrészről azon
ban éhen h•gyta öket halni; városokat alapitott, de nem tudta ellátni 
lakosokkal; pártolta a kereskedelmet, s az egész csak Angolor
szágnak vált haszoára j gyámolította a müvészeteket, de csak ide
genek foglalkoztak velök. Mitsem törődött ama lassu eszközökkel, 
mellyek a babonás tudatlanság legyőzésére s a szolgasá.g baromi 
szokásain.ak kiirtll-sára vezethetnek. 

Nagygyá obajtván magát tenni a közvélemény szemei előtt, 

azt mondá., hogy a valódi dicsöség a szellemdus férfiak magasztalá
sában áll, s ezt a hirnév osatogatóinak pazarolt elmés bókok és ru-
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belek segélyével igyekezett megnyerni; illy módou magasztaltatta 
ismereteit, szellemdnsságát, s ország-világgá hirdettette a bölcsészek 
által ama végrehajthatlan ukázokat, mellyeket ő kiboc3átott s megint 
elfeledett. Szándékolt ujitásait már jóval életbeléptetésök előtt bir
dettette, aztán meg dic11értette, s illymódon sikerülvén elfeledtetui 
gono~z tetteit, a világ ál tal hősnének tartatott. Minden franczia 
könyvet azonnal megküldtek neki j tizennégy udvari egyén által 
fordittatta le Marmo n tel B e l i z á r-ját, olly képen, hogy mindegyik 
egy f~jezetet forditott le, s őmaga a legszebbiket. Hizelgő levelek 
kiséretében küldötte meg Buffonnak országai ritkaságait, mire öt 
a természettudós válaszában elnevezte "mennyei főnek, ki méltó az 
egész világ fölött uralkodni, u s azon obaját fejez le ki, vajha az észa
kiak másodizben is dél felé vonulnának, "hogy ujjáteremtsek Európa 
ezen elsatnyult részét. u 

Midön az encyclopaedistáknak kellemetlensegeik származtak 
Francziaországban, Katalin Pétervárra akarta öket híni, hogy fejez· 
zék be ott D i c t i o n n a i r-j öket; d' Alembertnek azon ajánlatot 
tette, hogy vegye át fia nevelésár j meghítta Diderot-t s mindaddig 
kedve telt benne, mig ennek eszébe nem jutott a népek jogairól és 
jövőjéről beszélni: efféle fecsegések félelmet okoztak neki. Ugyanis 
az ö s~abadel vüsége sem ment measzebb a FrigyesénéL S Voltaire 
mégis öt hozta fel például, hogy szemökre hányjon a francziáknak 
bizonyos visszaéléseket, mellyekkel ezek még nem mertek szembe
szállani. Rendkivtil sajátszerű levelezésökben láthátó, mennyire' haj
hászsza KataJiu a birnév eme királyának jóváhagyását, s mennyire 
dédelgeti öt; néha annyira megfeledkezik magáról, hogy "az Orlofok 
legnagyobbikát" magasztalja benne, "ki egy római lelkével birs méltó a 
köztársaság lcg8zebb korszakaira"; majd ismét jóváhagyását akarná 
megnyerni Lengyelország feldarabolására, mi csupán a vallási türelem 
terjesztése végett történt volna j uem egyszer azon eszmét érinti előtte, 
hogy fel akarja szabaditani a birodalom összes jobbágyait, s még 
többször beszél Görögország felszabadításáról. "A büszkeség dolgá
ban (irja Katalin) egyetemes gyónást akarok tenni ön előtt. A 
törökkel folytatott háborunak a legszerencsésebb eredménye lőn, s 
én ennek, mint természetes, nagyon örültem. Azt mondám: végre 
megismerik Oroszországot; látni fogják, hogy fáradhatlan nemzet, 
hogy érdemdus férfiai vannak, bog,Y nem sztikölködik segédforrá
sokban, hogy képe:s háborut viselni és ha[hatósan védeni magát, ha 
megtámadják. Telve ezen eszmékkel, rnitsem gondoltam Katalinra, 
ki negyvenkétéves kora miatt többé sem testben, sem lélekben 

XVII. 20 
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nem gyarapodhatik, hanem ollyannak kell maradnia, aminli. Jól foly
nak dolgai'? annál jobb. Roszul? majd csak rendbehozza valahogy. 
Ebben áll az én nagyravál!yásom, éa t~emmi másban." Voltaire ama 

bizalmaskodá::~sal válnszolt neki, mclly a pártfogoláKra emh\keztt~t: 

"Jőni fog idő, a~szouyom, s én rnindig mondom, hogy a vilá~osság 

é11zakról jiiwnd; ct!ászári felsí,ged igen szépen beszélt: én csillaggá 

teszem önt, s cin csillug leend", moodja Voltai1·e. 
Alkalmazkodni ohajtván a biilcselkedési divathoz, Katalin egy 

bizot1ságot hivott össze Muszkvába, mellynek feladata leendett egy 
olly törvénykönyvet :lllitaui ö:;sze, melly, az akl<or·i eszmék szerint, 
egyformán alkalmazható le;:p·n a birodalom teriiletén lakó száz 
népfaj mindegyikére. Eme ntlpfaj<Jk, továbbá a "eua!U8, a BZI'\Dt Z!!Ínat, 
miadegyik collegium. a neJDesek, a városuk, a szabad földészek, a 
koronai fiildt'szek, a füldmiveli> katouák, a ltozákok ltépviselöi tehát 

ös~zcgyülekeztek Katalin paranesára, ki iíket tízette s ezen idöre föl
mentette a halálbünteté:-;tlil, a kinzá:,;tól s a tiibbi testi büntetésektől. 

Az utasítás, melly eme törvénybozóknak adatott, kik közül sokan 
még írni sem tudtak, csupa philanthropia, júakat'at é<~ szabadelvit 
eszmék voltak, c~akhogy teljr~sséggel nem volt helyén. Ezen jó nép 
előtt, melly a pópák iránti engedelmességben nött fel, Voltaire pro· 
selytáinak nyel vén beszéltek, elveket és tiiredékeket idéztek Montes
quieuből s mindezt a legnagyobb bil·odalom javára és dicsőségére. 
Mondják, hogy a franczia bö!c~elem il'ánti eme ~zemfényvesztö hódo

lat alkalmával az elsü tanácskozá~ alatt egy szamoj.1d, ki egyeneseb
ben gondolkozott ro int az utopisták, e sza v akat mundá: 11 Mi jó és 
igazságszerető nép vagyunk , legeltetjük a mi il'amszarvasainkat a 
nincs szükségtink más törvénykönyvre. Inkább készítsetek egyet 
a mi szomszédaink, az oroszok és azon kormányzók számára, kiket 
hozzánk küldötök, hogy ne fosztogassanak bennünket.'' Csakhamar 
bevallotta Katalin, amit különben előreláthatott volna, hogy a válla
lat megvalósítása a lehelienségek közé tartozik 1), hazabocsátotta 

1
) II. Frigyes 1 widön szeme eM keditt a terv 1 s~, rencs'"t kivánt a csá

szárnénak, s visszaszolgáltatván azt Solm~ grófnak, aljárR 11 következi! •zavakat 
írta: "Bámulattal olvastnm a tosászárná müvét, s nem akartam közBini v.,Je 
mindazt, amit felőle goHdoltam , nehogy hizelgönek tartson; önnek azonban a 
császárné szerénységéuek megsértése nélkül mondh~ttom , hogy a mű férlias, 
emelkedett, mélt6 ~gy nagy férfiuhoz. A történelem be, zé li , hogy Seminmis 
hadseregeket vezérelt; Et•zsébet. királyné:St j6 politikusnönek tat·tották; a. csá
szt\rné-királyné szilárdságot tRnusitott országlAsAnak ke11detén : de egy nö sem 
volt még törvényhozó; ezen dicsHség az orosz cRJI.szárn~nllk llln fentartva." 



tehát a törvényhuz1ikat, arany érmeket osztogatván ki közöttiilc ki
tüntetésül, miket lik mindjárt az aranymüveseknek eladt&k. 

Észrevevén ekkor, mennyire megvalósithatlanok az ö b!ilcsé· 
szeinek általános és csaltugy haruar:jában r~~lállitot.t elvei, a lassu 
ujitásokra adta magát. De azért iít sem kirnélték a gunyiratok szer
ziíi, es méltán, mert negyven évi, a legkiilönfélébb eseményekkel át
szőtt uralkodása alatt kitUnU tulajdonoltat, de ocsmány hibákat is 
mutatott. Kisern tagadhatja meg tőle a szilárd jellemet, a szemes
séget, az igazságszeretetet, fáradhatlan mu nk ásságo t s a rendkivilli 
tehetséget az emberek kormányzására j júváhagyta a titkos iroda 
eltöriéilét j meghatározta a felségsértések nemeit; rendez. te a kor
mányzó tanácsot j nagyszerU kórházakat alapitott a gyermek· ágya
sok és lelenczek számára j akademiát alapitott évdijakkal, hogy a 
tizenkét legjobb tanuló három é\ en át utazásokat tehessen a leülföl
dön j a nök számára is emelt collegiumokat, ugy, hogy a barbár 
ország uj életre látszott ébredni. S az oroszok csakugyan nagyobb 
eWhaladást tettek a tudás és csinosodás dolgában, mint előbb egy 
egész század alatt; ez. azonban csak franczia mü veltség volt át ültetve 
s nem beolt va a nemzetbe; külföldön keresték a tRnitóltat és a köny
veket, ugy, hogy ama nemzetben semmi lovagias nem létezett, s a 
bárdolatlanságból a tulfinomodásba való rohamos á.tlépés folytán 
nem ismerte ama kiizbeeső időszakot, mellyben az emberek nemes 
indokok- és vallási érzületből müködnek. 

Minthogy a há.boruk szaporitották a közadósságot, Katalin 
megváltoztatta a pénz·rendszert s behozta a papirpénzt. Terlileti 
bankot alapitott olly czélból, hogy ez összegeket előlegezzen a birto· 
kosoknak és községeknek; alapitott továbbá egy zálogházat, ten
gerészeti iskolákat angol mintára, mellyekben hatvanöt növendéket 
képeztetett j midőn meghallotta, hogy ti z orosz kereskedelmi hajó 
az Archipelagusból a Fekete-tengerre evezett át, ezt meglinnepelte, 
mint valami gyözelmet. Fölfedeztetvén az Aleuti-szigetek, természet
tudósokat küldött azok megvizsgálására. Az általa rendezett tudo
mányos kirándulásoknak köszönhetjük Pallas és Gmelin halhatatlan 
müveit s Adelung szótárát. Egy archimandrita vezetése alatt ifjakat 
küldött. Pekingbe a chinai nyelv é;; tudományok tanulmányozása 
végett , hasonlóra szólitván fel az ottani császárt is. N agyszerü 
tervekkel foglalkozott s nevezetesen három csatornát szándékozott 
nyitni : az elsőt a Kaspi és a Fehér-tenge•·, a másodikat a Kaspi és 
a Balti·tenger, a harmadikat ez utóbbi és a Fekete-tenger között. 
Az angolok majdnem egyediil tartották ke:Gökbeq az északi keres. 

20* 
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kedelm<lt, elárasztva a Balti-tengert hajóikkal s a birodl\lmat áruik
kaL A francziáknak schogysem tetszett, hogy boraik csak az an
golok közvetítésével juthattak oda, ahelyett, hogy ök maguk huznák 
belöle a hasznot, s maguk hozbatuák onnan a kendert és ~'g)'éb 

tengerészeti sziikségleteket. Felhasználva tehát a pillanatnyi meg
hasonlást Orosz- és Angolország között, szerzödést kötöttek Kata
linnal kölcsönös sza badalmalt és engedmények tárgyaban, me ll y 
szerzödé11 késöbb a forradnlom kitörése után hatályon kivül helyez
tetett. 

Rendezte az orazAg kormányzatát, negyvenhárom kormányzó
ság•·a osztva Oroszországot, mell}'ek közlll öl Ázsiára esett j ezen 
kormányzóságok területei roppant kit<·rjedésüek és néptelenek vol
tak, s negyven vagy litvenezer lakossal biró kertlletek,.e osztattak 
fel. Jobb karba hozta és szeliditette az igazságazc.lgálta.tást. A azol
gaságot nem szüntethette me~, s azzal vádolták, hogy kevesebbet 
törődött vele 7 mintsem fitogtatott pbilanthropiája után. várni le
hetett volna. Söt inkább rendeznie kellett a jobbágyok alárendelt
ségét, mint ahogy máshol a földbirtokokat rendezik j ö maga ez
renként osztogatta a jobbágyokat kegyenczeinek. A jobbágy sorsa 
azonban még roszabbra fordult a francziás nevelés folytán, melly 
mindinkább eltávolította az urákat a moszkovita szokásoktól 1). 

') A JI. Katalin llltal ~~~erzett területek : D mfd. 

Lengyelorszdg. I. !•'elosztá" 
IL Felo.,ztás . 

IlL Felosztás • 
Meg-h6dolás folytán a korlandi ~s semigalliai 

herczegségek 
Perzsia- Kokbet, Carduet, DagiJestan tfl.rtomll-

nyok ; az ossetek országa és Georgia egy6h 

függelékei, Shirvan egy részével, a Kortól 
északra 

Törökorszdg, Azc,w és vidéke, Kerts, a Bug 6s 
Dnieper közötti vidék_ A kban lemondlsa 

és 11 konstantinlpolyi szerz8dés fol)•tln Kri
mea, Taman s~iget, Knhan egy része 

A jassyi szerzlld6s folytán az oczalwwi térség 
a Bog és a Dniester között 

Salamon czb meghódolása folytán Mingrelia, 
Imiretia herrzej!aég, az aba sok, zechek, cser-

(miglia) 

2 019 
4, 663 
2,030 

4!'i2 

600 

L025 

410 

kaszek tartománya és Georgia egyéb részei 1-800 
A doni és fe'ketPtengeJ·i kozákok 4.628 

LJ Jek 
1.300,000 
3011,680 

1.176.690 

407,()1)1) 

206,000 

160,000 

600,000 
260,000 

7 361,270 

Év 
1772 

1793 
1795 

1795 

1787 

t 774 ( 
178:i 

1784 
t 792 

1796 



TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

S v é d o r s z á g. 

Svéd alkotmány. 

Amennyire emelkedett Oroszország rohamos hóditáaa1 alatt, 
épannyira sülyedt ama hatalom, melly azt az ellibbi században rette
géssel töltötte el. A nystadti béke megfosztotta Svédországot (1721) 
a finn öböl melletti birtokait611 és sem pénzt, sem fegyvereket, sem 
hajóhadat, sem hirnevet nem hagyott neki, s alig maradt egyebe 
nőkön és gyermekeken kivül, kik a földet miveljék és őrt álljanak. 
A svéd urak, kik egy kalandos király szeszélyének liinek áldoza
taivá , egy uj alkotmany életbeléptetésével akarták elejél venni 
hasonlómerényleteknek; ezen alkotmány azonban, mellynek felad&.ta 
lett volna biztositani a kényuralomtól, fejedenségre vezetett. A ka
rok, kik négy rendből, nemesekböl, papokból, polgárokból és föld
mivelökből állottak, legalább is mindcn három évben össze tartoz
tak gyülekezni; együtt maradhattak, ameddig nekik tetszett, de 
legalább is három hónapig. Az üléseit alatt egészen az ő kezökben 
volt a törvényhozási hatalom, elannyira, hogy a király és a senatus 
még olly határozatoknak scm szegülhettek ellen, mellyek egyenesen 
sérelméte voltak saját jogaiknak; tölök függött a béke és háboru 
s a pénz rendezése; ök voltak felruházva a végrehajtó és igazság
szolgáltatási hatalommal is, amennyiben maguk elé rendelbették a 
pöröket a rendes Wt·vényszékektöl. Az országgyülési szünetek alatt 
a kormányzati hatalom a !!enatus és a király között volt megosztva, 
melly utóbbi csak azáltal különbözött a senatoroktól, hogy ketWs 
szavazattal birt, s minthogy scm háborut nem inditbatott, sem csa
patokat nem szedbdctt, scm a hivatalukkal vagy pénzzel nem ren
delltezhetett, sem külföldi küvctckWI úl'kczett .sürgönyöket fel nem 
bonthatott, árny-királylya lőn. 

Alig mondhatjuk, milly kcdvtelést>cl alázta le a svéd oligarchia 
a királyi tekintélyt. Az 1723-ki Ol'szággyülésen szátnon kérték a 
királytól a korona egy rubinját, mellyröl azt állították, hogy eladta, 
s ö kénytelen volt az összes kuronaél•szereket elömutatni; valóságos 
állami Ügynek tekintették azt, hogy megparancsolta, miszerint a 
senatorok kocsijai a palota első udvarában álljanak meg, mig az 
övéi a másodikba vonultak; egy ízben megidéztetett az őrség, mert 
két nőnek utját állotta, minthogy pedig a király elrendelte az ille
tök szabadonbocsátását1 mint akik csak tőle függenek, a sza-badság 
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mcg!lértöjénck kiá.ltutlák kis az ügy ruog\'i~~gálására. urszággyü(cK 
hivatott össze i a B e cs ü J c t cs Svéd ez im ü birlap ,azt állította, 
hogy a király semmi más kiváltsággal nem bir azon kivül, hogy 
király, s ezt is rögtön elveszti, mihelyt megsérti esküjét, s emellett 
folyvást tulozta az urszággyülések jogkörét. A fiildmivesek, kiket a 
tapasztalás arra tanított, hogy a királyi hatalom védelmül szolgált 
nekik Rz aristokratia tulkapásai ellen, követelték annak visszaálli
tását1 a nemesek azonban ellenszegültek sőt az országyttlési 
h á zs z a b á l y ok értelmében még a törvénykezdeményezési jogot 
is az országgyülesnek tulajdonitották 

Ez megszüntette a befolyást künn s az összetartást benn; az 
elszegényedett nemesség között rendkivül lábrakapott a romlottság; 
az országgyüléseket boltnak tek intették, mellynek tagjai külhablmak 
zsoldjában álló ügyészeknek adtált el magukat j valamenbyien a 
Ka l a p ok és Sa p k á k pártjára n voltak oszolva, kik köz ül az 
előbbiek a francziákhoz, az utóbbiak az oroszokhoz szitottak. Amit 
az egyik párt jav&.sol, azt a másik elveti, rágalmazzák egymás szán
dékait s a hazára nézve legkárosabb tervek is találnak támogatókra i 
nem létezett többé ~em egyéni szabadság, sem pártatlanság az igaz
ságszolgáltatásban, sem tisztelet a tulajdon iránt; összezavartattak 
a jog és erköJcH eszméi. A Ka J a p uk Liefland meghóditására ké
szültek s azért háborut akartak inditani Oro::;zország ellen i megve
retve, Löwenhaupt és Buddenbrock tábol'lwkokra tolták a hiuát, kik 
le is fejeztettek (l 7:38.). 

Hessen-Casseli Frigyes, Ult·íca Elconora, Xll. Károiy nővé
rének férje, vitéz fértiu a hadsereg élén, nem tiirhcttc a kicsinyes 
ellenmondásokat B megunta az alkotmányos nyiigöket , anélkül 
azonban, hogy elég bátorsággal birt volna azokat azéttörni; Horn 
gróf által engedte magát vezett~tni s miután hatalma a semmivel 
lett egyenlö, nagy fényiizést kezdett folytatni németországi birtokai
nak jövedelmciböl. Mint a tudományok barátja, az upsalai akadé
miát alapitotta j mint a nők tisztelője, szerelmi viszonyba lépett 
Taube Hedviggel , s miután több gyermeket nemzett vele, végre 
talált egy püspököt, ki megeLigt:dte neki, hogy kettös házasságra 
lépjen, mire csakugyan el is vette szeretőjét. Uh·ica, ki mindig 
kedves maradt a svédek előtt, tüt·te a dolgot. 

Uoh;lein-ház. 
Nem levén gyermekei ez utóbbinak, Holsteini Adolf Frigyes, 

l. Frigyes sógora, jelöltetett ki a király utódjául ( 1751 ), ki meg
tudta örizni függetlenséget a cz&rnéval szemben, melly utóbbi ezen 
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or11zá.got is I!Zerolte volna védszárnyai nlá venni, miként Langyel
országot; tt ki1·ályt Cl·észbcn hat.hatút~an támogatták a hatalmassá· 
gok is, mellyeknek érdekökben állott kikiiszöbölni Oroszország 
befolyását. Svédország, mcllyet a Ka l a p ok a hétéves háborubani 
részvételr<> ö~zt•inöztek, su kat ártott Po•·oszol·szágnak, de önmagát 
is tönkrejuttatta ·minden haszon nélkül, annyira, hogy, mint egy 
kortárs mondja "a kincstár egészen kiül'ült, a népnek nem volt 
kenyere, a mezönek müvelöi, a bányáknak munkásai. '' A Sa p k á k, 
ba az orosz pénz folytán tulsulyra vergődtek, ép olly roszul kormá· 
nyoztak s pöröket inditottak ellenfeleik ellen. 

Frigyes Adolf, kinek nem volt magán vagyona mint elődjének, 
az országgyülések Ilényétől függött. Ezek azt követelték a király
nőtől, hogy mutassn elő ékszereit, azon vád emeltetvén ellene, hogy 
azokat párthivek szerzése végett elzálogosította ; megtagadták a 
kiralyt6l azon jogot, hogy saját fiát neveltethe:!se, s ennek számára 
egy felügyelőt neveztek ki; végül még az aláírási jogot is elvették 
tőle, er:,y bélyeg ( stampiglio) készittetésr1·e kötelezvén öt, melylyel 
aztán a senatus jelölné meg az okmányokat. Nem szegülhetvén 
ellen eme követcléseknck, lemondott ( 1769), mirc l1atnapi trónszünet 
következett, melly után megint csak ráadta fejét a trón elfoglalá
Mára. De egy ujabb országgyülé8en, mdlycu XV. Lajos marokkal 
szórta az aranyat a Ka l a p ok-nak, kik el akarták törölni a 19-ki 
alkotmányt, az Oroszol·szág , Dánia, Angolország által támogatott 
sapka k kerekedtek tuhmlyra, kik boszu, pénz és hatalom után 
lihegtek, de képtelenek voltak jobbkarba hozni a pénzügyet. 

111. fou"tlill·, - 1172-iki alkotmá••Y· 
Ezen küzdelmek, mellyck felzavarták ugyan az ország bé

kéjét, de künn semmi jelentőséggel nem bírtak, csal' ama királyi 
történész és kiiltö által elbeszélve tetbzenek 1), ki a trónon követ
kezett (1771) s véget vetett a belviszály oknak. III. Gusztáv, a 
század legkiválóbb kirá.lyainak egyike, szilárd eltökéléseiben, ügyes 
azok dpalástolásában s a szomszédok zavargásainak felhasználá
sában, széttörni készült a szégyenletes jármot. Alkalmas helyre 
és idöre várva , egészen a tudományokba és versekbe látszott 
elmertil ve lenni i ekközben megnyerte magának a népet és a kato
nákat, mig végre az utóbbiak élén, miután megáldozott a királyi 
kápolnában, összehítta az ors~r.ággyülést, itt ö maga is meg,ielent a 
királyi jelvényekkel és Gusztáv Adolf ezüst kalapácsával, s egy 

1) UJ. Guazth, Politikai iratok 



uj alkotmányt hirdetett ki, mellyre a rendek kénytelenek voltak 
esküt tenni ( 1772). Ez ép olly gyors rnint vérontás nélküli forra
dalom volt: na király, ki reggel rnint Európa leglenyügzöttebb 
fejedelme kelt föl, két óra alatt ép olly korlátlan hatalm u vá' Lőn 
mid Francziaország királya vagy a török zu l tán; a nép örömmel 
látta, hogy a féktelenkeC.ö aristokratia hatalma egy olly király ke· 
z eibe me nt át, ki a nemzet becsülését és szeratetét birta 1)." 

Az uj alkotmány megtartja a rendeket, s a király sem tör
vényeket nem alkothat vagy törölhet el, sem háborut nem indíthat, 
sem uj adókat nem vethet ki az ö közremüködésök nélkül, kivéve 
az önvédelem esetét; de a királyt illeti meg a rendek összehivása, 
ahol és amikor neki tet.,zik ; tizenkét általa kinevezett senator 
tanácskozási szavazattal bil', de a korona jogköréhez tartozik hatá
rozni, békét és szövetséget kötni, a hadsereg fölött rendelkezni, 
a magasabb polgári és katonai állomásokat betölteni é~ nemesi 
rangot osztogatni; eltöröltetik minden rendkivtili ítélő bizottság s 
megtiltatnak a S a p k á k és K a l a p o k pártelnevezései. Vádolják 
Gusztávot, hogy megserumisitette országa Azabadságát. Mi nem 
szentségtelenitjült meg ezen nevet azáltal, hogy a fejetlcnségre al
kalmaznók, s megjegyezzük, hogy nagyon nem tetszett a dolog 
Dániának, melly gyöngének szerette volna látni szomszédját, vala
rnint Oroszországnak sem , melly minden áron ürügyre akarván 
szert tenni, hogy ide is beavatkozhassék, miként Lengyelországba, 
soha sem akarta elismerni a változtatást, amivel c.~ak az elégület
leneket lovalta. 

Valarnint a ne mosség minduntalan a hatalom visszaszerzét~ére, 

ugy Gusztáv ezen terv meghinsitására forditotta igyekezetét s eezél
ból fölmentette a földmivelöket a személyes adóktól. Külünben min
den boszuállástól tartt"1zkodott, ujra visszaállitotta a hajdani nemzeti 
szokásokat, mint az E r i c g a t á-t vagyis az ország beutaz:í.sát ló
háton; ám hát· rendcsen a franczia nyelvet használta, XII. Károly 
után ö volt az első, ki a hazai ny d ven irt és beszélt; épületekkel 
és emlékekkel uiszité a fővárost J me Ily előde alatt tllzvész által 
pusztittatolt el. Nagy bátyját, ll. l<'rigyest, utánozva, számos javí
tást léptetett életbe; eltörülte a tuhágos l:iZámu ünnepeket, a kin· 
zást, a bázkutatásokat; egyszerűsitette a türvényszéki eljárást, visz
szaállitotta a sajtószabadságot; nemzeti öltöny használásával igye
kezett fékezni a magánm•ok fényüzését, noha máRrészről az udvar 

1) Sheridan, A evéd forradalom tllrtt§nete. Londou, 1778. 
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fényelgése ~;em iHmert !.atád ; dl)logbázakat és menhelyeket. alapi
tott árvák és aggastyánok számára a Seraphinusok lovagrendjének 
felügyelete alatt, nem különben egy leszámitoló bankot s biztositó
intézeteket tüzkárok ellen ; bátoritotta a földmívelést, azt ohajtván 
elérni, hogy Svédország te1·melése fedezze saját szi!ikségletét j szabad-

. ságot engedett a gabnakereskedésben s czélszerübb rendszert léptetett 
életbe a bányamtlvelés és hajózás felvirágoztatására; gyámolította a 
grönlandi halászatot s böitezünek mutatta magát azon éhség alkal
mával, melly egész Európát sanyargatta. Eltiltotta a pálinkafözést, 
me Ily tekintetben hihetetlen visszaél és létezett, s azt királyi jöve
dék gyanánt magá.nak tartotta fenn. A biblia egy ujabb fordítását 
létesitette s minden keresztény felekezetnek vallásszabadságot en· 
gedett. 

Ezidöben emelkedett virágzáara az irodalom is; az upsalai aka
demia, melly 1720-ban kezdé közzélenni emlékiratait latin nyelven, 
66- ban királyivá Jön j 39-ben alapittatott a stockbolmi akadernia a 
gyakorlati tudományok elömozditására j 53· ban Lujza Ulri ka egy tudo
mányos akademiát alapított, melly Észak régiségeit magyará~ta. A III. 
Gusztáv által alapitott svéd akadamiához tartoztak Höpken gróf, Schef
fer, Hermanssan és Fersen tanácsosok, Oxenstierna és Gyllemborg köl
tök, Botin és Celsius történészek, Adlerbeth és Kelgern drámairók j min
den évben dijt tüzött ki egy dicsbeszédre valameily kiváló férfiu fölött, s 
az elsö illy dics beszéd, melly jutalmat nyert, magáról Gusztávról szólt. 
Némellyek a nyelv megállapitáeán fáradoztak; a bölcsészek közül 
említést érdemel Rudbek Olaf, már csak azért is, mert azt állitotta, 
hogy Svédország volt az elsö lakott föld, Plato Atlantisa, a müveltség 
bölcsöje t). A történelemben Wilde Jakab a Sagákhoz folyamodott, 
hogy lerontsa Magn i J &nos álmait a hazai régiségek fölött s kifejtette az 
ország alkotmányát 2). Olof di Dalin udvari cancellál' ruegbizatctt, 
hogy hazai nyelven irja meg az ország történetét, mellyet ö 1611-ig 
vezetett, de eritica uélkül j nem mondhatunk többet Boti o And1·ás 
történelméről sem, melly 1389-ig terjed. Dalint a király érdemesnek 
találta a Svéd A r g us czimü hirlap szerkesztésével megbízni, 
mellyet ö ifjuk01·aban adott ki; az ízlés törvényhozójává !ön, de mint 
költöuek csak némi komikus humor képezi egész érdemét. A hőskölté
szetben Shjöldebrand tett kisérletet a Gustaveade-dal, Celsius a 

1) Atlantica, Beu Manheim vere Japheli poBterorum sedes ac patria, 4 köt. 
in-fol. térképpel. 

3) Sr:eciae hi1loria pragmatica, quae vu/go jus publicum dicitwr, 
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Vasa GusztávLvaiJ Oyllcmborg a. Bolt á.tj áráBa-val; ezen 
költemények elvesztek. Az eredmény C6ekely volt, mint olly csekély 
kiterjedésli és szegény országban várni lehetett. Az ékesszólásra 
azonban kedvezö alkalmat szolgáltattak az orszá.ggyülések, -s az 
uralgó Yallási szellem élénken foglalkodtatta a theologusokat. A tu
dományok diszére elég legyen megneveznünk Linnée Károlyt. Pol-' 
hen Kristóf halhatatlan nevet szerzett maganak ritka merészsegü 
l:pitményeivel; a hírhedt visionariusnak, Swedenborg Emánuelnek pe
dig számos mathematikai és természettani fölfedezést köszönhetünk. 

Természetes, hogy az ujitások elég!iletlenséget idéztek elő, 

mellyet nagyban szitott a nemesség, főleg a tartományokban; a fran
czia fényüzést folytató udvar fenntartására történt pazarlások elfoj 
tották a lelkesültséget, mellyet az ügyes politikának a gyönge eszély
telenség fölött nyert diadala idézett ela; a pálinka eltiltása miatt lá
zadás tört ki Dalecarliá.ban , mellyet erőszakkal kellett elfojtani, 
végül pedig annyira kitört az ellenzéki szellem a 86-ki országgyü
lésen, hogy a király javaslatainak legnagyobb része visszavettetett. 

Oro~zországi Katalin 1 ki egészen nagyravágyó terveinek élt, 
biztositékat akart magának szerezni arra nézve, hogy eme szomszéd 
részeről nem fog háborgattatni. Magához hitta tehát Gusztávot(178~ 1 s 
ugy látszik, hogy az ünnepélyek között valameily megállapodásra 
jutottak, de azért a kölcséinös udvariasság :Harcza alatt nem feledte 
el sem Katalin fájdalmát a fülött, hogy elvesztette befolyását ezen 
országban, scm Gusztáv azon ohaját, hogy boszut álljon a Katalin 
által Svédországban szitott fondorlatok s az ö fényelgö szegénysége 
fölött tett csípős megjegyzései miatt. Midön tehát kitört a háboru 
Katalin és a Porta között, Gusztáv megujitotta hajdani szövetségét 
ez utóbbival, s harminczhatezer harcz.os élén elfoglalta az orosz Finn
országot ( 1788) s már Pétervárat készült megrohanni, hogy ott szabja 
meg a béke föltételcit. Szándékát meghiusították a svéd nemesek, 
kik minduntalan hatalmuk visszaszerzesén törve fejöket, alkotmány
sértéssel vádolták öt amiatt, hogy a rendek beleegyezte nélkül inditott 
háborut , mire Katalin által izgatva 1 számos tiszt fegyverszünetet 
kötött. Gusztáv hanyathomluk Stockholmba siet, hol a nép ohajtotta 
a báhorut Oroszország ellen , s a papság, polg:h·ok és földmivelök 
követelték annak folytatását. ~zek re támaszkodva eltökéli 1 hogy 
befejezi a nemesség elnyomását; szembeszáll az országgyülés heves 
ellenszegülésével; azt mondja, hogy az 1872. augusztus hóban kor
h tlan mona.rchiát is képes lett volna megalapitani 1 ö azonban ön· 



kényL lemondott ·~niil, de semmiesetre ~:~em fogja tűrni a fejctleB~>ég 
visr1zatéré~>~l i s hüvösre télet huszonöt leginkább zajongó uemest. 

Erre egy uj alltotmány-tervozetet hirdet ki, mellynek értelmé
ben kizárólag a királynak tartatik fen a kormányzás és honvédelem 
joga, a hadüzenés, a béke és szövotségek kötése, az igazságsoz;olgálta
tás, a hivatalok osztogatása j a senatus kizáratik a kormányzatból s 
pusztán legfőbb itélötörvényszékké alakittatik át j a svédek vala
mennyien szabad polgl.rok , egyenl8 jogokat élvezve a törvények 
oltalma alatt j a hivatalok érdem szarint osztatnak ki, kivéve az ud
variakat, mellyek a nemesek számára tartatnak fenn; valamennyien 
személyes szabad "á;; gal és birtoklási joggal ruháztatnak fel. A bá
rom alsóbb rend elfogadja a tervezetet, a nemesek tiltakoznak és 
leteszik hivatalaikat, Gusztáv szilárdsága azonban gyözelmet arat. 
Segélyt nyer a háboru folytatására, de mig előbb egy csapással befe
jezhette volna, most három évi vércngzésre volt szükség j a szára
zon és tengeren kivivott számos apró előnynek semmi eredménye 
nem Jön, mig végre a svédek által 8uensksund mallett nyert győze
lem a varelai békét idézte elö (1790. aug. 14), melly mindent az 
előbbi állapotba helyezett vissza. 

Gusztáv, ki igen romlett erkölcsökkel bírt, rá akarta venni 
feleségét, hogy mások ka1jai közé adja magát, nehogy a trón örökös 
nélkül maradjon i a nö beleegyezett eme kívánságba, de c~:~ak miután 
elöbb titkon elvált tőle, és összekelt azzal, ki öt IV. Gusztáv anyjává 
tette, Igy adjál( clö a dolgot 1), s minthogy Ill. Gu!!ztáv egy vaslá
dát hagyományozott a stockholmi egyetemnek azon meghagyással, 
hogy c~;ak halála után ötven évvel nyissák fel, azt hitték, hogy benne 
majd eme titkot is megfejtve találand ják. V égre elérkezett a várva 
várt határidő j ünnepélyesen felnyitották a ládát, s egy vaskos kéz
iratkötegel találtak benne illy czimmel: L c v e l ek, em l ék i r a t ok, 
apróságok, ünnepélytervezetek, adomák uralkodá
som b ó l, és semmi fontosabb valami 2), 

Ekközben kitört a franczia fol'l·adalom, melly nem igen tetszhe
tett egy olly királynak, ki viszálkodásban élt alattvalóival, amiértis 
lovagias szelicm által lclkesitve, mig a többi ki1·ályokat csak nagyra
vágyás és politika vezérelte, alTa szánta magát, hogy a menekültek 
elére áH és megs~abaditja XVL Lajost. Ankarström ezredes azon-

') Lásd Brown miivét: A:-. éjszaki udvarok (angolul), e a mi XVIII, 
könyvünket. 

') 6eijer, Nac!.gelasaenll Papierl' KiYnig GUIIlnws lll. von Schwed.en. 



ban, hogy megboszulja önmagát és osztályát, m(·~ölte öt egy blil al
kalmával (1792 marcz. 15). A királygyilkosra mért büntetés a leg
vadabb századokban is iszonyatot id·ézne elö. 

1'IZENBATODIK FEJEZET. 

Dá nia. 

A stockholmi sEerzMés után, melylyel IV. Frígyes véget ve
tett a huszéves háborunak (1720), Dánia számára hosszu ktilbéke 
következik. Lemondva azon reményről, hogy valaha visszahóditsa a 
Svédország á:ltal elvett tartományokat, Frigyes megszüntette ennek 
kiváltságait a Sundban1 mellyek mig egyrészről lenyüglizték a dán 
kereskedelmet, masrészr8l folytonos auriódásokra szolgá.ltattak okot 
az északi hatalmak köziitt 1). 

Grönlanll. 
Az 1349-ki ragály minden közlekedést megszakított Grönland

dal, s ha valameily hollandi hajó oda is vetődött, ez csak a legna
gyobb titokban történt. Egede János, vogensi lelkész a. drontheimi 
pöspökségben1 fájlalva, hogy ott elenyészett a keresztény vallás, alá
irás utján három hajót ezereit fel, mellyekkel kikötvén Grönlandban, 
itt egy házat épitett s Godhaab (jó remény) nevet adott neki; szere
tettel s valódi apostoli buzgalommal igyekezett megnyerni Grönland 
lakóit. Ezen bárdolatlan, tudatlan s egyszersmind gyanakodó embe· 
rek természetfölötti lénynek tekintettl'~k Egedet; ö megsziintette eme 
tévedésüket, erre azonban megvetett~k s csak nagy bajjal sikerült rá
vennie öket, hogy két honfitársukat Dániába küldjék. Miután ezek 
visszatértek , me!!.szUntctték ama különös fogalmakat , mellyeket a 
grönlandi ak Dánia felől tápláltak; némellyek megkeresztelkedtek, a 
társulat azonban minthogy nem sok hasznot meritett a kereskedelem
ből, feloszlott; egy másikat, mellyet a király saját költségén küldött 
oda, a hideg irtott ki ( 1728). Egede azonban még akkor is ott 11kart 
maradni, midlln a missio többi tagjai hazavitettek. Késöbb Zinzen-

1) Quelques particulariUs relative• a l' hisloire de Danemark pa1· un of!ider 
hollondai•. Hágu., 1789. 

Roman, Mém. hútoriques et inédit.s sur les revolutions arrivéea en Da'Mmark 

et en Svede fendant le1 annt!ea 1770-72. 



- 317 

dorf három morva testvért küldőtt Grönlandba a z U r sz ö l ö j é n ek 
m u nk á l ás á r a (1733), mit ök meglehetős sikerrel tettek is. 

Frigyes másfelé is igyekezett ujra teléleszteni a kereskedelmet, 
de nem mindig sikeresen. A gazdag indiai társaság, melly Trauque· 
baron kivül Maiabar partjain 1 Rengaliában és Bantamban is birt 
telepitvényekkel, nagyon meggyöngült saját hibája és a langori ki
rály ellen viselt háboru miatt. Megkisérlették ujra felvirágozt11tni, a 
hollandok azonban minden ebbeli törekvést megakadályoztak j ennek 
daczára megvette a francziáktól a gazdag Santa Croce szigetet az 
Antillák között. 

VI. Kerllsllély. 
VI. Keresztély 1s alapitott (1730) t>gy biztosító társulatot B egy 

keraskedelmi és mezei gazdasági collegiumot, melly a külfóldi áruk 
eltiltá.sát javasolta, továbbá egy bankot, melly az ott letett szöve
tekre az érték kétharmadát adta j alapitott továbbá egy Fekete tár
sulatot kátrány, azurok, lőpor, tüzkö, festékek, börök elöállitására

1 

szigoruan őrködött a vallas és a jóerkölcsök felett, uj tanszékekkel 
látta cl a kopenhágai egyetemet s miuden urnak kötelességévé tette 
falujában i~kolát alapítani. 

Hamburg még mindig olly erős volt, hogy midön egyszer 
(1732) a senatus négy százaléknyi adót vetett a tökékre, mindenki
nek önkényes bevallása nyomán százhusz ezer birodalmi tallér jött 
be, ami tizenkét millio tökének felel meg 1). Üzérkedést folytatott a 
dán pénze h kel, előnyös felváltás által magához vonva azokat j ebből 
surlódások származtak, mellyeknek azonban semmi következményök 
nem lett, B azonnal v6get értek, mihelyt Hamburg egy millio márka 
ezüstöt fizetett Dániának. 

V. ft'rlgye~t. 

V. Frigyes (1746), a század legkiválóbb fejedelmeinek egyike, 
uralkodásának mindegyik évét jótéteményekkel tette emlékezetessé; 
könnyített a nép terhein, gyorsabbá tette az igazságszolgáltatási eljá
rást, egy általános kereskekelmi társulatot alapitott o!Jy czélból, hogy 
Kop~nhága a Balti-tenger összes áruinak raktárává tétessék, egy má
sik tánuJatnak kiváhságot adott a Berberséggel való kereskedésre, 
mig másrészről visszaváltva a nyugatindiai és guineai társulat jogait, 
i.isszes alattvalói számára felszabadította az ottani kereskedelmet j mil· 
veltette a bányákat, Kopenhágában növénykertet és menhelyet az ela~
gottak számára., Christianshfenben nevelöintézetet mesterségettanuló'k 

1) Bar10aan, lkmJJ1ugi krónika. 183~. 
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részére,.szépmilvészeti és hadi akademiát, olasz és dán szinbázat alapított. 
Ennek számára irt HolbeJ·g, egy, ismeretei, becsületessége és számos 
utazásai miatt tisztelt férfin, aki egyszersmind ama könyvekkel is el 
akarta látni nemzetét, mellyelmek még hi<'~nyával volt, mint történe
lemmel, közjoggal, szépirodalmi mtivekkel, mellyek nincsenek ugyan 
kiváló müvészettel irva , Je a lángész nem egy nyomát találjuk 
benne. Bemstorf Ernő miniszter, kit a scandináv Colhertnek nevez
nek, nem nagy politiku~, de nagy kormányzó, sugalta az intézkedé
seket s őrködött azok életbdéptetésén. Ezt szokta mondani: H a so
kat akarunk tenni, egyszerre csak egy dolgot kell végez 
nünk. Klop~tocknak évdijr.t rendelt, me Ilynek segélyével befejezhette 
M es si ás á t; az országba hítta Cramer theologust, Kratzenstein termé
szettud6st, Mallet és Schlegel történés1.eket, Dusch és Sturz irodalmáro
kat, kik hathatós versenyt idéztek eli\ a dánok közöt.t. Rávette a 
királyt, hogy a bibliai régészet érdekébl~n kiildjön tudósokat Ara
hiába a keleti szokások tanulmányozása végett, s e czélra Michaelis 
pl,i1ologus , Forskal természettudós Linnée tanítványa 1 Carsten 
Niebuhr, egy orvos és egy rajzoló jelöltettek ki. Csak Niebuhr tért 
vissza, s Arabiának általa ké~zitett lein'tsa ( 1772) még mo~t is a leg
jobb, melly e nemb<:n létezik. 

1760-ban Izlandbau is alakult tudóstár!!asli.g L á t h a t a t l a
n ok elnevezés alatt, melly az orf!zág régiségein1·k napfényrehozásá
val foglalkozott, s a Ki r á I y ok t ii It r é-t adta ki. 79-ben ujraszer
veztetett Kopenhagában Erichs<m JánoK é::J Findsen gondozása mel
lett1 olly czélból, hogy Izlandban a haRztJOB és gyakorlati ismereteket 
terjeszsze s iírködjék a nyelv tisztasága felett. 

Az elöhbi királyok uralkodál:la alatt élénk vita tárgyát képezte 
a hobtein-gottorpi örökösödés. Az ezen herczegségben uralgó ág 
Orosz- és Svédországban is uralkodott s meghasonlásba jött a dán 
ággal III. Péter, ki meg akarta buszulni a családján elkövetett mél 
tatlanságokat 1 eltökélte visszahódítani Schleswigct , mellyet Dánia 
1714-ben elfoglalt vala s azért fegyverkezni kezdett. Dánia hetven
ezer embert ktildött ellene, kik behatoltak Mecklenburgba, mig husz 
sorhajóból és tizenegy fregátból álló hajóhada Rostock előtt foglalt 
állást. III. Péter meggyilkoltatása (1762) véget vetett az ellenséges
kedésnek, s Katalin fia nevében lemondott Schleswig herczegi részé 
r011 mellyet a dánok elfoglaltak vala, sőt Holsteinnak a Gottorp ág 
által birt részilt is átengedte; másrészröl Oldenburg és Delmenbor.•t 
grófságok herczegségi czimmel s a német birodalmi gyülésen szava
zattal ruháztitttak fel, s az ifjabb Eutin ág birtokába adattak a lü-
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beki p!ispökRéggel egytHt, rniböl aztán a holstein-oldenburgi ág ke· 
letkezett. 

VII. Kere .. ztély. Strucnsee. 
VII. Ker eaztély tizenhét éves korábau lépett a trónra ( 1766) j 

ő élénk és szellemdus fiatal ember vnlt, de a rosz nevelés folytán 
inkább az élvezetekkel, mint az állam ügyeivel törődött. Mialatt ö 

Enropát utazta be, az udvar három asszony cselsziivényeinek volt 
szinhelye j ezek voltak VI. Keresztély özvegye, walesi KaroJin Ma· 
tild III. György nővére H a király Rzép és ragyogó felesége, s végiil 
a király mostoha anyja Julianna, ki nem szeretve mostohafia által, 
és saját gye•·mekét, Frigyes herczegörököst 1) ohajtván a trónra 
ültetni, gyülölte Matildot, föle~ miután ez utóbbi anyává lett. Keresz. 
tély testben elgyiingülve s lélekben felmagasztosolva tért vissza utazá
sából s a tnnult és nagyravá~yó Struensee János Frigyes orvost 
ajándékozta meg bizalmával. Ezen ember a királyné kegyét is meg 
tudta ny ern i az által, hogy ama tiszteletet tanusitotta irányában, 
mellyet a többi udvaronczok a király példájára megtagadtak tőle, s 
hogy beoltotta fiába a llimlőt, melly mütéttől akkor nagyon retteg
tek; végül sikertilvén IH férjével is kibékíteni szerE'tője és parancso
lója lett. Ekkor az elboc~íttott erény eR Bernstorf helyett (t 770) Stru
enseere bizatott a miniszterium vezetése, ki nem birván a szüksége~ 
ismeretekkel, de mindenben Helvetiost és Voltairet követvén s azon 
eszmék uralma alatt állván, mellyeket akkor bölcsészclid~nek 

bittak, minden áron javításokat akart életbe léptetni, legyenek bár 
azok erkölcsösek vagy erkölcstelenek, megfelelök vagy nem megfe
lelők. Barátságos, de nem alárendelt viszonyban állani Oroszország· 
gal j nem tartani Svédországtól s azért felhngyni az. ottani fondor
latokkal; megRzerezni Francziaország barátságát; Európa részéről 
csak kereskedelmi P-lőnyöket keresni : ebben állott kiilpolitikája. Az 
országon beliil: a királynak tartani fenn az elhatározást az összes 
ügyekben, mellyekröl irásban és német nyelven teendő neki je
lentés j csak megtakarításokat czélzó javaslatokat fogadni el; a 
jövedelmeket csak egy pénztárba vezetni és pedig készpénzben j 

eltörülni minden nem szükséges kiadást. Ehhez két szép szán
dékot csatolt: az érdemnek éa nem a sz ületésnek adni a hivatalo
kat, s felszabadítani a. jobbágyokat j e ezéiból eladatta a községi jó
azágokat és kevesbítette a testi szolgálmányokat. 

1) Ezeu <!zimmel biruak az ö~s~e8 dáu herczq~<'k, a n•·rvolgiai I<OI'I>nára 
val6 örökÖHÖ<lt~•i joguk folytln. 
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Mig a király, amennyiben elgyengült teste engedé, egészen az 
élvezetekre adta magát, Struensee a királynéval megszilárditotta a 
hatalmat s nyakrafőre léptette életbe az ujitásokat. Számos hivatalt 
megszüntetett, kevesbítette az ünnepek számát, sajtószabadságot hir
detett s megfékt-zte a rendörséget, eltiltván neld behatolni a magán
házakba j be hozta a genuai sorsjátékot; megengedte a házasságot 
unokatestvérek és sógorok között, s a házasságtörőnek elvenni a 
büntárst a férj halála után j megszüntette a k ül ön hséget törvényes és 
természetes gyermekek között. Ezen eszmék miatt, mellyeket ked
vencz íróitól kölcsönzött, némellyek istentagadónak, legtöbben azon
ban nyeglének (charlatan) tartották. Jó intézkedései sem tetszettek 
a mód miatt, melylyel azokat életbeléptette; a papság és nemesség 
nem türhették kiváltságaik eltörlését j a sajt6 annyira megtamadta, 
hogy kénytelen volt megfékezni j a nép, mellyet hus és bor kiosztá
sával igyekezett megnyerni, megvetette öt, s végtil senkinek sem 
tetszett a német elem és nyelv iránt tanusitott előszeretete. Midőn 

prdig egy elhatározó l~pést kisérlett meg a gyalogőrség elbocsátásá
val (1772), az emiatt támadt z11jongás feltárta benne ama félelmet, 
melly helyrehozbatlanul lealaesonyit. 

Érezvén a veszélyt, vissza akart vonulni, a királyné szen
vedélye azonban nem engedte meg ezt neki. Julianna ekközben meg
ásta számára a vermet; az összeesküdtek vele együtt ostromolják a 
királyt s kényszeritik aláírni felesége és minisztere elfogatását. Mi
után ezek börtönbe zárattak, a kormányt Frigyes herezeg és az árulás 
részesei foglalták el j Struem~ ee ellen pört inditottak ama vádak alap
ján, mellyekböl olly bajos az embernek magát kitisziázni; ezen vá
dak egyike abban állott, hogy a herezeget szigoruan neveltotte, ami 
csakugyan igaz volt, Rousseaut akarvánerészben is követni. Ő ügye
sen védte magát, de elég nyomorult volt bevallani viszonyát a király
néval. Az ellenfél most ezt rohanja meg, ki a nö és királyné méltó
sága s a szeretö gyöngesége közi)tt habozva, utóvégre is bevallotta 
bünét 1); erre kihirdették az elválást s Struensee és Brand t halál-

1) Egy névteleu szemtanu Hileles felvilágosildsokat irt Struenaee es Brandt 
yró(ok története f'ölöU, mellyek késöbb n&met nyelven nyomtatásllan is megjelen 
tek. Szarinte a viugil6 bir6, Schack-Rathlow bir6, miután nem sikerült neki 
alattomos kérdlosekkel behál6zni a királynét, az érzelmi oldalo-61 támndta öt meg, 
azt állitván elötte, hogy Struensée bevallotta a házassll.gtörést; minthogy pedig
ezt a kir{t.lyné tagadjll s állitását, ugymond, nem szabad kétségbevonni, a mi
n iszter fdségaértés miatt, mint a kir{t.Jyl>é rágalmaz6ja, halálra fog ítéltetni. A 
v~rllott n ö erre me~rett en t s azt kérdé, vajjon az igazság feltárásával megment-
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itélet ét, melly utóbbi Keresztély m a i t r e J e p l a is i r s-j e volt. A 
királyi herezeg Wrvényességét ne ru merték kétségbe vonni. lllymódon 
az elbizakodottság és könnyelmüség gyülöletessé tettek a nép elött 
egy olly férfiut, ki miut refot·mator áldásAt únleruclhette volna meg. 

Guldberg miniRztet· sugalmazltsa folytán az örökös herezeg az 
indigenatus törvény(!t hit·dette ki, ruellynek értelmében a hivatalokat, 
méltóságokat, állomáso!( at a collegiumokban csak henszü!Uttek nyer
hették el. Eme t·eaetio az idegenek iránt pazarolt kegy ellen álta
lános tetszéssel fogadtatott, csakhogy t·iigtlin nagyszámu német mun
kások távoztak el, a miihelyek üresen maradtak, számos gyár hezá
ratott s valamennyi bomlásnak indult. .Jobbat tett a Kiel, a Balti 
es Északi-tenger köziitti csatorna megnyitásáva!, Jutland megkerü
lése nélkül, nem küHinben a nyugatindiai társulat pártolásával, 
melly szép virágzásnak indult. 

Midé)u Frigyes (1786) kit·ályi herezeg elérte azon kort, hogy 
föl vétethetett a tanácsba, v isszabittit a n a g y Bernstorfot, szám os 
visszaélést megsziintctett, clömozditotta a jobbágyok felszabadítá
sát s elrendelte, hogy az l800-ki év eleii napjával minden kötelék 
szünjék meg ezek r il a fiilrl kiiziitt. Atyját J POS. m:ircz. l 3-án kö
vette a trónon. 

TIZENBETEDIK FEJEZET. 

N a g y-B r i t a n n i a. A G y ö r g y-féle ko r sz ak. 

Láthattuk, hogyan sülyedt Európa déll~zaki része, mig északi 
fele folyvást emelkedett, s Anglia állott eme kor politiká:jának élérr, 
irányt adva béke idején s pénzzel látva el a háboruskodóht. Előbbi 
fort·adalmai alatt ö rnár befejezte a parlamenti ltormányznt megala
pítását, midi)n meg ~gy JlllÍS orRzág !H~m volt annak hirtokában, s 

heti-e Struenstle ólet.ét. Sd.ack igenlölug intett s 1\ZOIIIIILI egy irlltutt nyujtott át 
neki aláirb végett, mellyben magát uiinö~nek uyilvánitott~~o. A királyné kezébe 
vette a t~llat s irni ke:~:dé Carol . •.•• mitllln azonbau fölemelte szemeit s látta 
Scba.ck gl!gö" örömét, eldobta a t.ol1>1t ' ájultilo a föl<lre rogyott.. Schacl< erre 
megfogta 11. kirá.lyná kez&t s leíratta veiP " még biáoyz(, bPtiikP.t, mire eltávoBott 
K vé~z<.'l!Plje• i1·a t tal. A kopenh!Lga.i hivatalo• lap 1861!. jn n 17 -ki számában 

Ku,·olin eg·y Jt,ve!M kiizli, •ucllyet hai!J.Ius :ígyÍ;11 lll. György angol kiralyhoz in· 
thet.t (C<:!Ie-lolln 1775. mAj. lll. keltt~r.vf') ~ mellyht•n {,rtat.lnnHAgát bir.onyitja. 

.x: v n. 21 
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azért örömmel forditjuk tekintetünket Angliára, hol az alkotmé.ny 

és a törvények tlibbé nem voltak alávetve változtatásoknak, hol a 

hivatalnokok felett a nyilvánosság ítélt, a minit~zterek fele\(ígek vol

tak, egy sérthetlen fönek, 11 látszólagmnuil alig több vezeté"e í!.latt. 
Nagy-Britannia politikai tulsulyát folyvást növelte a t'ényüúsnek, 

a kéjv!\gynaK. és keresk<:döi szellemnek gyarapodása Európában, 

s a fejedelmek, kik folyton növekedó'" szüks·~gleteik kielégítése vi>
gett eddig rendesen Hollandhoz szoktak foly:;uJodni, most Angolor

szágtol kezdett:•k kii:eill:i!Jöz.ni. Azou előnyös hi>lyzetben levén, bPgy 

u em felhetett v úratlan megtámadásoktól s nem kellett határai wi att 

vitázni, olly szab:;d~ágot élvezett, melly eléggé mél'llékelt volt arra, 

hogy ne vidjék forrad~dmivá, :1 eléggé jelentékeuy, hogy tetterőre 

buzditsfl az or:~zágot ~ amn p1•·lamentckre irányozza Európa figyei
mét 1 mellyekböl il ~zabnd~ágnak ÓA t·endnek roá;~\JOI nem i.;mert. 
1•szméi indultak ki. Mindezr.kfolytt\n Auglia nz ösR:t.e>< államférfiak 

búmu'atának túrgyát kép1·zlf', mig :;aj ut a!kotmáu)'a a folytonoH 

terjeszkedést tüzte ki létföltétel eül 11 a gazdagsá~ gyüjtését tette a 
1wmzet kiizds törek vl>,;évé, miböl hizonyos kereskC'dői hősiség k~~

letkezett. 

Két pártjt\ nem szerene~étlensége, hanew lelke az országnak, 

amennyiben :t whigck a szabl\dság, a tol'yk a rend fölött ilrködt<:k; 

amazok a mozgalom indítói, ozek annak mérsékllii voltak; a wl.i

gek hasonlitanak a vitorlához, melly nélkül a hajó nem haladhatna 

előre, a toryk azonban a konnituyrudhoz, melly azt a vihar közepett 

rendeltetése felé vezérli. 

I. Györg). 
Midün azonban a j ó ki r á ly n ö, Auna, a hannoveri válasz· 

lónak 1 Györgynek, h&gyta a trónt (1714.), ugy hogy a hajdani 

normann dynastiát egy Olaszorszaghól szárma:~;ott és Németország .. 

ban növekedett uralkodócsalád váltotta fel, a két párt, ugy látszott, 

szerepet akart cserélni; a whigek, kik köteleo~ségöknek tartották 

támogatui a prote~tán~ uralkodóc~:~aládot1 királypártiakká lőnek, mig 

a toryk az elleuzékkel fogtak kezet ezen, a forradalom által fölemelt 

dynastia ellen. Ennélíog''l .1 a toryk, a Strafl'ordot {~s Laudat magasz

taló hajdani lovngok ivadékai, rettenthetlen védöi lőnek a szabad

ságnak; a wighek pedig, a göm b ö l y ü-fe j ek uU1dai, kik Miiton 

és Locke szavára s Pym és Hampden tényeire e11küdtek, a trón 

körül sorakoztak. Mindenekelőtt azonban protestáns királyt akartak, 

s még a toryk sem nyilatkoztak volna a trónkövetelő Stuart Jakab 

Eduard mellett, ki sz. György lovag név alatt iameretea, ha ez 
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el8bb le new mondott volna a catholicismuuól. Másrészrtil a trón
követel8t nagyszámu skót, még több iriandi a az összes katholiku
sok pártolták, amiértie a papiemustól való félelem volt a két ela ö 
hannoveri kirAly valódi támasza, kik épugy elbuktak volna az el
lenfél gunyjai kör:ött, mint Cromwell Richard, kinek semmi tekin
tetben sem a\llottak fölötte, ha nem támogatta volna öket a whig
miniszterium és ar:on meggyözödés, hogy csak a braunscb.weigi ház 
vagy a papismus között lehet választani. 

l. György, ki idegen volt az országban, korlátolt tehetségek
kel birt, egy kis udvar a&okásait ismerte c;sak, a azért ellenszenv
vel viseltetett ezen nagy udvar fényüzése iránt; nem ismerte az 
ursdg politikáját, alkotmányát, s&ellemét, allt nyelvét sem; az<ln 
tulajdonok nélktil, mellyek tiszteletreméltóvá teszik a jelentéktelen
aéget vagy voozóvá a kiceapongást; kegyetlen , makacsul ragasz
kod~;a saját kic~inye!J eszméihe11, alig volt képes maga iránt rokon
»zeovet ébreszteni, ámbár gazdálkodott az idővel és a jövedelmek
kel, barátja volt a békének , noha jól értett o. fegyverforgatásboz. 
Ő befejezte u alkotmányt azon intézkedéssel, mellynél fogva h é t 
é v r e terjes.ztetl'ltt ki u képviselö kamrk C\lés11zaka ; ezen szabály 
helytelen ugyan elméletileg de a gyakorlatban sokat használhat 
az által, hogy lehetövé teszi a kormánynak fentartani magát a zi
vataros idökben, eltávolítja a gyakori választások bonyodalmait, 
erősebbé teszi a wintegy emanoipálja a kr.mrát 11 koronától é11 a 
pairektöl. 

ElaH winisztere Townahcnd Károly viscount volt, a miután 
Marlborough, Walpole Róbert és a többi whigek njra megnyerték a 
kiré.ly kegyét, követelték, hogy indittaa11ék pör Bolingbroke minisz
terium.a ellen, melly c.saku~yan el is itélt~tett azért, mert elfogadta 
az .Q.1r.e..:bti békét, noha ez r!lmekmllve volt 11 a két p!'rlament által 
is jóv,áhagya.tott. O~ford gróf a 1'ownr-be záratott, Boline;broke 
Ormopd"dal együtt Fran~iaors.zágba menekült, hol aztán veteked
tek a korm.nyzóaággal a kicsapongásokban a bátoritották a trón
köv~~előt, ki III. Jakab czímet vett föl. Ez utóbbi ki is kötött 
egyízben SHtorazágban (1716.), do megveretett é11 eiü~etett, látta, 
milly kegyetl.entil büntetik párthi:veit, a az egéaz vállalatból csak 
annak ~mléke maradt meg számára, hogy valaba térdenállva azol
gáltak Qeki ebédkö.zben. Kegyetlen és sokféle büntetésekkel suj
tot.tá~ "o~at, kik az invasiót .el8mozditották, s elbatároz.ta.tott, hogy 
am~ ~pop, m,ellyao GyQr,gy trónra lép.ett, i n e ff i g i e megéget
t~l!~enf'~ p. p4(H1, a trónkövetelö, Ormolld ber:czeg és Mar gróf. 

21• 
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Walpoll'. 
Walpolc (l 67 G-l 74f)), ki talán legnDgyobb minisztere volt 

Angolországnak, a Hannover-ház megszilá1·ditását tüzte ki ~g~sz 
politikájának czeljául, s erre eszköziH az európai békét és a fran
czia sziivetséget. tekintette. Minthogy Anna királyné 53.681,000 
sterlingnyi adósságot hngyott, rnellyért hat és nyolcz százaléknyi 
kamatot fizettek, Walpede ezt nr~gy százaiékra szallitotta le, kije
lentvén, hogy aki ninc:i megelégedve, kivelwti tökéjét; ez akkor 
uj eszme volt, de kedvez/) fogadtatásriL tahUt, s ellmtároztatott, hogy 
a kamatleszállitá<>búl ny~rt mogtakaritásoltbM egy megváltási alap 
(sinking-fund) alakittassék. Szerdvén a hatalmat, ennek meg
tartása végett ellenmomlb téuyekre engedte magát. ragadtatni. Majd 
eszélyes, majd vnkmerlí, gyiingéu, behízelgő s szilks(g csetén mégis 
erélyes, irodalmi tekintethen müvelctleu, kcvel!!lé ismerve a törté· 
nelmet, durva bánásmóddal, fel-llett (~rkiilcsükkel bírva, gyakorlati 
szellemmel volt felmházva s ismerte az emhl:lrckct, az udvart, a 
nemzetet; m~g barAtjait i:-s odahugyta, mihelyt magát általuk a 
hatalom bil'tokúban veszélyeztetve látta, ne111 tiil·t vágytársakat, s 
még kevésbbé nllenségeket, s ií volt. az első, Iti a kamrák többsé
gének segélyével husz éven it tartott:t kezéber1 az ügyek vezetését. 
Társa és súgora, Towuiihcnd, nyilt, heves é11 crélyeH férfiu volt, li 

ez utóbbinak felesóge képe11 volt fentartani köztök az egyetértést 
a;r. alapelvek tekintetében. F~gy olly király alatt, ki nem értett 
angolul s azért nem jelent meg a miniszterek tanAeHkozásain, ez 
utóbbiak dolga volt kormányozni, H föfeladatuk a képviselőház ro
konszenvének fentartásában állott. Walpolc ezt ékesszólásával, a 
nemzetet pedig nyerészkedést·e czélzó tel·veivel vouta a maga párt· 
jára ; azt szokta mondani, hogy iameri minuen angol értékét, mert 
egy sem volt, kinek f!zavazat.át vala ba meg ne vásároita volna. 
Ezen megvesztegetési rendszer, rnellyet Walpolcnak bitnül tulajdo
nítottak, valóban azükséges volt, midlin a parlameut tagjainak leg
nagyobb része a személyes érdeken kivüiHemrui egyéb indokot nem 
ismert a kormány támogatására. Amiértis Sbippen, a jakobiták 
főnöke, igy szólt: ..,Róbert és én becsületes emberek vagyunk; 
ö György, én Jakah király érdekét védem ; ezek azonban egy
tül egyig csak hivatalokat hajbáeznak, akár Györgytöl, akár a ja
kobitáktól." Walpole tehát csak azt tette, amit a ko1· követelt, és 
czélszerüen cselekedett; miothogy egészen jelentéktelen vAgy rom
lott királyok alatt rendszeresitette a békét és elökészitette a háborut, 
11 elérte kettőrs czé~ját: rnegszilárditván 111. angol intézményeket a 



hamnoveri ul'alkod6cHal:1ddal, tt 'nhvclvr:u a középusztályuk befolyá
sát azáltal, hogy iigye3 kormáuy~atá~·al a;zaporitotta ;;azdagságukat. 

Trónraléptekor Gyiirgy esküvel fllgadta, hogy ~zárazföldi bir
tokainak védelme végett ucm keveri háboruba a nemzetet, s csak 
britt alattval<'•t választ minis~tei·iil vagy államtanácsosuL De nem 
tartotta meg igéreti~t; a kényni'a!l:íggal egyfokon álló megvesztege
tési rendszert léptetett c\lctbe, s kedve telt abban, ha pórázon ve
zethette a parlamentct, mclly támogatta őt németországi birtokaira 
vonatkozó költekezéseiben és hadjáratában, és segédkezet nyujtott 
neki Hannover meg-:;édé~ére XII. Károly ellen, ki boszuból a trón
követeJöt pártolta. Számos barátja és szeretője kisérte a királyt 
Ango)(lrszágba, kik az ugyne,·ezett hannoveri juntát képezték, s 
kikkd gyakran dolgo:t.ott barátnője vagy felesége Eberstein her
czegnö szobájában, ki kósöbb Kindal horczegn11je lett, s kincsvá
gyó és pénzért megvásárolható i:l a közügyekben nagy befolyással 
biró nő volt. ~~polly l{incMvágyó, dc kevésbbé hatalma~:~ volt másik 
barátniije, Piaten grófnő, " t! két asszonyt az angoluk a leghang
zatusRhb czimok.kcl ruházták fel. Nekik t>s Sunderland grófnak, 
Marlborougb vejének, ~likcrült megbuktaini a két súgor minisztert 
(l 717): s Sunderland c;; Staubopenak :;zc1·czni Illeg a király kegyét. 

Angliában a Law--éhoz ha!-lorlló eHzmét tmjcsztctt cl Biount 
lovag, a déli tenger rendszore név alatt (1721). Már III. 
Vilmos Ma létezett egy adóstlág, m c g v á l t h a t l a n é v i j á r a
d ék ok nevezete alatt, melly mintegy lljolczszázezcr aterJingbe 
került évenkint. A déli tenger társulata, versenyezve a bankkal, 
ajánlatot tett arra, hogy az arlósság megválthatónak nyilvánittas
sék, s hét és fél milliút ajánlott fel a kiizadósság visszafizetésére j 
az· ajánlat clfogadtatott, minck folytán a társulat mcgszerel!lbette 
a meg nem váltható adósságokat, mcllyck tizenöt, ll a megvált
hatókat; mellyek tizenhat millió atcdingre rugtak, s olly ügyesen 
vitte az agiotagc-t, hogy a nlszvényck ezer t>záztólira emelkedtek 1). 

Az agiotatcurök, a könnyü mcggazdagodhatás reményében, nagy 
fényüzést, romlotteagot, crkölcstclcnséget, iBtentagadást fitogtattak j 
de egy é""ig is alig tartott n játék: a részvények Bzázötvenre, a 

') Olly Hagy volt a baukiizérltodéod rlüL. hogy e-gy ismer"tl<en egy nap 

:uzai é.llot.t elő s börzén, Jlli,zorint n"ki egy terve van, r:.ellyet. csak egy hónap 
mulva fog leltárui, andi;:; awobau C:Jall ir.iau:d< ~Jlá.. Akik rögtön két guioéet 
tizetnelt, száz guiuée átt\lire fognak elíljegyeztetua, mellyek minrlen .:vbeu ugyan
anuyit ji:ivedelmoznáoek. Az o(RÖ nap rrggol(·u kétezN guniéeL gyüjtött összl!, 

mellyekkel •lélqtán Iureket uldot~. 



m~g kevesebbre tópörödtck; a nern~el, melly felzavártatott, ldfosz
t&tott, a királyt, a miniszterekct és a juntát is bünösöknek tartoth1, 
követelte a vétkesek megfenyitését, mialatt a Jogaijaaabb c~;alások, 
s Sunderland, Stanhope és a király barátniSi javára eszközölt ál
eladások jöttek napfényre. Ezek tehát elitéltettek s még arról i:1 
szó volt, hogy György lemondásra kényszerittessék. Ekkor ismét 
visszahitták W alpolet ( 1723), ki mindent elkövetett a vállalat meg
hiusitáeára, s minthogy a részvények is rögtön emelkedni kezdettek, 
indítványozta, hogy a Társulat részvényei kilencz millio erejéig a 
bankba olvasztassanak (i n g r a ft); ugyanennyi ruháztassék át a 
keletindiai Társulatra, husz milliónyi pedig hagyaesék meg neki. 
Ez egyelőre lecsillapította a nyugtalanságot, de nem lehetelt vég
rehajtani. A közhitel helyt·eállitása végett azonban egy bilit ter
jesztett elö a közadósság leszá.llitáliára, melly csakugyan elHnyére 
vált a nemzetnek; igyekezett felvirágoztatni a kereskedelmet s 
megszüntetni annak szükségét, hogy a nyers any'agok az északi 
tartományokból szállíttassanak be. Az angol kormá.ny többé nem 
l'&gaszkodott olly mereven a kereskedelmi kizárásokhoz; eltörölte 
az egyedáruságokat, kivéve a keletindiai Társulatét, s lehetőleg 
kevesett avatkozott a kereskedelmi érdekekbe; anélkül, hogy le
mondana a kereskedelmi rendszerröl, elismerte, ho-gy azon alkot
uiány czélszerü, mellynél azabadabb fejlödés engedtetik az egyéni 
eröknek, s hogy a 'kormányoknak érdekökben áll gyámolitaní és 
szahad szárnyra erer;zteni az ipar müködését. Ennek megfelelőleg 
a vámok a kereskedelemre nézve kedvező módon átal'lkittattak, 
rninek következtében növekedett az liltaláuos gazdagság s ezzel 
karöltve a nemzeti jóllét es dicsöség. 

U, György. 
Egy diunyeev~sböl származott gyomorbaj veget vetett Györ~gy 

életének (1727), ki 30.267,01)0 sterlingnyi adósságot, egész csomó 
szerzödést, segélyezési kötelezettségeket s fenyegetett alkotmányt 
hagyott maga után. Ő minf!ig elhanyagolta feleségét "' a lt.>gszi
gorubb bánásmódban részesitette a walesi herczeg~t, ki negy· 
vennégy éves koráb::~n köv!:ltt•-' út a trónon. Tehetség ée politikai 
ismeretek tekintetében n !atta állott atyjának 1 makacs, könnyen 
haragra lobbanó természetii volt, ragaszkodott a külsöségekhez 
és kedvelte a katonai parádékat, s mint atyja, ugy ö sem sokat 
törődött a müvészetekkel é11 tudomá-nyokkal. Magái:,nak tartotta ll 
a'közvagyont valamint a politika szabályainak saját rokon- vagy ellen
szen vét, amiértis akként válogatta minisztereit

1 
amint épen sikerült 



rnegnye1·nidk személyes tetszését. Sokat ha ll gatott barátnl\ire, ki
ket divatból, bensö szenvodély nélkiil tartott, s Walmoden asszony 
az állami tanácskozásokbau is l'éllzt vett j nz alkotmány hatálya 
folytán azonhan ~~mtl bar:Hni;k befolyása lr-gfölebb némelly hivatalok 
s a térd.;z;~lagl'(~nd osztogatá~ára szorit.kr,zott. György igen bizott 
feleeé~~beo, a szép es szellemdus Brandenburg·AnRp::ch Karoliná
ban, ki barátnője volt a tudt,Boknak s nevezetesen Leibnitznak és 
Cla1·ke Sámuelnek. Ezen nö azáltal, hogy el tudt~ Jcplezni ura
lom-vágyát, döntl-í befolyást gyakorolt férjére 11 eunek szeretöire, 
s valahányszor Gyiirgy távol volt, mindig ö viselte a kormány
zónői tisztet. 

Wa l po le ezentul is támogatta a whigek pártját és ügyeit, 
vagyis a ~;zabadság tanát, felad11ta levén meg~zilárditani a kormányt 
azok elleoéhen, kik azt vi&s,.afelé akarták terelni, valamint azok 
ellenében is, kik a fejetlenBégbe altarták zuditani, felidezte maga 
l'!len mindket párt elienszenvét, mellyek aztán a köznépet izgat
ták ellene. Angolországot csak a béke menthette meg, s. ö fentar
totta azt, daczára a király hajlar:dóságánalt, a köznép zajongáeá
nak, a franczia türc)metlenségnek, a spanyol tekcrvényességnek, 
az osztrák nagyravágyásnak, B Poroszor.,zág folylou növekvő ha
talmának; csakhogy a minilizterségben töltött husz ev öt az em
berek megvetésére tanította, mint akiknek tapasztalta aljasságaikat 
és titkos indokaikat Napról napra mérges röpiratok által levén 
megtámadva, felfogadott lapok által védl'tte magát; türte az ösz
I!Zt'esküvéeeket, beöntötte a kormányba a türelem erényét, B le
gyö?.te az ellenzéket, mcllyet jakobitáknak IJeveztt-k, ámbár kü
lönféle elemekből volt összealkotva. Megnyerte vagy pártolta az 
aljas Bolinghroke vil3szabelyezé~ét, ki miután pénzzel és ogyéb al
jas eszközö[d(el megnyet•te az ellenzék~t, ezt mioduatalan népszerü 
javaslatok elöte~jesztésére izgatta, nk ként Rzámitva , hogy azok 
visszautasitása gyülöltté fogja tenni a mini~;zteriumot. Townshend 
erre visszavonult, W alpole pedig in Ic á hb a szárazföldi politil(ával 
fogiRlkozott, a eahinetet a francziák odahagyásával az osztrákok 
párt jára terelte s szövetség•·e lépett a esászárral és Hollanddal j 

i~lymódou háboru nélkiil birtokába juttat;\ Nagy-Britanniát annak, 
miröl ai utrechti beke folytan lemondani kényszerült, s ezen ered
mény jelentékenyen növelte tP-kintélyét és népszerüségét. A len
gyek•·szági háboru ban csak kö:owetítö szerepet engedett játszani 
Angolországnak, s midlin öt a közvélemény a spanyol háborm·a te
relte, ezt csak lal!san és kedvezötlep eredménynyel folytatta, 



Az ellew:ck, melly kodvctleniil azcmléltc a péuz éa vér p••·· 
zarlásat Németországban, ucm ltülönben az idegen katonák tartá

sát, kik veszélyesekké válllattak a szabadságra nézveJ a hatalmas 
sz6nok, Pulteney Vilmos y(•zctésc alatt ujra fölemelte fejét, s 'ocs
mány gunyirn.tokkal ostt·o•uolta Walpolct, ki hogy visszanyerje 
tekintélyét, sajlit eszméitől cltéri) lépésekre látta magát kénysze

rítve, s az adók mcgkiinnyobbitése végett megváltoztatta az ö szép 
Hirlesztési rendszer~t. Ő azt tartotta az oeeonomistúkkal, hogy a 
kiizvetett adók előnyösebbek az egyenes adólmál, s 1\ parlament 

felfogása ellenéi'C cgyszerüsiteni ""kurta azokat at~ apró zaklató 
adók eltörlésével, az a c c i a e, vagyis 1t fogyRsztásra vetett adó
val helyettesitvén a vámjogokat, rnelly uj adónemböJ íj annyi jö
vedelmet remélt, hogy eltörölhet i a föld-adót. l<~löszür is adót vc 
tett a knvéra, a thciu·a, a cacaúrn, aztán a sóra, a dohány ra, a borra; 
dc noha csak lépésről lepé~;re haladt, nehogy rettegést keltsen, az 
ellenzék mégis rájöLt a mcölcrfog:l.sra ::; •·ögtön lármát csapott; a 

rágalmazó C r a l' t~> ma n :s az ellenzék tiibLi lapjai félelmessé tet
ték az a c c is c :;zót 1 mintha ez az alkotmány fclfl•rgatására vezetne. 
Miután ekkdnt a kiiznép fdizgattatott, \Valpolc tiibbé nem hajthatta 
végre tervét; mig azonban az ellenzék azt remélte, hogy György 
rá fog unni minisztcrére, i) inkább ennek ellenfeleivel tüziitt össze, 
8 Walpolc megmaradt állásán, daczára B<~lingbrokc fabáb
jainak. 

Mig egyrészri.íl a forradalom fclelös:;é tette a végrehajtó ha
talmat, eme nyüg nem terhelte a kamrát, mdly Ct;ak l<evesck ve
zetése alatt állott, s mdlynek vitáiról a lapoknak nem volt szabad 
tudósítást küzülni. Ezen rendszeres megvesztegetés a kamra hatal
máról tanuskodott, minthogy a miniszterck bizonyára nem vásá
roltak volna meg tehetetlen sza vazatok«t; ezen bajuak cl! ak ugy 
lehetett elejét. venni, b:~. vagy a végt·ehajtó hatalom korlátlanná té

tetik, vagy pedig küzzótétctnd; a parlamenti viták, miáltal nlÍt,den 
egyes tag a közvéleméuy itóUi:;zékc elé állittahlék. Evégből teker
vényes utakhoz kellett folyamocini; .; ki a lilípuluk országában, ki 
a rómaiak valsunclly gyülckc~t:tébcu liirtént dolgok gyanánt, vagy 
más allegoriák leple alatt, adta cHi eruc czélokat. Az irodalom eme 

megvetöjénck hosszu míni~>ztcrkedésc alatt azonbau végetértek az 
erkölcsrontó protectibk, minekfnlytáu az it·ók a közönséghez for

tiultak s az ész tulajdonjogrll. teLt t;zerl saját loromtményci fölött. 
Az cllenz.ék a legagyafurtabb mesterfogásol;at találta fel W al

pole me~;;insatására, ~> utóv,~gre még hivatal-uahnozá~> miatt ib vá-
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dolta j ö majd e\l,·uállott, majd megbajolt j végül annyira Liztu:mak 
érezvén magát, hogy még párthivcil,elc megválasztatásával sem 
törödött, megbukott, s visslilaadta tárczáját Györgynek (1742), ki 
azt könyezve fogadta ci. A lcomoly archidiaconus, Coxe, höst, 
sz en tet csinál bel<íle 1) j mások Sejanus és a m e g v es z t e g e t és 
a t y j a gyanánt tüntetik fel, mi csa le ujabb bizonyitványa annak, 
mennyire bajos valameily forradalom után kormányozni. De arra, 
hogy valaki huszonöt éven át fentarthassa magát, nem elég az er
kölcstelenség, arra jellem, belátás és bátorság is kívántatik, mi
szerint képes legyen a. fékvesztett szenvedélyek, a jakobiták ne
mes becsülctes.,(·~;c ~,; a calvir.isták köztársasági eszménye között 
a helyes utat kiválasztani l! legyöztii a pártokat, miként :Marlbo
rongh legyözte az elleuségeket. Megvizsgáltatván hivataloskodása, 
semmi szabályellenest nem födöztek fel, s (i azutáu is megtartotta 
befolyását a királyra, mig a miniszt.eriumban, mellyet Pelham el
uöksége alatt Pultency alakitott östne, egyenetlenség uralkodott; 
a toryk, kik mindig együtt tartottak, ujra megnyerték a király 
kegyét, noha ama l<örülml:uy f1,lytiw, hogy nem voltak !1:-.Ltalmas 
f'öuükcik, a főbb konmínyhivatalok egyelőre a whigek kezében 
maradta!~ j a két párt Icmundott ellenségeskcdésciröl, talán épen 
azért, mert crészLen \Valp•Jie alatt tulruentek a határon, s mert a 
nép észrevette, hogy a mini~zteriuru váltol!l{t~a nem vonta maga után 
a rendszer mcgváltoztatását. 

Jakab Eduard t•·ónkiivctclö, Olaszországba menckülvén, soha 
,;cm szünt meg titkllH összeköttetéseket tartani fenn, s midün értc
sült a miuiszterium ellen iutézctt dühös támadásokról s a viharos 
parlameuti ülésekröl, azt hitte, hogy az elégületlenség elérte tetö
pontját, s hogy coak egy szikrám van szükség a polgárháboru 
langralobbantás;ira. Fia Károly Eduard tehát Francziaország segé
lyével kikötött ( 17 45) a loehab y ri partou alig kétszázezer lit·ával 
kétezer puskával és hatezer llzalllyával. A nép, ruelly lábai elé 
borult, ekként kiáltott fel: nM it tegyünk? :~zegények 1 fegyverte
lenek vagyunk <~ csak fckctekcnyéiTel táplálkozunk." - 71Én is 
azt fogok enui veletek, Hzcgény loszek miut ti, s clllitlak fegyver-

1) Memnir o{ life rmrl. wlmini~tration rif sir· Ro/, ert Walpulc, 11•ith m·i::P:nal 

fXlJTC.'i'"''-denr,l?. arul a~t/T.cntir, ]lall6ra. l 79~-
Ujahb fényt. rleriteuek Walpolor:t: Memoil',, of the rcign oj George the ll. 

and G~orgc the lll. by Horace Walpole, nJw fir8t truh/i8hcd frum the 01·iginal mss. 

wi th Jlote.J by .,;,. Den is le Mam'tarlt. Luuduu, 1 ·~4 ó, 



J•el benneteket,"' - válaszo lá Károly 1 B miutátJ a Carneronok é11 

MacdonAidok clanjainak élén látta magát, s atyját királynak kiál· 
totta ki, bevonult Edinburgba. Ámbát· sem Jovasságuk sem ágyuik 
nem voltak, s az egész had01·ö nem Yolt több kétezerötszáz hegy· 
lakónál, mégis oroszlánok módjára küzdöttek 1 megszalasztották az 
angolokat s az egész ország urává tették vezéröket. A aikonlakó 

skótok bámulták a herczeget, "ki a földön aludt, négy percz alatt 
IUegebédelt s öt p erez alatt megverte ellenségét u ; hymnusokat készitet
tek tiszteletére, s guny-dalokat az ellenség vezére, J.,ho Co pe ellen; 
arczképét minden duboz fedelén látni lehetett, többen pénzt is adtak, dt 
nem voltak képesek fegyvert ragadni sa harczik ü rt riadójára c~ak a. 
hegyek viszhan~:;ja felelt. Karoly mégsem mondott le Anglia m~ghóditá
lláról1 m,ellynek nem voltak. kellő számu csapatai, minthogy ezek legjava 
Fontenoy mellett esett. el. Hadmozdulatainak hallatára Londonban 

bezát·tak a boltokat és a börzét; György készen tartoHa a hajókat, 

kincseivel megrakva, s ha Károl.v ekkor egyenesen London ellen 
vonul, a hannoveriek ugyancsak k~llemetleu kelepezéba jutottak 
volna. De visszatartották öt a félénkek igé1·gctései s titkos össze
köttetéseibe vetett bizalma; mig a kormány jutalmat tűz ki ft>jére, 
ö megtiltja övéinek Györgyöt bántalmazni; ckküzbcn az angolok 
ft•gyvereket és pénzt gyUjtenek, kiszorítván öt Ángliából, Skótor
szágba rontanak s a Culloden melletti csatával (17415. ápr. 27.) 
véget vetnek a háborunak Cumberland herezeg olly kegyetlenül 
bánt a. sebesültekkel, hogy mészárosnak nevezték el; Károly Eduárd 
öt hónapig bolyongott Skótország hegyei között, szükséggel küzdve 
11 orgyilkosokkal oldala mollett, a halállal <;Zemei elött, mig végre 
a szárazfóld1·e menckülhetett. Mint böst magasztalták öt, s bármeny
nyire azépitették is az igazságot, annyi bizonyos, hogy koczkára 
tette saját életét, de nem értett a vezetéshez, tudott gerjeszteni lel
kesedést, de nem fejtett ki elég szílá.rdságot, hogy felemelkedjók a 
flzerencsétlensegek. csapásai alól , s nem mutatott részvétet azok 

iránt, kik az utolsó Stuartért szenvedtek. Párizsban kéaöbb nem 
tudta megőrizni a szerencsétlonség méltóságát, s mig Skócziában ra
háera hullottak a fök, ö mindcn körben megjelent e a dorbézolásban 
keresett ~:~zórakozá,;t, amit gyaknm szoktak tenni olly emberek, 
kiknek jövöje örökre megsemmisült. Meghalt Florenczben 17E8. 

Midön a cuilodeni csata fcltüntette azon párt tehetetlenségét, 

melly rclltauratióról ábrándozott, midön a remények elenyésztével 
a. kölcsönös gyülölködések is v;éget értek s a kormányt egy egészen 

uj QeQ!z.edrk vett(j kezébe 1 komolyan hozzáfogtak a parlamenti 



mubká.lkodásl\oz, ~ mínthogy többé nem volt szükseg a forradalmat 
vedelmezni, 11. gyakorlati utra léptek. Ekkor föllépnek a nagy szó
nokok : Chatam, Grenville, North a felsőházban j Camden, Et·skinc, 
Manshel d az igazságszolgáltatást KeEelö pairek között j Pitt, Fox, 
Burke, Windhaw, Romilly, Wilberforce, Wilkes, Withbrea.d, Dun
das, Sheridan és egyéb jelesek a 1~.épviselöbár.ban ; ritka csoportja 
a n&gyságoknak. 

Patt Vllinos. 
Ez időtájban ( 17 46) kezdtelt föllépni a míniszterium ban Pitt 

ViliDos és Holland lord (Fox Henrik). Ez utóbbi mindig csodálta 
Walpolet, mig Pi! t az ellenzéket pártolta. Amaz államtitkár lett, 
Pitt pedig az ellenzék élére állott, s fölemelkedése Walpole ellenzése 
daczára arról tanuskodott, hogy a közvélemény sokkal hatalmasabb 
a kegynéL Fo x csakugyan visszavonul (17 57) s elfogadja a fiifizetö 
alárendelt de nyereséges allását, s hogy milly forradalom jött létre 
az eszmék világában, ezt tanusitja azon körülmény, hogy egy egy· 
szerü lovász fia jutott a föhatalomm, és pedig pusztán ékess1:ólása, a 
francziák elleni gyülölete és jó hirneve segélyével. Itt kezdődik 

P i t t k o r mán y z a t a, ki emelkedett lélekkel, erélyes jellemmel, 
bchntó észszel, meleg ékesszólással levén feh·ubázva, képes levéu 
a maga részére hódítani a királyt, anélkül, hogy magát neki min
denben alávetné, s nem neki hanem hazájának szolgálva, - akként 
tünteti fel Angolországol önmaga előtt, amint előkerült alkotmányos 
intézményeiért folytatott százados kiizdelmeiböl, félszázad óta fára· 
dozva dynastiájána.k megszilárditásábau, melly utóbbi amaz inté1:
ményeket egy általánosan elismert monarchiára alapitotta j beönti 
nemzetebe a rettentbetlen bátorságot, a hajthatlan jellemet, a wint
egy tisztönszerü, áldozatkész hazafiságo t, s tulsulyra jutlatja a bonr
bo r. coalitio fölött. Találóan mondák róla., bogy ö egy római eré· 
nyével, s egy franczia finomságával bir, n1iuthogy valóban ódon~:~zerü 
az ö hazafisága, v11gyis követelő s kész feláldozni a. többi nemzetek 
javát és az igazságot j hóditaní, egytltemes felsőséget gyakorolni 
M.k:ir; arra ösztönzi honfitársait, hogy a tengerek uraivá tegyék 
magukat j általa Angolország korlátlanul uralkodott a cabinelekben 
~~~ az Oceánon, gyarmataihoz a Francziaországtól elvett Canadát és 
Louiilianát csatolta, s kiturta ennek bankjait Indiáb6l; ha a hétéveB 
báburu tovább tart, az összes gyarmatokat elfoglalta volna, legalább 
igyekezett megakadályozni az európaiak egyesülé6ét, hogy az egyen· 
suly czime alatt valamennyiöket közös megaláztatásban tartsa. Meg· 
dZUntette a trbnkövetelö p:irthiveinek üldöztt>tését s a skótokjlt 11ujtó 



haditöt•vényt, ~:.~ámos üldözött jakobitát sorozvn a hud11crcgbc. Ez
alatt a w hig ek, kik a föállomlisol{at kezcik ben tartották, folyvást 
éber szemekkel kisérték a torylwt, nehogy zsarnokivá tegyék a 
kormányt, s másrész röl radicálissá ne váljék a democratia. 

György hirtelen meghalt hetvenhét éves korában (1760) j s ha 
Angolországnak gyarapodott kereskedelme és hadiszereneséje, ez 
nem neki, hanem az alattvalók tevékenységének B a franczia tenge
részet hanyatlásának köszönhető. Uralkodása alatt elfogadtatott a 
Gergely-féle naptár, megerösittetett a régiség-gyüjtök társulata, 
megszereztetett sir Hans Sloanc muzeuma és Harley kézirat-gyUj
teménye, melly a Cotoniana nevü s Angolország történelmére vonat
kozó kézirat-gyüjteményhez s a király kiinyvtárához esatoltatott. 

lll. György. 
A walesi hcrczeget, T•'rig)'CB Lll-jo~t, atyja Honnoverben hagyta, 

attól tartván, hogy az ellenzék élére állhatna, föleg mintán puszta 
személyeskedésből Frigyes Vilmos iránt megakadályozta összekelését 
a porosz herczegnöveL A hercz<>gnek csakugyan sokat tömjéiJeztek 
az ellenzék tagjai és a tudósok, miut Swift, Pope, Thorupson s Wal
polc egyéb ellenségei j Chestcrlield- és Bolingbrokc, melly utóbbi ép 
olly ügyes volt a whigck vis~:;zaéléscinck csipkcdésében, mint amiily 
képtelen volt azok megszüntetésére, sziiutelen ingerelték öt az udvar 
ellen; minekfolytán clmérgesedtek az ingerkedések :s a király szám
üzte öt jelenlétéből (17 ;~8), s nyugodtabban lélekzet t, midön a her
ezeg negyvenöt éves korában meghalt (17 51). Csak egy tizenkét
éves gyermeket hagyott maga után, miértis elöre gondoskodtak a 
kiskoruság esctéri51, törvény utján a királynl.írc ruházván a kormány
zóságot egy tanácsc:sal oldala mellctt. Ez intézkedésre nem volt 
szükség, minthogy a nagyapa halálakor György mát· huszonkét éves 
volt, B azért rögtön követte öt a trónon. Nem értett ugyan az ügyek 
vezetéséhez, de azért általános rokonszenvvel találkozott, mert mint 
angol sziiletett és neveltetett, a jámborság és erkölcs elvei szcrint, s 
fel volt ruházva amaz örökösödési jogokkal, mcllyck gyakran az ér
dem helyét pótolják. Sokak ellenszenve s a legtöbbek közönye a két 
előbbi király iránt megsziint; nem lchetctl többé szemére hányni a 
bitorlást ezen család harmadik ~arjadt~kának, s a lcgitimisták kion
tott vére sem ő rá hát·amlott j ö továbbá szilárd jellemmel és erös 
akarattal volt felruházva, s ha nem i<~ volt Bzellcmc nagyon bcható, 
de birt némi kormányzói ügycHséggcl, A toryk, kik távol tartották 
magukat a tróntól, ámbár természetes támaszai voltak, i11mét megbR
rátkoztak a valósággal 1 l:i azért rájok támaszkodva és nem véve 
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észre, hogy a nemzeti jogok immár sérthetlenekké lőnek, III. György 
ollykor némi \(edvet mutatott a királyi el8jogok gyarapítására. Eb
ben állott Bolingbroke és társainak rendszere, kik megutálva a par
lament romlottságát, azt hitték , hogy egy hazafiaR király orvosol
hatná a bajt, ha flilényr~ tenne szert a l{épviseWház fol<itt. 

Ilu te. 
Illy eszméket táplált Butc grM is, ép olly ügyes udvaroncz 

mint tapasztalatlan politihus, kit György bizalmaval ajándékozott 
meg s kinek befolyáf\R következtében Pitt jelentékenyen csonkitva 
látta saját hatahnút, noha megrna1·adt a miniszteriumban. Ez utóbbi 
folyvást Mditásoknn tlirve fejét. s megkedvelvén a háborut, melly 
olly jól sikerült neki Amerikában, Indiában, Nérn.P-tországban, össze 
akart tüzni Rpanyolot·szág!!;al, hog\· elejét vE'gye a kiizte és Franczia
ország küzött létrejött e~aládi szerzödés következményeinek ; midön 
látta, hogy tet·vt;t flokan dlenzik, bPadtn lemondá~át (1761. okt) s az 
ellenzék legszabadelvilbh tiireclékéhez csatlakozott, mellynek külön
ben épugy keriilte a lj ~ts fondorlatait, mint előbb az udvaréit. A népsze
rit ség, mclly öt lmkás:u:rt kárpMolta, még inkább növekedett, midön 
látták, hogy helycsen látta eliirc a dolgokat; HJ. Károly ugyanis, ki 
a ler.r.llenst:geRobb érzelmeket tápill.Ita az angolok iránt, mióta ezek 
az ö Ná.polyát fonyegctték, megkt~7.dettc az ellenségeskedéReket, s há
borut kellett üzenni Spanyol- r.!l FrancziMrszágnak. 

Bute lord miniszterinma, melly a Gnelf ház t.rbnraléptP u~án 

elsöizben választatott a toryk p(\rtjabbl, czélul tüzte ki a királyi te
kintély emelt~sét, a romlottság és olygarchicus fondorlatok megszün
tetését, Angolország cl!lzakitását a szárazföldi költséges szövetsé~ek
töl és a Francziaországgal folytatott. háboru befejezését; rlc ha elérte 
is eme ezMját, a romlottság még mélyebb gyökereket vert alatt[!, 
minthogy folyváRt védenie kellett magát a nép haragja és megvetése 
ellen. Általános volt az elkeseredés ezen miniszter ellen, kinek egye
düli érdeme a kinily kegye volt, fl ki maga skót levén, skótokkal töl
tötte be a hivatalokat, midön az összeolvadás a két nemzet között 
még nem volt befejezve s alig hegedtek még be az 17 45-ki sebek. 
Az ujságirók állitása szel'int Angolország a nyomor és kényuralom 
járma alatt nyögött, s a miniszterek állása csakugyan mind nehe
zebbé lőn, mi6ta a sa j tó minden tényöket viszhangoz ta; ez ugyan 
drága biztosítéka a szabadságnak, de nyiig a kormányra nézve. A 
gunyiratok között nag_y hirre tettek R ze rt J u n i us l e v e l e i, mellye
ketismeretlE\n Az~rzöiök 1769-töl 72-ig bizonyos idöközökben bocsátott 
ki, R bennök bidf'g és kérlP.lhetlen gonyorral biráita a mini!!zterek 
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tenyeit j telvék ekesszólással ~~szellemmel j a cabinetek titkainakisme
rete II)Utatja, hogy magas állás u egyén tollából származtak, kiléte azoo
han soha scmjutott napfényre.Dühllsebb volt a N o r t h-B r i t o n,meHyet 

~zellemdu~ arezátlansággal Wilku János ezerkesztett. Sajtövétség 
ruiatt elfogatván, hideg vérrel védelmezte magát, támogatva a kh
vélemény által, melly azt állított~, hogy nem lehet ellene pört indi· 

tani, miotbogy a képviselöházhoz tarto~ilt. A parlament becstelenek
nek é11 lázitókoak Ilyilváni~tta iratait ~ egy, a n ők r e l irt költe

ményét , mellyek a hóhér által égettettek el ; szerzöjök elfutott ~ 
később visszatén·én elitéltetett; a londoni nép háromszor válaaztotw 
,)t meg képviselőjévé, s a kamra háromsillor utasitotta viss11a. Ennyi 
támadás közepatt Bu~e érezvén, hogy csak ves;t!ilgetés segélyév:el 

tarthatja fenn magát, egy támuzt vásárolt. 

Fox Károly Jakab. 
Hollalldtól, ki Walpole éB az önkénye~ hlltulum b11zgó védts-jo 

volt, szárma~ott Fox Károly Jakab, ki tizenkilencz éves korábau 
b·~!~p~én a parlamentbe, örökös ellenmondója. volt Pittnek és párto

lója a oéps111erü tanoknak. Atyja, ki u,::w épen tisztességeli utún rop· 

pau t vagyont ••zerzett, arra s~okt.atta tiát, hogy vagyonát játékra éli 

ólvezetekre fordítsa, m~sré~tzröl azonban szabadon és mindenri:Sl be· 
széljen. Illy módon csakugyau kifejlett bennu á . parlamenti 14'!lgés:t 
és szónuki strategia; tudott bizonyitani é:~ támaJui , aniiként illy 
vositi v hajJamu néppel Sj~~ emben szükségea. V ágyt,á.rsak Jev~p dicslí
stig és tehetség tekintetében, mindkett~n tudó11ok, barátjai a f~uyc" 
társ.aságoknak és lakom::\.knak, egyként n&gyrav{f.gyók, Fo-J surette 
a pénzt, Pitt oem j Füx birtokában lev~o ama me~terkéletlou t':ke:o· 
szólá,snak, mdly ll sz,ivblH ji} ~~~ a s:úyre ·hQ.t, csupa logica é.tl itPl~;:~ 

volt j P itt l!Zükt.!b.en -voh a gyakorlati é11 jogi iamel'etekuek, dc bá.tor1 

aeBtelltiosu$, telve cl,4s~icu" czéldsokkal, egy>~.zerü bcs!!'édeket ta.rtvél1 

m(lllyek azonbau alkaluwadtán heves.ek- é,. ellcnállbatlanokk4 löne\l; 

különöeeu pedig ér~tt ahhp~: ~eguyf!rui a tQrneg bizalmAt ~ r.o 
J.U).US..ZCDVét. 

Buto lord megvását'olta Fu,Jot, ki aztán d~a.Vfi~~tQkat gyüjtö.tt a 

ruini&~ter s~{Lmára , elannyira , hugy elfogadtatott a bék.e8zerzlídéiJ, 
melly !l.:~:erint :Nagy-Bxit.annia megnyerte C11t;1adát ( 1763). Pitt, ki 
mind!ln l.ebe.töt elk,l;vetett, hogy a b·!keföltétele~ viss;&avettesse~Jek, 

támogatva 41o köfll:v.é.lftm.ény által, ezentul is folyvást ellens~egült Bij.

tenM~k, ki ijgy!llo,Qd, a kényuralo~ f~ tereli .a kil'ályt j a n;riniazt.er~-. 

és a király többizb.en tettek kis~rl~tet ar·ra, hogy l.er'-zzá.k magukról 
"ln.e kt:~lleq~.et),en nyijgöt, B t~vl)ge,tt m~gbitt4~ a hatalowbl.n J;llló ré!I.Z· 
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vételre, Pitt azonban minden illyen ajánlatot viaazautaaitot4 bizon.vo11 
föltételekhez kötvén annak elfogadását, mellyeket szükaége11nek vélt 
a közszabadságok biztosítására. S ép akkor egy igen fontos ljZabad 
ságot nyert a nemzet, s ez a birák elmozdithatlansága volt. 

Bute késllbb Grenville miniilZteriumának engedte flt helyét, melly 
ép olly n~pRzertltiE'n volt mint elörlje, s az által, hoe:y korlátlan hatal· 
muvá akarta tenni a királyt, tE'hetPtiPnségbe Rtllyes?.tette. Ez utllY~e:re a 
whigekhez volt. kPnytelt:m fnrrlulni, s Cumberland berczeeeP.I és 
Rnchingham lordc'IRI mlls whigoek kPriiltek a kormány- rudva (176ó), 
kik ha kevé~bhé jártasak ÍR, de erknlc•I\A<>bbek voltak, s visazautaai
tották a becaiiletPRR~j!'gf'l ellenkező eszközöket. 

E1.után uj hR11ök keúltek RzerE'pPlni a pArlamentben, s a whi
gek köziitt Burke Edmund, egy szeg~ny ir, foe:lalta el az els6 helyet, 
ki már eiBbh olly hirnévre tett szert czikkei áltul, hogy Rockine:h8m 
marqui~ mMot nyujtott neki beiPpni a parlamentbe, hová lS uj, ki-p
zelemdns, virágos, fenkölt szellemü ékesszólást hozott. Viaazautasítva 
ugy a p~ilosophismu~t mint 8 népfem1ée;et, a hirtokot ismerte el a 
polgári jogok egyPdiili forrl\~;~aul, a n,l,zete ~zerint, minfiP.nekellltt a 
tényleg létf'zll hazai alkotmányt kelJAtt meg~zilárditani. Fnx ellenke
zölf'g minduntalan u,iitásokon törte f~jét, s azt rem~lte, hogy a Hpvi
sP.lö-házban ugy a királyi hatalom, m:nt az ari~tokratia, felett sikerülenn 
uralkodnia. A birtokosok patriciatu~a és az iparosok köznépe kllzött 
folytatott eme mélyreható és szakadatlan küzdelemben a Wrténés;: ép 
olly magasztos iskolát talál, mint a római köztársaság tanulmányozá
sában. Minthogy azonban itt folytonoe küzdelem tárul elénk, helyte
lenül cselekednék az, ki absolut eszmék szerint akarná me~itélni u 
embereket éR eljárásukat., s azt követelné, hogy inkább koc~ká.ztall
sá.k 8 rendetlenséggel karöltve járó számos előnyöket , hogyePm 
megnyugodjanak hEmne, vagy hogy elégedjenek meg azzal, ha eme 
rendetlenségnek tekervt'nyes, hosszas és nem mindenkor erköleeriti 
utakon vethetnek véget. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

A n g o l - a m e r i k a i g y a r Ql a t o k 1
). 

III. György uralkodása olly eseményeket titntet föl eliSttiink, 
mellyek rendkivüli font.oasé.ggal birtak nem C8Upán ae Angol- és 

') Az ama korbeliul~eu, a 11eveaetese• lallll&)' 04r14oa kivill (The hiftlwfl 
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Francziaor~;zág ki"izti küzdelem folytatását illeWleg, mi az az európai 
történelem politikai jellegét képezi a mult században, hanem azért 
is, mt"rt biztositják az eUI'opai miivcltség tulsulyát, melly egyrészröl 
a kereskedlik 8egélyévcl öst~zcszöviidik India roppant régiségü és 
lehanyatlott mtiveltségévcl, másrészről pe1li~ a gyurmatok utján az 
amerikai szárazföldön is uralomra jut. 

Angolországnak csekély része volt az ameriltai fölfedezések
ben, minthogy még gyönge volt a tPnger·en a portugalokkal és spa
nyolokkal szemben, kiknek féltékenységét nem akarta felidézni; 
Erzsébet azonban, midlln ellenséges viszonyba lépett II. Fülöppel, 
nz által is meg akarta öt alázni, l:ogy rnint vet·senytársa lép föl az 
Ujvilág észatti részeiLen. Ezen tm·iiletrészck, mellyek igen alkalma
sak voltak a füldmiveléRt·e, nem hirtak drága fémekkel, mellyeket 
akkortájban kizárólag tekintettek gazdagságnak, amiértis olly kivált
ságokkal volt kénytelen oda gyarmatosokat édcRgctni, minciket egy 
modP.rn nemzet R~m engedélyrzett. Ama kiváltságok értelmében, 
m~>H~·I'lt sir n umphry Gilhertnek mlományooztnttak, ki gyarmatoso
kat \Cr.etett a Cabot által fölfedezett tartományokba (1578), min
denki az angol polgá1·ság eliínyeit élver.hette, csupán az arany é<; 
ezüztbányák egy ötöde tartatván fenn a lwrona számára. A bátorság 
és kincsszomj képtelenek voltak a vad OI'Rzltg felett cliaclalma!!kodni, 
s maga Gilbert is odaveszett. 

Vh·Kiuiu. 
Sógora, Raleigh Walter, a szerenelle ama különüs hányatottja, 

kit már emlitetttink, hasonló kiváltságra tevén szert, Grenville Ric
hardat küldötte gyarmatosokkal, kik a Roanocke nevü barátságtalan 
szigeten kötöttek ki (1584), 1le mindeniitt csak aranyról álmodozva, 
szétszóródtak anélkül, hogy előbb lakásról és biztonságukról gondos
kodtak volna, miértis a tél és a vadak kiirtották öket. Hasonló véget 
ért egy ujabb expeditio, mellyet ugyanazon Raleigh küldött, mig 
végre más vállalatokra adva magát, egy londoni kel·eskedő-társu

latra ruházta át kiváltságait (1588). Ez anélkül, hogy birtokot igyeke
zett volna szerczni, megelégedett azzal, hogy ama partokon kereskedést 

o j ..4'111el'ican 1·evolution. 17!:1 l J, kintic azintéu J' t" ze volt Leuo<J, lásd Gentz Frid. 
Urspmng -und die Grundsa/ze der Ame>·ikanischen Revol-ution, 1800; az olas~ 

Bottat és Londonlot. és Mac Gregort. Historical and descriptive sketches of the 

maritime colonies of B1·itish America. 1828; még inl1ább szám os legujahu amerikai 

miivet s filleg Bankroft-ét; tovabbá W. Poussint. lJe la P'nissance amt!rtcaine; 

rwigine, institut-ions, esprit politiqu.e, 1'USO>trc:P..Y 111.ililai1·P..<, ay•·irni'-.Y, ""n1.11lP1'rirr/P,s et 

intlu.tlriP,llPs dP-.t hat.t- ro·",;~. Pllri~, 1 R 4~. 
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üzz6o a vadakkal. Ebböl olly hasznot huztah:, hogy az emberek sere
gestül kezdtek oda t6dulni s miutá.n két tá.rsulat alakult, egy Lon
donban és egy Plymouth-ben, gyarmatokat alapitottak az Erzsébet 
és Má.rta-szöliíje nevü ezigeteken. Pártolva I. Jakab által, ki ott az 
Angolországban meg nem engedett egyeduralmi kormá.nyt alapitotta 
meg, a Powhatan partján Jamestown-t épitették. (1606). Ámbár ke
vesen 8 vadak között voltak, nem tudtak egyetérteni, s végehossza 
nem volt a rnblások és fondorkodásoknak, mig végre Smith kapi
tány felruháztatván a legfőbb hatalommal, viHszaállitotta a rendet, s 
majd alkudozva, majd háboruRkodva, kezdett behatolni a vadak 
közé l) Látva a gyarmat virágzását, noha aranyat hiába kutattak, a 
társulat ujabb kivándorlókat, a király pedig szabadelvübb in
tézményeket küldött oda j a kicsapongások és a vadak azon
ban az örvény szélére juttattak a gyarmatot. Delaware lord javított 
némileg a helyzeten (161 O) s a földmivelésre irányozta a figyelmet, 
egyuttal erélyesen visszaiizve a vadak támadásait j de a csak arany 
után szomjazó csőcselék határtalan erkölcstelensége meghiusította 
intézkedéseit és szigoruságát. A vadak azonban lassanként mégis 
felhagytak a félelemmel; a földmívelés virágzásnak indult, miután 
mindenki számára bizonyos terület jelöltetett ki saját birtokul; be
hozták a dohányt 8 eunek müvelése végett a négereket, s miután az 
egyedáruság is korlátoltatott, a szabad és meggazdagodott földmive
sek angol mintára követeltek és kaptak szervezetet. I. Jakak s ké
sőbb l. Károly igyekeztek korlátolni eme szabad kormányformát, s 
ennek daczára a virginiaiak még akkor sem lettek hütlenek az ut6b
bihoz, midön már Cromwell diadalmaskodott. A jövedelmező dohány
kereskedés sokakat édesgetett az uj gyarmatha; becsliletes leányok 
küldettek oda, hogy férjet találjanak; több bünös, kit Jakab ide 
számüzött, jobb utra tért j a vadak egy összeesküvése azonban ke
vésben mult, hogy ki nem irtotta a gyarmatot, mellynek lakói közül 
számosan legyilkoltatlak. 

Marylan.t. 
Ekközben Delaware lord, kit katholikus vallása miatt ugy An

golországban mint a gyarmatban üldöztek, egy területet kapott a 
Potomak mellett ( 1632), me Ily Ma r y l a n d-nek neveztetett s katho
likusok által népesittatett be. Ezek emberszeretetök és igazságosságuk 
által megnyerték a vadak rokonszenvét, s a puritán türelmetlenség 
üldözéseinek daczára, angol mintára készült kormányzat és Balti-

1) Lásd a XIV. könyv 13. fej. 

XV ll. 22 
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more Károly bölcs vezetése mellett békében éltek és szép gyarapo· 
dásnak indultak. Calvert, ki törvényeket hozott 1\llll'yland számára, 
volt az els ö, ki törvény ben kimondotta a teljes lelkiismereti. s14abad· 
ságot, s az uj állam alapjává az összes kereAztény felekezetek '~yen· 
joguságát tette. 

Uj-Angulori'IZ!'Ig. 
A plymouthi társulat ekközben megvetette Uj-Angolország 

alapjait ( 160"1), a fölmerült nehézségek miatt azonban abbahagyták 
a vállalatot, midön az angolországi vallási viszályok nyilt háboruban 
törvén ki, százhusz, Brownhoz ragaszkodó puritán jött ide keresni 
ama türelmességet, mellyet nem találtak fel Europában, s a vadaktól 
egy területrészt vásároltak, mellyen Uj-Plymouthöt épitették (1620). 
Nyomoru helyzetökben mégis örvendvén annak, hogy szabadoknak 
érezhetik magukat , egészen népies alkotmányt adtak magukna.k, 
mínt ellenségei Europa vallása- és politikájának; a j6szágközösség 
megállapitása azonban elfojtotta amaz egyéni impulsusokat, mellyek 
szükségesek az ipar felvirágoztatására. 

Massachusch;. 

Egyéb puritánuk I. Károly által üldöztetve (1626), a Mas~
chusets mellett Salem városát késöbb pedig Charlestownt alapitották 
angol ruintaju kormánynyal, melly azonban nem volt alávetve a 
király politikai és papi fenhatóságának. Említésre méltó az alapítási 
okmány: "Mi alulirtak, kik Isten dicsőségére, a keresztény hit gya· 
rapodására és hazánk diszére eme gyarmatot távoli partokon alapit· 
juk, kölcsönös és ünnepélyes megegyezésből lsten szine előtt össze
állunk, hogy politikai társulattá alakuljunk, olly czélból, miszerint 
önmagunkat kormányozzuk és ezétjaink elérésén fáradozzunk; kije
lentjiik, hogy ezen szerzödés értelmében fogunk közreboc!}átani 
törvényeket, rendeleteket, okmányokat s a szükség szerint választani 
elüljárókat, kiknek alárendeltséget és engedelmességet ígérünk.'' 
Ez első pl-lldája a jog szigoru szabályai szerint alakult politikai 
társulatnak, melly példányképül szolgált a többieknek s alapul 
a jövö szabadságnak. 

Eme gyarmatok tehát nem a katholikusok és reformáltak közti 
küzdelem, hanem ez utóbbiaknak az anglikán egyházzal való viszál· 
kodásai miatt népesültek m•~g. S daczára a marylandi türelmes 
katholikusok példájának, a vallási fanatismus folytonos villongá· 
sokra azoigáitatott alkalmat; az örökös czivakodások között a fele
kezetek mindinkáhb szaporodtak; Roger Williams a bálványozás 
jeleinek tartotta a keresztet és szent Györ~yöt a~ angol lobogón, 



minekfolytán hivei azéttépték azt s emiatt számüzetve, a Gondvi
selésről (Prov iden ce) nevezett uj gyarmatot alapitották. Hutchinson 
asszony, ki vakbuzgó tanai miatt szá.müzetett, szintén alapitott gyar
matot, melly Rhode-Island nev alatt az előbbibe olvadt (1631), tel
jesen népies kormánynyal és vélemény-szabadsággal, mi felvirágzá
sát vonta maga után. 

Weelwright, Hutchinson asszony sógora, száműzetvén Massa
chusetsből, New-Hampshire és Main tartományokban telepedett le, 
(1623), minthogy azonban ezek bírtoka miatt az első elfoglal6k 
vitatkoztak s kHiönben is egyenetlenség uralkodott bennök, Massa
chusetshez csatoltattak. 

Hooker, a congregationalisták lelkésze, szintén odahagyta 
Massacbusetset tanítványaival, s a Connecticut mellett, termékeny 
és szelid éghajlatu vidéken telepedett le (1633); ezen gyarmathoz 
csatlakozott a newhaweni is, mellyet üldözött angolok alapítottak. 
A londoni és plymouthi társulatok számára kijelölt területek között 
a hollandok fészkelték be magukat, kiknek erélyes versenyzése miatt" 
megrémülvén Angolország, békeidején elfoglalta tartományokat, 
me ll y aztÁn York herczegnek s utóbb II. Jakabnak engedtetett át, minek 
folytlio neve Uj-Belgiumból Uj-Yorkra változtattatott. Egy részét 
Berkeley lord és sir Carteret számá1·a szakitották ki (1664), kik azt 
Uj-Jersey-nek nevezték el, késöbb azonban, minthogy dolguk roszul 
ment, a koronának engedték át. 

Ekként az európai zavargások közepett egy olly intézmény 
kapott li\bra, melly bizonyára ama század legfontosabb eseménye, 
s mégis alig történik róla említés. Ernlitettük már, hogy itt merült 
fel az összeil vallások egyenlőségének első példája. Továbbá Virginia 
a világ első állama1 melly független, roppant teriileten szétszórt köz
ségekből alakult, az általános szavazásra alapitott kormányzatta!, 
ollyképen, hogy itt már kezdettől fogva láthatjuk a népfönséget, a 
kereskedelmi szabadságot, a vallási testtiletek függetlenségét, a nép
szavazást. Ez és Maryland már bölcsőjöktől kezdve olly helyes ala
pokon szervezkedtek, hogy az emancipatio kivivásaig nagyon cse
kély haladásra volt szükségök. A többi gyarmatok többé kevésbbé 
utánozták öket s szép virágzásnak indultak, daczára a vadak foly
tonos támadásainak és Károly király követeléseinek. Cromwell el
vette a francziáktól Acadiát vagyis Uj-Skócziát (1654), északra Uj
Angolországtól, melly a halászat és a vadakkal folytatott bőrkeres
kedéti miatt kiváló fontossággal birt. A gyarmatok kölcsönös véde
lem czéljából szövetkeztek egymással, s hasznukra fordítva az an-

22* 
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golországi zavargasukat, majdnem függetlenül kormányozták ön
magukat j bizonyára igen magas fok u virágzáara jutottak volna, ha 
a puritán türelmetlenség véget nem érő bajokat nem szült voln~. 

Jlnjóza!il acta. 
Míután az egyeduralom Angliában visszaállíttatott (1662), II. 

Károly igyekezett megszilárditani a királyi hatalmat a gyarmatok
ban j nyügöket é~ adólmt rótt J'ájuk s meghagyta, hogy szállítások 
az anyaország és a gyarmlltok küzött csak angol hajókon eszközöl
tethessenek, s hogy doluínyt, iodigút, gyapotot, rizst, épületfát csak 
Angolországba szabadjon ~zállitani. Egyuttnl a parlament rendelte, 
hogy bizonyos elitél tel< Amerikába hurczoltaasanak, mi a közvéle
mény előtt csorbította ezen ország tekintélyét. Ezen és egyéb mél
!atlansá.gok által magok ellen ingerelték a virginiaiakat, roiböl pol
gárháboru keletkezett, mellybeu a királypártiak kerültek tulsulyra. 

(:arolina. 
II. Károly mialatt igyekezett einyornni a gyarmatok független

ség után törckví) szellemét, valóságban csak aövelte ezt, s néhány 
udvaroncz lordjának t•gy igen nagy területet ajándékozott 1 melly 
Carolinának neveztete:tt el (1663.). Számára Locketól kértek alkot
mányt, ki engedett is a kívánalomnak, műve azonban hasznavehet
len volt, tele hangzatos czimekkel és a birtoklást nyügözö intézke 
désekkel, sőt a bérlők és birtokosok ltözött kitört czivakodá.sok 
miatt rosz sorsra is jutott volna a gyarmat, ha a lelkismereti sza
badság sokakat nem édel:lgetett volna oda. 

II. Károly vitája a parlamenttel leheWvé tette, hogy a gyar
matok majdnC'm függetlenül kormányozzak magukat, s a hajózási 
acta daczára ket·eskedést fo:ytassanak má~ nemzetekkel. Midön ké
söbb II. Jakab ismét meg akarta szilárditani a gyarmatokban kirá
lyi haialmát s azokat saját kormánya alá vonni, kevésben mult, h&gy 
emiatt lázadás nem tört ki. Midön azonban az oráoiai ház jutott 
hatalomm, Vilmos, árubár korlátolta alkotmányukat, ezen korláto
zást számos kereskedelmi előnyökkel kárpótoita 1). 

1) Az ]688-ki forraelalom alkalmával az augol-amerikai gyarmatok két
gzázezPr lakost számlált;,k, vagyis 44 ezret Massachu8ets, Plymouth és Maine 

együtt, 6-ot New-Hamp~llire és Rhone külön-külön, 17 egész 20 ezret Connec
ticut, minekfolytán Uj-Angnlországnak együttvéve mintegy' 76 ezer lakosa volt; 
legalább 20 ezer lakost ~zll.mlált Uj-York, félannyit Uj-Jersey, mintegy 12 ezret 
Pensylvania és llelaware, 't6-i;t Maryland, 50-et Virginia, s a két Carolina Geor
gihal mintegy HOOO-<•t. 
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t•enn V lhnoro;. 
Az északi és déli gy:.~rmatok között •·oppant terület feküdt, 

mellyböl már Gusztáv Adolf mcnhclyct akart alkotni azok számára, 
kik Európában vallási nézeteik miatt iildöztettek. Il. Károly Penn 
Vilmosnak ajándékozta ezen területet (l 681), ki a tengernagy fia 
és buzgó quaeker volt, csekély adó meJlett és azon joggal, hogy 
az angoloknak megfelelő törvényeket alkothasson, s azon igérettel, 
hogy a király nem fog adót vetni a gyarmatotlokra Penn és a gyü
lekezet beleegyezé~e nélkül. Ezen férfiut Raynal az emberiség 
egyik legnagyobb jótévőjének, Montesquieu ujkori Licurgnak, 
FrankJin és mások pedig ügyes charlatomnak rajzolják. Az alkot
mány, mellyct még Augolországb61 való elutazása előtt tett közzé, 
csak csalétktil t~zolgált , mert midön a helyszínére érkezett , egy 
uj , csupán Raj át érdekeinek szolgáló szarvezetet bocsátott ki; a 
tauácso:>ok é::; nyilvános tisztviselői( vála~ztását elvonta a néptől 

éf' a maga számára tartotta fenn , IICmkülönben a végrehajtó ha
talmat és azon jogot is, hogy vc tót emelhessen a tanács határo7; · 
mányai ellen " a t1,rülctvá~árlá:~ok tárgyában alkudozhassék az in
diánokkal. Örükös adbt rótt. a gyarmatosokra, mclly elejéute cse
kély volt ugyan, de késöbb folyvást növekerlett " roppánt gazdag
ságot szerzctt utódai számára ; egy másik adút ismét a birtoko
sokra vetett, kivéve saját ivadékait, kik a közakarat daczára fen 
akarák tartani kiváltságukat; ebbi>I viszálkodások keletkeztek 1). 

Ahol azonban saját érdeke el nem téritette a helyes utról, Penu 
józan intP.zkedésekct léptetett életbe; a felekezet, mellyhez tarto
zott, munkára, békére, vallási türelemre, józan erényekre és mun
kás egyszcrüst;gre ösztöuö:r.te; eltávolította a fényűzés és koldulás 
lealázó ellentétét Pbiladolfiából, melly várost a Delaware (',s Shuyl· 
kill összefolyása mellctt épitette (l6R2.) ~). 

•) A gy11rmal osok egy l.iltakozá"t in !..",ztek hozzll 1707 -ben, melly követ
kezőleg kezdödik: Mi é~ az általunk képvist•lt nPp, elnyom v:~ megbizottad rosz 
kormányzata és fondorlat"i, nem kiilönheu titkárod gyalázatos magaviselete, 
visszataszit6 eljáráMai és hallatlau zsarl6sai t.Jtal, összeroskadunk rosz szolgáid 
igazságtalan;ágai· és önkényes visszaéléseiuek sulya a'att, kik visszaélnek a 
korona által Ilfked adomá .• yozott hoünlomm:d, H !<ik, mint. gyanitjuk, lelked fölött 
uralkod,·a, okai annak, hogy eddig gyiÍmolitlls né Ikül b >igy tál hPnuün J«. t, sth." 
Tnrlnival6, hogy a quaekerek mindig a te meg•zólitással <'dm·k. 

2) Bernardina de Sain•.·Pierre azt kérdezte Rousseautól, miért nem ment ö 
is gyarmatot alapitaui , mint Perm. - Rousseau ezt válaszolta ueki : Mennyil·e 
különböznek az idők! akkor rné11 hittek, ma már nem hisznek semmiben, 
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Eme ierüfeten egyidejüteg a trancziák is alapitottak gyar
matokat, s igen nagy részök lehetett volna az Uj-Világ müveltsé
gének megalapításában , ha valaha birtokában lettek volna ama 
kitartásnak, melly mulhatlan föltétele a boldogulhatásnak; meg
szerettek valameily tájékot, elhatározták, hogy ott letelepednek, de 
csakhamar visszarettentek az akadályoktól , s képtelenek voltak 
ezéihoz jutni, daczolva bármelly veszélylyel sőt a lelkism~rettel iil. 
Emellett a hűbéri és egyeduralmi kényuralom megtagadta amaz 
engedményeket, mellyck a fölvirágzás föltételei; a protestánsok 
számüzése pedig sok munkás kéz és értelem segélyét vonta el. A 
canadai benszülöttek azért mégis szivesen látták öket, wert türeJ
mesek voltak és hajoltak a lakosok szokásaihoz, kik viszont elta
nulták a francziák bizonyos tulajdonságait ~s hibáit, a harczi bevet, 
a kalandok szeretetét , s inkább a pillanat, mint tartós jóllét él
vezetét. 

Az angolok és francziák azonban még itt sem maradhattak 
meg békében, B minthogy amazok a maguk kezei közé akarták 
kaparitani az irokézekl~el való bőrkereskedést, ebből háboru kelet
kezett, melly megzavarta a gyarmatok felvirágzását. A háboru vál
tozó szerenceével folyt, s az europaisk kegyetlenségével a vadaké 
párosult, mig végre az utrechti béke biztositotta Angolország szá
mára Acadiát (1713.). Ebben sehogy sem tudtak megnyugodni a 
francziák, kik folyvást annak visszafoglalásán törve fejöket, de nem 
érezvén magukat erre eléggé erősöknek , a vadakat izgatták és 
fegyverezték fel a gyarmat ellen, kik aztán soha sem hagytak tel 
az ellenségeskedésekkeL Másrészröl a spanyolok Carolina ellen 
uszították a vadakat, hol a gyarmatosok igen komoly veszély által 
látván magukat fenyegetve, a tulajdonoso~tól kértek segítséget, s 
minthogy kérelmök eredmény nélkül maradt, elhatározták, hogy a 
király alatt függetlenekké teszik magukat, s ezétjukat el is érték 
(1719.). Véget érvén a birtokosok zsugori és vészes kormánya s 
Locke alkotmánya, s valamennyien meghivatván a törvényhozásban 
és az adók megállapításában való részvételre, Carolina virágzásnak 
indult a északira és délire osztatott fel. 

Georgia. 
Lakossága azonban soha sem volt elégséges arra, hogy bené

pesitse a délnek fekvő mocsáros síkságot, melly windaddig parlagon 
hevert, mig némelly emberbarátok el nem határozták, hogy oda fog
ják áttelepíteni azon szegényeket, kiknek nem volt kenyerök saját 
hazájokban ; az uj gyarmat Georgiának nevezletett a király tisztele-
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tére, ki ott Savannah városát alapitotta (173:1.). Késöbb a s~hweizi 
Pury Péter négyszáz· honfitársát telepitette át oda a Purisburgot ala
pította. A' birtokosok azonbau nem akarták megosztani jogaikat a 
jövevényekkel, kikook még a négerek használata és a rhum élve~ 

zete is megtiltatott. A gyarmat tehát csak tengett, midön a foly
ton tartó csempészet háborura inditotta a spanyolokat az angolok 
ellen (1740); Georgiát, melly leginkább ki volt téve a támadások
nak és sem emberekkel sem hadiszerekkel nem volt ellátva, meg
azállották a spanyolok, de itt olly heves ellenállásra találtak, hogy 
m-egint kivonulni kényszerültek. Midön az osztrák örökösödési há.
boruban megint barcwan állottak egymással francziák és angolok, 
amazok megszállják Acadrát, ezek beveszik Louiaburgot, Isle Royal 
egyik városát, melly nem csekély fontossággal birt, minthogy a 
Szent-Lörincz öböl és a. neufundlandi baldus zátonyok fölött uralkodott 
s Canada védbástyája volt. Shirley , rendkivül kalandos férfiu, 
egészen eszelös módra fogott eme vállalathoz, s miután sikerült, 
ugyanazt akarta tenni Canadával is, az aacheni békében azonban 
Anglia viszaadja hóditmányát ( 17 4~), s azon állapotba helyezi visz
sza a dolgokat, mellyben a háboru előtt ke ll e t t v o l n a lenniök. 

Az angol gyarmatok és Uanada közti hatá1·ok illy módon 
megint bizonytalanságban hagyattak, mi már előbb is villongásokra 
szolgáltatott alkalmat. A francziák ezenfellll megtelepedtek Louisi
ánában, a Missisipi mellett, melly ép olly terjedelmes mint termé
keny vidék volt, s azon nagyszet·ü szándékot táplálták , hogy a 
közbeeső földek meghódításával, mellyek n y u g a t i t e r ü l e t n ek 
neveztettek 1 összekössék Canadával 1 az A Ileghany hP-gyek által 
al.kotott félkörbe szoritva vissza az angolokat. Evégre erődökkel 
látták el az Ontario és Erie tavakat s az Ohio forrásait. 1\finthogy 
pedig némelly angol kereskedők egy terjedelmes területet kaptak 
az Ohio mellett, a francziák ellenszegültek ama terület elfoglalá
sának ( 1751) ; a canadaiak azt mint sajátjukat követelik éB ezt 
válaszolják a franczia küldötteknek : "Atyák; idejőni, földeinken 
városokat épiteni a azokat erőszakkal elfoglalni : ez mégis sok. 
A t y á k; a z a n g o l ok f e h é r ek, m ik é n t t i i~;~, s m i e g y 
közbeeső területen lakunk, mellyet a magasban 
s z é k e l ö · L é n y a m i l a k h e l y ü n k ü l r e n d e l t. A z é r t t e
bá t arra kérünk titeket, oh atyák, hogy vonuljatok 
v i s '! z a, m i k é n t a n g o l t e s t v é r e i n k t e t t e k." 

De sem az a t y á k, sem a t e s t v é r ek nem vonultak visz
sza s csak a háboru (17511) döntötte el1 a két bitorló mellyikének 
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maradjon birtokában az Alleghany-k nyugati lejtöje, A nyugtalan
kodó acadiabeliek valarnennyien kiüzettek hazájokból s a gyarma
tokban Bzórattak szét, minekfolytán lakosok nélkül maradt a tarto
mány. A gyarmatosok eme viszálkodása s IL György minisztere
inek Ugyetlensége miatt az angolok gyakran véres fejjel hagyták 
oda a tusák terét; midőn azonban Pitt Vilmos határozottabb szán
dékokat hozott a miniszteriumba, minden megváltozott. s megket
tőztetett erőfeszítéseiknek sikerült visszafoglalni Louisburgot és 
egyéb fontos pontokat i Quebecben Wolf Jakab valóságos hősnek 
mututta magát s győzve halt meg ( 1759.) 1). A kedvező eredmény 
ujabb ösztönül szolgált, s a francziák MuntréaJba szoritva magukat 
megadni kénytelenek , átengedve egész Canadát az angoloknak, 
miáltal a francziák hatalma is véget ért Eszak-Amerikában. Erre 
csakhamar a párizsi béke következett (1763), melly biztositotta 
Angolország számára Canadát, Isle Royalet és LouisiaDát, melly 
teriileteken kivül Spanyolországtól m~g a két Floridát kapta. 

Angolország tehát a Hudson-öböltől a Mexicóiig, s az Atlanti
oceantól a fo l y 6 k a t y j á i g, miként az indiánok a Missisipit ne
vezik, több mint ezer kétszáz mérföldet (miglia) birt é~zaktól délre, 
s ezret keletről nyugatra i északra és keletre New-Hampshire, Mas
sachusets, Rhode-Island, Connecticut, - középen és nyugatra New
York, New-Yersey, Pensylvania, Delaware, - végül délre Mary
land, Virginia, a két Carotina és Georgia gyarmatai feküvén, melly 
tartományok igen alkalmasak voltak a földmivelésre, s mintegy két 
milliónyi fehér lakossal, de igen kevés várossal bírtak. Ezen vidé
kek nem ipar- és kereskedelmi telepitvény ek voltak, miként az 
afrikai factoriák, t~em nem képeztek uralmat másfaju földmives né
pek fölött, miként az angol uralom Indiában e a spanyol Mexicóban 
és Peruban, - hanem vallási intézmény voltak, mellynél a polgári 
szabadság kezdettől fogva elválaszthatlannak tünt fel a vallási sza-

1) Fején megsebesítve éM aHÓI tBrtva, hogy ~Pr'lge tJIVeMzthetné hátorságát, 
njr11. megjelenik bekötött fejj'll, de tg y másik goly6 csakhamar megin t hason ta
lálja. Ezen sebét is eltitkolja s nem szünik meg parancsokat osztog11.lni, midlln 
egy ujabb golyó mallébe furódik. K•~11yteleu levén visszavonulni a közeledni érez
vén utolsó perczét, fölemeheti egykissé fejét, hogy láthassa a csata folyását; 
midön aztion szemei is m~gtagadji.k a szolgálatot, egy tiszttili kér tua6sitásokat. 
Midön hallja, bogy 11z ellenség futásnak eredt, igy sz61: Hdl-latennek l s kimult. 
Elég ennyi, hogy Epaminondás~al öMszehasonlittassék. A thebai azonban halAlá
val biztositotta hazi.ja szabadságát ; mig Wolf Canadában egy németországi 
fejedelem bzeszélyei miatt halt meg. 



- 345 -

badságtól. Eme földrész c~:~odája a vallási felekezetek végtelco~:~égc: 
Boston t puritának alapitják, Philadelphiát quaekerek, Uj-Yurkot 
aoglicáook, Marylaodet katholikusok, melly vegyes eredetnek az 
lőn következménye, hogy l{ölcsönüscn türik egymást, s ott már 
akkor létrejő a vallások sz a b a ds á g a, midöo Eurapában még 
nem is tűrték azokat. 

Magánosok gondoskodásából és költségén alapítva, a kormány 
csak későn avatkozott dolgaikba, hogy belőlök hasznot meritseo. A 
gyarmatosok közöl néhányan szabad polgárok voltak, kik azért jöt
tek ide, hogy lelkismereti szabadságot keressenek; mások deportált 
gonosztevők; ismét mát~ok szegények, kiket azért hoztak a gyarma
tok ba, hogy dolgozzanak, 1:1 kik miután egyideig szolgák maradtak, 
hogy lefizessék a szállitás és all első behelyezés költségeit, szintén 
szabadok lettek ; némelly urak földterületeket kaptak , mellyeken 
angol mintára megalapították a hübériséget. Sajátszerli vegyüleke 
volt ez menekülteknek, üzéreknek, ábrándozóknak, erkölcsileg elve
szett egyéneknek, kik mégis egy munkás népet alkottak, melly be
látta, hogy a politikai együttlét első föltétele egymás kölcsönö8 türése. 

Itt nem lehetett látni a spanyol gyarmatok kihágásait a ben
sztilöttek ellen, de talán nagyobb volt a számított kürtás; ugyanis ha 
a spanyolok kegyetlenkedésekre vetewedtek is elejénte, ké::;öbb köz
lekedéabe léptek a benszülöttekkel, olly módon, hogy jelenleg a két 
fajt összevegyülve látjuk e talán jőni fog nap, midőn valamennyien 
a szabadság ölében fognak összeolvadni , - az angolok ellenben 
minden összekeveredést visszautasitottak, szünet né:kül visszaszorí
tották a benszülött törzseket, ezen müvöket még napjainkban is foly
tatják, a Missisipin tul fekvő sivatagokba lizvén öket - éhenhalni, s 
a müveltség és köztársasági egyenlőség nem voltak kópc8ek leküz
deni a szines emberek iránti előitéletet. 

Pennsylvaniában és Marylandben fenmaradt a biriokosok kor
mánya; a király kormánya a többiekre terjedt ki, kivéve Connecticut 
és Rhode-Island, gyarmatokat, mellyek fentartották a IL Károly által 
engedélyezett szabad alkotmányt. Ekként azétválasztva kormányzat 
és érdekek tekintetóben, de valamennyien gar.d~<gok és népesek le
vén, B kezdettől ellátva többé vagy kevésbbé szabad alkotmáoyokkal, 
mária kezdék mutatni a szövotkezés elemeit: 1637-bcu :>zövctségre 
léptek a vadak elleni kölcsönös védelem végett; 1690-bcn coogrcs
sust tartottak New-Yorkban, Uj-Francziaországmeght,ditását tcrvezve, 
függetl·~uül az anyaországtól; a szövetkezés eszméje azonban gyanut 
keltett az angol minisztcriumban. Angoluraziig ugyezólván csak a 
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gyarmatok pártolása- és védelmével tanusitá fenhatóságát, az a!lóbt 
pedig, mellyok, ha hihetünk néhány h·ónak, alig rugtak három millio 
frankra egészben véve, közezélukra fordította. A kereskedelmi előnyö
ket azonban kizárólag a maga számára követelte. 

Az eme gyarm&toknak adott kiváltságok ellentéthen állottak a 
jelenlegiek egyik alapelvével, melly abban áll, hogy csak az anyaor· 
szág küldhessen oda árukat s szállithasson onnan terményeket. l. 
György uralkodása alatt mindazonálta.l egy javaslat fogadtatott el 
(1715), melly összébb azoritotta a kötelékeket a gyarmatok és az a· 
nyaország között; nem csekély előnyére az utóbbinak i a gyarmatosok 
azonban, kik azt hitték, hogy azért, ha másbová költöztek, nem vesz· 
tették el angol polgári jogaikat , olly ellenszegülést tanusítottak, 
hogy utóvégre is megtartották a régi rendszert. Angolország késöbb 
még oem egyszer megkisérlette ott is életbeléptetni az egyedárusá
got1 az amerikaiak azonban ezzel szemben a. csempészethez folya
modtak-, mit fiSleg a hollandokkal üztek. Man sziget 1 melly husz 
márföldre (miglia) fekazik Angolország és Iriand között, hajdan fiig· 
getlen ország, melly azonban késöbb Skótországhoz s végre az angol 
királysághoz csatoltatott, sirJohn Stanleynek adatott hübérűl (1485), 
kinek családjától Murray Jánosra szállt át ( 1764); ru inthogy azonban, 
mintkoronai hübér, nem volt alávetve az ország törvényeinek, gyül pont· 
jául szolgélt az amerikai csempészetnek, mineldolytán a parlament 
elhatározta megvételét B ezzel &16 amerikaiak kcreskedP.Ime is félbe
szakadt. A kézmüvek azonban nem virágozhattak fel illy egyszerü 
országban, melly gyér lakossággal birt s hol igen drága volt a kézi 
munka, azért inkább a fóldmüvelésre adták magukat 1 s marhákat 
szállitottak ki északról, gabonát a központból 1 s dohány t, indigót, 
gyapotot, rizst délről ; ezekhez járul még a hal és épületfa. Angolor
szág határozta meg az árakat olly módon1 hogy az onnan szállitott 
nagyszámu nyers anyagok ára egyenlő legyen az oda küldött csekély 
mennyiségü kézmüvekével, minek következtében ott igen kevés 
pénz volt forgalomban s ennek helyét pénzértékU papírjegyek s a 
letéteményezett dohányra szóló utalványok pótolták. Továbbá a kü
lönbözö birtokosok számára kijelölt területek határainak bizonytalan
sága nagyban szaporitotta a perpatvarkodásokat és ügyvédeket, melly 
utóbbiak egyedül tettek-szert gazdagságra. 

Valamennyi között Virginia virágzott fel leginkább. Az angol 
aristokratia által alapítva, fenntartotta ennekjellegéti a törvények s 
nevezetesen az örökösödésről szólók, előmozdították a nagy birtokok 
alakulását, mellyek rabszolgák által müveltetvén, az urak megszok· 
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ták & parancsulást 11 föl levén mentve a szolglloi munkától, tetszéssze
rinti tanulmányokkal tökélete.sithették elméjöket j ezen körülmény
nek tulajdonitható Virginia ama kiváltsága, hogy ö. q1uta.tta s részben 
mutatja fel most is a legkiválóbb fédia.kat értelmi müveltség tekin
tetében, mig az északi államok inkább az ipa.rra, ker,eskedelemre és. 
munkáa kitartáBra alkalmas egyénekben bővelkedne~. A bro:wnisták, 
függetlenek, puritánok, kikből az elaő gyarmato111ok áUotta.k, bizo
nyos zii!Ídós szi®zetet kölcsönöztek a törvényho.zásnak és sz;ok:ásuk
uak, a ktllsöségeknek aprólékosi\ágokig menö megtartáaát, rendkivüli 
szigort a büntetéseknél honositották meg, s a connecticuti töriVény
könyv élén e szayak állottak: Haljon meg, ki az Uron ki.vül 
ru á B is t e n t im á.d. Itt csatlakoztak egymással a protestáns esz
mék: windenkinek egyenlősége , mert mindenki szent és lsten,töl 
&llg&lmazott j a közlelkisme1·et1 mint a jó és rosz birája ; a nép fen
sége; a puritán testvériség, melly késöbb politikai bölesészetté fej
lődött, azt hozta, m&gával, hogy. a társadalmi szükségletek megelő
z~se és kielégit~r..e vés:ett számos, akkoriban elhanyagolt részletekre 
is kiterjesztették gondoskodásukat; illyenek volt~ : a szegények 
közös táplálása, utak épitésa, a nyilvános, ugy elemi mint fensőbb 
oktatás. 

A demokratisi szellem illyképeu meghonosíttatott é!l elterjesz
tetett, s a gyarmatok kevés idő muha ugy számb~n mint hatalomban 
gyarapodásnak indultak; Bo11too, New-Yol·k, Philad(llp,hia rohamos 
emelkedése rputatta, milly felvil'ágzásra voltak hivatva; hivata.lno
kokat, kormányzókat, harczosokat állitottak elő; a vadász .és keres
kedői. élet foly;vást táplálta a szabadság és ellenmondás. szellemét, 
m~llyat lllár az első alapit&k plántáltak át, - s miqthogy eredeti 
eszmékkel és intézmények:kel birtak s egy fél világ választotta el 
öket az anyaorll!llágtól, mellyet háborujában mint szabad szövehége
sek táQlogattak, kezdék érezni, hogy ideje volna ÍmQlár ler.ázoi ,ma
gukról a függés nyügé.t, melly ha hasznos volt kezdetben,. most már 
terheslié keg;d~tt válni ama jogok miaU, mellyek.et a haza követelt, 
s mert megéredésre jutott már ama kiilön nemzetiségi szellem, melly 
minden nép.et független egyéniséggé változtat. Egyideig még vissza
t~rtotta öket annak szüksége , hogy védelmeztessenek fenyegető 

szomszédaik ellen, willyenek voltak a francziák Canadában s a spa
nyolok a Floridá,kb~n; midőn azonban az 1763-ki gyalázatos béke 
folytán eme terjil~~ek Angolors~ágnak engedtettek át, nem volt többé 
ok a tart6z4odállra. Az emlitett háboru alatt az amerikaiaknak alkalmuk 
nyilt megtanulni a fegyelmet, s megkisérleni saját erejöket; az angol 
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tit1ztek azonban, kik büszkék voltak királyi kinevezési okmányukru., 
megvetették a gyarmatok tisztjeit s maga a kormány is nö,·elte a 
auriódásokat azáltr.l, hogy amazoknak nagyobb zsoldot adott. 

A hétéves háboru tulsulyra juttatta az angolokat Európában és 
Amerikában, minekfolytán azt hitték, hogy a népekkel Ít1 ugyanazon 
gőggel bánhatnak, miut a királyokkal. Sulyos adósságokat csináltak 
az utóbbi háboruban ugy, hogy miután otthon minden tervezet du
gába dőlt, azt kívánták, hogy a gyarmatok is közremüködjenek azok 
lefizetésére, minthogy különben is az ö érdekökben viseltetett a há
boru. Következésképen, miután a miniszteriumban Bute lordot Greo
ville váltotta fel, némi csekély adót vetettek arra, ru it nem közvetlenül 
az anyaországból kaptak, mint az indiai vászonra és mousselinre s 
a theára ( 1764); egy másik acta (Starnp·act) ismét bizonyos bélye
get szabott a nyilvános szerzödésckre használt papirosr a (1765 ), 
mellynek jövedelme kormányzati költségekre, s a még fenmaradó 
összeg az államadósság törlesztésére fordittatnék. Pitt és az ellen
zék kikeltek ezen acta ellen, dc Townshend igy szólt: "Vajjon ezen, 
a mi gondoskodásunk folytán letelepitett, a mi jóságunk által táplált, 
ami fegyvereinkkel védelmezett fiak megtagadnák-e tőlünk segélyöket 
a növekedő terhek viselésére, most, midön még nagyobb erő- és gaz
dagsághoz jutottak?" Barre ezredes következőleg válaszolt: "A ti 
gondoskodástok által letelepített fiak? ellenkezőleg, ép a ti zsarnok
ságtok kényszeritette öket Amerikába menekülni s itt eibeszelhet
len szenvedésekkel menhelyet keresni. A ti jóságtok által tápláltat
tak ? ellenkezőleg, ép azért gyarapodtak, mert ti elhagytátok öket, 
s késöbb is csak azért gondoltatok rájok, hogy ügyaököket küldjetek 
oda, kik fondorkodnának szabadságaik ellen s kifoszszák vagyonuk
ból. A ti fegyvereitek védelmezték öket? ellenkezőleg, ök ragadtak 
fegyvert a ti védelmetekre, odahagyták virágzó iparul;;at, vérökkel 
áztatták a határokat, mig benn a ti gyámolitástokra áldozták a csa
ládok megtakarított filléreit. A szabadság szelleme, melly ezen népet 
kezdetben lelkesítette, mind végig fogja azt lclkesiteni, higyétek el 
nekem l" 

Az angol, valamint a germánoktól t!záraua:wtt egyéb alkotmá
nyuk is egyik sarkalatos elve, hogy seuki se fizessen olly adókat, 
mellyeket maga meg nem szavazott j továbbá a hosszu megszokás 
folytán az angol-amerikaiak adó-menteseknek tckintettek, miértis 
ezen sértö és önkényes tény nagy zajt idézett elő. Egyesületeket 
alkottak, de ezek szétszórattak j kifogásokat terjesztettek fol, de az 
öokénykedö és makac-s Gronville vist>zavetette azokat, s ktilünben is 
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élénk pártolásr11. talalt a kamrákban ezen indítvány, melly három
!lzáz ezer sterlinggel növelvén az államkincstárt, jóval könnyítene 
az angol nép terhén. 

Amerikai rorradalom. 
Az amerikaiak számára tehát misem maradt egyéb hátra, mint 

nyiltan ellenszegülni, s erre először is a virginiaisk adtak példát, 
mellyet csakhamar Uj-Angolország többi gyarmatai is követtek, 
vonakodván elfogadni az angol kézmüveket; ez valóban rettenetes 
eszköz volt egy olly ország tönkrcjuttatására, melly csak ezekből élt. 
Ez alatt a nép tulcsapongó tüntetésekre adta magát; koporsókat 
vittek a temetőbe sz a b a ds á g felirattal; elégették a bélyegzett 
papirosokat tartalmazó csomagokat, 8 hogy ne legyen rájok szük8é
gök, félbeszakították a nyilvános tárgyalásokat, 8 végül ezen izga
lom szitására egy tárrmJalot alakitottak A R z a b a ds á g g y e r me
k e i elnevezés alatt. 

Az árufogyasztás megszttntetése sokkal többet ártott Angol
országnak, mint amennyit a bélyeg használt volna. A parlamenti 
ellenzék támogadta a gyarmatok fö]terjcsztéseit, s miután Pittel a 
miniszteríumba lépett (l 766), a sz6banforg6 adó visszavételét indít
ványozta. Javaslata elfogadtatván, ezen eseményt még élénkebben 
ünnepelték Angolországban, mint Amerikában; a mellett azonban, 
hogy az emberek mindig hajlandók gyöngeséget látni egy olly kor
mányná], melly teljesiti valameily nép óhajtásait, ezen inditvnnyhoz 
még "' következő nyilatkozat csatoltatott: "A gyarmatok jogilag alá 
vannak vetve a koronának és a parlamentnek, s tlllük fliggnek, mint 
amellyek teljes joggal és hatalommal birnak a gyarmatokat is köte
lezö törvényeket és szabályokat alkotni. u Az adó-kérdésbeo többfé
leképen szellőztették az anya(lrszág jogait s nem csak azt állitották, 
hogy a parlamentnek nem állott jogában azt kivetni, mert nem fog
laltak benne helyet a gyarmatok képvisellli, hanem egyenesen két
ségbe vonták :tnnak b:irminemü fensöségét és törvényhozói hatalmát. 
Ama nyilatkozat tehát némi zsarnoki szinezettel birt, s a gyarmatok 
ettől kezdve a függetlenség megállapítására kezdtek törekedni. 
A parlament meggondolatlan eljárásával még inkább növelte az 
izgatottságot; miután a bélyeget eltörölték, némi csekély adót akar
tak veú:li az üvrg, a festék, a tbea és a papiros bevitelére, az ameri
kaiak azonban ezen ujabb kisérletnek is hasonló szilárdsággal sze
gültek ellent s megtiltották a nevezett czikkek bevitelét; Massachu
sets csatlakozásra szólitotta fel a többi gyarmatokat; a lázongó 
szellem elnyomására küldött csapatok csak az i.geriiltséget növelték, 
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s ~gy, Bostonban tartott egyetemes gyülésen elhatároztá.k, hogy 
W bbé semmiféle :angol kereskedelmi hajót sem fognak kiliötOi.kbe bo
csátani. 

Emiatt igen sok ang&l kerMkedl:i'báz bukott meg, elannyira, 
hogy az uj miniszter, North lord, ki jó financier de rosz politikus 
volt, eltörölte az adókat (1770), csupán a thea-adót tartva meg, oem 
annyira az abból remélt jövedelem, mint inkább a fenhatóság dogmli
jánák 'Íentartása végett. Szándékát észrevették az amerikai vezetők, 
a a.Z"ért visszavonván a többi árult kizárását, csupán a theára vetett 
til a Imat tartották fenn i ugy látszott, húgy visszatért a nyugalom leg
alább amennyire ez a ·kedélyek elkeseredése mellett lehetséges volt. 

Frank ll n. 
A bostoni származásu Franklio Benjamin (szül. 17n6.), ki mint 

sZJegény, de dO"igos éa takarékos gyermek egy nyomdában mint 
szedő müködött, késöbb egy gyakorlati igazaágokat tartalma.zó hir
lapot és naptárt adott ki e egyszersmind a természettant tanulmá
DJ"~Zta, nem csekély tekintélyre tett szert az angol-amerikaiak kti· 
zött, miértis az elsö mozgalmak idejében az ö tanácsai képesek vol
fak mérsekelni azo·kat, amennyiben ez szükaéges volt az eredmény 
biztositAsa és a végett, ·hogy erőre jussanak, mieltltt ama követeié
sekkel állanának el8 1 rnellyek megtagadása vagy meghiusulálla év
századokra visszaveti a ezé! elérését. Mint a gyarmat ögynöke Lon
donba kittdetvén (1757), sikerült elfognia Hutcbinson kormányzó 
leveleit, eneily-ekben nagy hévvel arra ösztönözte az angolokat, hogy 
erélyesen nyomják el eme függetlenségi törekvést. Miután ezen le
-vdoek a sajM utján közzététettek, az amerikaiak az orszftg iránt 
ellenséges érzülettel viseltető Hutchinson vi-sszahiva'tását követelték 
(1773), s a kir!ly, ámbár kereken megtagadta ezen követelés teiJe
sitését, nem sokkal késöbb Gaget Tamást nevezte ki helyére, -ki az 
ottani hadsereg parancsnoka volt. Mindez arra ösztönözte a gyar
matokat, hogy még szorosabban csatlakozzanak egymáshoz, bizottsá
got alakitván minden gyarmat kebelében, mellyek összeköttetésbe 
léptek a bostoni fó bisottaággal ; ez valóságos független kormány 
volt. Csak egy lökés hiányzott még s ezt is csakhamar megadták a 
parlament eszélytelen rendeletei. 

Emlitettük, hogy az amerikaiak visszautasitották az angol 
tbeát, s csempészet által Hollandból látták el magukat vele. A kelet
indiai társulat raktáraiban ennekfolytán már tizennyolcz milli6 font 
volt felhalmozva eme növényböl, melly fökereskedelmi czikkét ké
pezte i hogy tehát kibontakozhassák pénzzavarából, North az~ inditvá-
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nyozta, hogy a szokott t3gy shelling adó nélkül szállithassa theáját 
Amerikába, itt mktárakat épitbeasen 8 két pencet fizessen mindeu 
fontért, mellyet elad. A javalllat elfogadtatott 8 egyuttal u egyedá
ruság is kimondatott, mi által tönkrejutottak aE on amerikai hereekedök, 
kik a. theát egyenesen Angolorsr:agból ,vásá.rolták, valamint a 
·kicsinyben árulók is. Mit határoznak erre az amerikaiak? azt, hogy 
lemondanak ezen italról s visszautasitják azon hajókat, mellyek 
theát hoznak j a már kirakott áru vagy a raktárakban rohadt el 
vagy a tengerbe dobatott. 

North miniszter, kinek jelleme az erl.iszakoskodás és gyöng('
ség vegyüléke volt s ki bizott a fegyelmezett csapatok tulsulyában, 
azt hitte, hogy nem marad egyéb hátra, mint büntetéshez folya
modni, amiértis zár alá vetette a bostoni kikötöt (177 4), eltllrölte 
Massachusets alkotmányát, meghagyta a gyarmatO>k kormányzó
jának, hogy a lázongó amerikaiakat Angolországba küldje elitélés 
Tégett, s csapatokkallátta el Gaget, hogy rendeléseit végrehajtha88a. 

A gyarmatokban lakó amerikaiak közös ügynek tekintették a 
Boston és Massachusets ellen eiklivetett sérelmet, amiértis egyértel
müteg visszautasitották az angol árukat, s a kikötök kijelentették, 
hogy nem akarnak testvéreik kárával meggazdagodni. Tíz évi vita 
alatt mindenki eléggé tanulmányozhatta a törvényhozás alapjait; 
Sidney és Locke elméleteit nem csak elfogadták, hanem meg is ki
sérlették; az ujságlapok főbenjáró kérdéseket vitattak, s Aanms 
czikkei a canoni és hűbéri jog fölött, mellyek a bostoni hirlapban 
jelentek meg, Angolországban is érdemeseknek tartattak az után
nyomásra; gyakoriak voltak a betkormányzat fölött tartott gyüleke
zetek, ugy, hogy ezid6szerint már olly szabadság és jártasság voltak 
taJálbatók a gyarmatokban, mellyek a westminsteri teremre is mél
tók lehettek. A whigek és toryk szerinti megkülönböztetés ide is át
származott Angolországból, s az utóbbi elnevezés alatt a jómódu· 
akat értették, ldk ellenzik a felforgatásokat és pártolják a királyt, 
de épen azért mögötte áll~nak a whigeknek, kik a szabadság védői, 
zajongók s azért pártoltatnak a néptől, melly annak hiszen inkább, 
aki jobban kiabál. Nagy előnyére szolgalt e21 utóbbiaknak a.z angol 
parlament ingadozása, melly félrendszabályaival előbb fenyegetBzött 
mint sujtott, vagy nem ment tovább a puszta fenyegetéanél. A sajtó
szabadság terjesztette az izgalmat, nem kevésbbé Amerikában mint 
Europában. Bostonban a szabadság fájának neveztek el egy szilfát, 
melly alatt össze azoktak gyülekezni j nem sokára mindenütt ültettek 
szabadságfákat, s a gyUlekezetek forradalmi gyiildekké alaimitak át. 
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Ezekben nem beszéltek még függetlenségről, hanem csak az adóki
vetés jogáról s annak igazeágtalanságáról, hogy London fényüzésére 
kényszerülnek pazarofni azt, mit saját biztonságuk igényelne i . az 
efféle mozgalmak azonban nem állapodnak meg az első lépésnél, e 
utóvégre is megtagadták az engedolmességet a kormányzónak i a 
fejetlenség helyett azonban, ruit elleneik reméltek, önkényt ezigoru 
fegyelmet tanusítottak, s egy, Philadelphiában ezékelő gyarmat-con
gressus alapitása által védelmi állást foglaltak el. A közös veszély 
ekként testvérekké tettP- azokat, kik elllbb nem birtalt megegyezni 
afölött, hogy visszaiizzél{ a vadakat, midl)n kiiliin-külön fenyegették 
öket. 

North lord szigoru intézkedéHni heves ellenezegülést idéztek 
elő az angol parlamentben, hol olly hóvvel védelmezték az ameri
kaiak jogait, mintha az illetök maguk is azok lettek volna, - ernli
tették a gyarmatok elvesztésének veszélyét, kimutatták, hogy ezek 
ezabadságacz angolokszabadságának is társnője és biztosítéka; olajágat 
kell nekik küldeni, ugymond, és nem kardot; fel kell őket szólitani 
a közterhek viselésére, de alkotmányoH uton j az által lehet öket a· 
közterhekben val<í részvételre birni, ha rokonszenvre gerjesztik a 
kormány iránt. 

Pitt-et a kiizvélemény Í8mét visszahítta a miniRzteriumba 
( 1766), melly alkalommal p::~irnek és Chatam grófjának neveztetett 
ki, s ámbá1 egészségi tekintetekből nem vállalhatta el ama terhet, s 
eme czimek és háromezer sterling évdij elfogadása által sokat vesz
tett népszerüségéböl, ki előbb önzetlensége miatt olly osztatlan be
csiilésben részeRült, mégis olly hévvel védte az igazság és az embe· 
riség Ugyét, melly az amerikaiak ellenségei előtt e8zélytelenségnek 
tünt fel, mig ö azt állitá, hogy tanácsai, annak idején követve, sokkal 
több jót eszközölnének, mint amennyi roszat jiivendölései okozhat
nának. "Ne feledjék, mylordok, hogy a szabad és vállalkozó szellem 
által lelkeeitett eme férfiak inkább a világ ama zugába menekültek, 
hogysem alávessék magukat ama szolgai és zsarnoki elveknek, mellyek 
akkor ezerencsétlen hazánkban uralkodtak j ki csodálkozhatnék, ha illy 
nemes !elkü elődök utódai felháborodnak, látva, hogy illy drága áron 
vásárolt kiváltságaiktól megfosztják őket ? Ha az uj-világot egy más 
ország fiai népesitették volna be, talán magukkal vitték volna a 
rabság lánczait, a szolgaiság megszokottságát; ezeknek azonban, kik 
odahagyták Angolországot, mert itt kevésbbé szabadoknak érezték 
magukat, meg kell őrizniök a szabadságot ama világrészben, hová 
azzal menekiiltek. u 
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Európa érdekkel kisérte az elnyomás ellen keletker~ett eme 
törvényes ellenszegtllést, s olly korban, midön a meddő hitetlenség
gel szemben minclen lelkesülésnek szÁrnya azegetett, érezték annak 
szükségét, hogy higyenek valamiben, érclekkel vitatták mások jogait, 
midön saját jogáikról hallgatniok kellett; a legnagyobb rész pártolta 
az amerikaiakat, részint hajlamból olly nép iránt, melly fenyegetett 
jogokat véd, részint azon vágyból, hogy megalázva lá~sák Europa 
zsarno Lát. 

A jogok kijelentése. 
Illy érzelmek h~lkesitették a nemzeteket 1 midön a gyarmatok 

képviselői megjelentek a philadelphiai congressuflon, mellyben abban 
állapodtak meg, hogy minden gyarmat csalt egy szavazatot adjon, s 
mellyböl A j o g o It ki j e l e n t és e czim ü hires nyilatkozat került 
ki (1775. szept. 5). Eliíadván, hogy az utolsó háboru óta a brit par
lament jogot tulajdonitott magána!< törvényeset szabni és adókat 
róni az amerikai gyarmatokra , hogy kiterjesztette a tengernagyi 
törvényszékek joghatóságá-t, a koronától tette fügökké a birákat, a 
kormányzr'Jkat, a tanáci!osokat, fegyvurbcn állott béke idején, kije
lentette, hogy elitélés végett Angolországba szállitathatjá az árulásról 
vádoltakat, zár alá vetette a bosto11i kikötőt, eltörölte Massachusets 
alkotmányát, ·- lwzzátetti1k 1 miszerint a képviselök kijelentettek, 
hogy a gynrmatoknak joguk van az életre, a birtokra, a szabad
ságra 1 miként első kivándorolt őseiknek; az angol parlamentnek 
nem áll jogában szilmukra is törvényeket hozni, mert öket ott senki 
nem képviseli; föliittük csak honfitársaik és szomszédaik hozhatnak 
itéletet; jogukban áll összegyülni, hogy saját ügyeik fölött tanács
kozzanak, s kérvényeket intézni a "királyhoz; következésképen ér
vényen kivül helyezneit minden alkotmányellenes tényt, s megegyez
nek, l10gy nern hoznak Angolországból kézmüveket és élclmiszere
ket, sem oda nem küldenck 1). Egy levelet intéztek a királyhoz, 
melly tiszteletteljes hangon volt ugyan szerkesztve1 de sokkal nyil
tabb volt, mint aminöket ö hallani azokott; egy másikat ismét az 
angol nemzethez intéztek 1 mellyben feltüntették eWtte, hogy az 
alattvalótársak szabadságával az ö szabadsága is fenyegetve van. 

Az amerikaiak között nagy lelkesedést idéztek elő a con
gressus végzései, a ezenved ök között őszinte testvériség jött létre. Az 
emberi jogok kijelentése a társadalom irányában megillethetett 
ugyan egy uj népet, de nem azokat, mellyek kormánya a történe!-

1) L:í.~.] e könyv végén 11 f'elviltlgo1ÍIÓ Jegyz~tekP-t E) lllatt. 

xvu. 2q 
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men alapult; a kirá-lyok azonban, csakhogy boszantsák Angolorszá
got, megengedték annak leforditását és közlését minden hírlapban, 
nem vevén észre, milly veszedelmes hatádt g-y akm·olhat az a népek 
képzeletére. Az angol király é~ a neki hódoló parlament azunban 
nem tágítottak, el levén tökélve erőszakkal fojtani el ama mozgal
makat; visszauta~itották az amerikaiak kérvényeil s nem hallgattak 
ama városokra, mellyek érdeköl,ben felszólaltak. Pitt, kinek taná
csai sokkal többAt buf!ználtl\k AngolorRzágnak mint Marlborough 
győzelmei s ki heteget~kedé;-~e miatt vÍsl:!zavonult a winiszteriumból 
(1768), ujra kezébe vette az ellenzéki szerepet, mi l'lokkal inkább 
illett neki, s igy sz6lt: ,,Mylordok, a történelem mindig kedvencz 
tanulmányom volt, 11 biiszke levén arra, hogy angol vagyok, kedv
vel é~> figyelemmel táplálkoztam Görügortlzá~ és Róma Lazafiságá
nak magasztos pél dó i val. Má1· pedig u ~:~zaLadság eme ket dassiena 
földjén nem látok sem népet 11em Henatust. melly nemesebben és 
szilárdabban viselné magát a philadelphiai congressusnál. Elmél
kedve ama bölcs képviselök tenyei és beszt:dei fiilött, igy szóltam 
magamb oz: A mi mioi~~tereiuk szó szátyárkodáHa és háuyavetisége 
ep ugy képtelenek lealázni ill y jellemek et, mint szigetünk erői éi! 
néhány eze1· fölfegyverzett ázsiai rabszolga leigázuí egy olly orszá
got, mellynek lakúit, rg~sz roppant. teriiletén, a szabadság szeretete 
s mindazon e1·ények lclkesitik, mellyek azt Int~gszilárditani képesek. 
Vak miniszterek! nem látj•ilok, !.ogy Amerikinak szintén megvan
nak a maga Hampd1•n•.•i, a mnga Sidney-ei '? a~ ellenzéki szellem, 
melly öket mainapság lelke~:~it.i, ugyanaz, rnelly ih~einket buzdította, 
midön ellenszegültek az önkényell adók bd10zatalának s midön a 
régmult időkben szentesitették, hogy Nagy-Britannia egy alattva
lója sem adózt~ltható m~·~ saját hcl·~cgyezé!le nólkíil. Kivánjunk 
magunknak szerencHét, hogy :1 whigek, allwtmányuuk eme hü őre
inek szózata viszhangzik u.z Atlauti-oceáuon tul is. Az angol-ame
rikaiakat a mi érzelmeink ldkesitik, ök a mi nydviinket besz.élik; 
az ö hazafias buzgalmuk a mienken gyuladt láugra, 8 meglehet, 
hogy taláu még a mi bazafhuigunkat is az ö el'élyöknek kell fel
buzdítania. Ami kötelességünk e)ömozditani kiegyezkedésöket az 
anyaországgaL Egy pillanatot sem szabad elvesztenünk; a kiegyez
kedés még Franczia- és Spanyolország rémévé lehet, 8 elejét veheti 
netaláni undok szövetkezéseknok; a mi dicaiíségünkiin nem fog 
csorbát ejteni. Had~eregünk még nem szeuv.Jdett vereségeket Ame
rikában . . . . Mit ? talán megütközik valaki eme szavakon? A 
miniszterek tettetik magukat, hogy mit sem tartBnak afféle gyakor· 
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latlan katonaságtól; én azonban mindent81 tartok a szabad~:~ág által 
lelkelitett harczosok részéröl. De millyenek a kiegyezkedés eszkö· 
zei? Előbb az egyik, aztán a másik rendeletet vonni vissza? Nem, 
nem; vonjátok egyszerre vissza mind a:r.t, mi megalázza, mind azt, 
mi elkeseríti tesvéreiteket s elöszih· is távolitsátok el Bostonból azon 
badsereget, melly ott, ugy látszik, csak támo.dás1·a vár. Én egy 
pillanatra sem fogom ~:~zctuem dili téveszteni ezen fontos ügyet; 
mindenütt és félueszukitás nélkül fogok vele foglalkozni; kopog
tatni fogok ezen aluszéltony és meg;mvarodott kormány ajtaj!l.n és 
saját veszélyének érzeté1·e éuresztendem." 

A heves \VilkeR e szavakat intézte az angol képviselökhöz: 
"Meg akarják ullntetni az amerikaiakat lázadásukért ; de vajjon 
csakugyan lázadás-e az ö jelen helyzetök ? vagy inkább illö és 
jogos ellenszegülés a hatalom olly tényei ellen, mellyek sértik az 
alkotmányt s megtá.m~'d ják a tul~jdont éR a szabadságot ? A siker 
által koronázott elleuszcgülés fonadalom, s nem lázadás. Lázadás 
van irva a futó fölkeiéi háhl.ra; forradalom a győztes harczos mel
l~re. Ki tudja, vajjon a mi esztelen fenyegetiizéseink folytán nem 
dobják-e el az amerikaiak kirántott kar·djnk hiivelyét, s nem ün
neplendik-e pár év mulva az 1775-ki forradalom diel!ii korszakát., 
miként mi ünnepeljük az 1 688-ikiét ?" 

North lord lealázónak tartotta az eugedrnényekhez való folya
modállt, s elfogadtatta az e l t i It As i u i ll t (l 775), ro ell y megtil
tott minden keresk~dést a tizenhá.1·om tartománynyal, megengedett
nek nyilv{mitotta bá.m•elly hajt~juk vagy birtokuk elfoglalásat, s 
kizárta öket a neufundlandi viv.eken vall. hnlá~zatbbl; továbbá hogy 
a népet felizga11sa, imékat és ilnnepélyeR hi'ljtiiket rt~ndelt az angol 
fegyverek gyözelmeért. Bm·ke ene kiivetkezö szavaklial pattant 
fel : "Hogyan'( háboruval a szivünkbeu a bodZU érzetével hivnak 
benoHnket az oltár elé? Az Üdvöziti.i tJzt mood' nekünk: B ék e 
v e l e t ek! ru i azo u ban, midön eme nyilvános böjtöt tartjuk, szi
vünkben él! szimkban csak a háborut hordozzuk , há.borut testvé· 
reink ellen. Mig a mi templomaink meg nem lesznek tieztitva 
e~en utálatos istanitisztelettől, én azokat uem Isten templomainak, 
hanem a Sátán zsinagógáinak fog001 tekinteni." 

Szerenesés Ugy, mellyet illy lelkeaült éhsszóla\.1! védelme~! 
Washington. 

Gage, miután ujabb erösités~ket kapott, c1mpatokat küldött 
MessadmsetRbe (apdl 19), hogy lerontasHa az ottani amerikai fegy
verraktárakat; Lexington mP,Ilett tartományi esapatokka.l talá.lkoz-

2a* 
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ván , ezeket minden kihívás nélkiil megtámadta, s ezzel kitört az 
ellenségeskedés, melly azonban szeJ•encsétlen véget ért az angolokra 
nézve; Erre Philadelphiában egy ujabb congressus kimondja a tizen
bárom tartomán.y szöveteégét, elnöknPk Hancock Jánost nevezi ki, 
papírpénzt és központi hadsereget alkot, s ez ut6bbinak vezérletét 
Washington Györgyre (szül. 1732) bízza I). Ezen gazdag virginiai 
(Bridge-Creek-ben) ültetvényest 1 ki már ifjuságában hirnévre tett 
szert nem annyirá szerenceéje mint eszélyessége által, midHn Cana
dában a francziák ellen hadakozott, a történelem rem mint minden 
tekintetben höst tünteti fel elöttiink j semmi fény nem kiséri öt; 
nem ragyogó fellépés, nem kiváló ékesszólás, nem fényes győzelmek, 
banern szilárd itélet, mély ismerete az embereknek és a dolgoknak, 
azon türelem, melylyel elviselte ama rajonglik t:lmadásait, kik meg
hiusitják a valódi hazafiak fáradozásait. "Mint. egyszerü katona 
(mondja róla La Fayettr) a legvitézebb lett volna; mint ismerf'tlen 
polgárt összes szomszédai becsülték volna. Egyenes szivvel és lé
lekkel birván, mindenkor ugy itélte meg önmagát miként a körü1-
ményeket. A természet, midön Ut egyenesen rzen forradalom szá· 
mára alkotta, önmagát magasztalta fel, s hogy feltüntesse saját 
müvét, olly állásra helyrzte öt., mellyen tehetségeinek bármellyike 
baszontalan lett volna, ha valamennyi által nem támogattatik" 2 ). 

Mint fővezér kilencz éven át egyikét sem nyerte meg ama nagy 
csatáknak, mellyek emléke örök időkre fenmarad, s a döntő elő
nyöket mások vivták ki, de azon kiváló érdem illeti meg öt, hogy 
midön olly nehéz volt összeegyeztetni az érdekeket a közös érzel
mekkel, ő tulsulyra juttatta ez -utóbbiakat a versengések· fölött s 
ezáltal sikerült kormányt alkotnia. 

Washingtonnak sikerült rendet és fegyelmet hozni a huszezer 
flíre rugó hadsereg közé, noha ez az összes államokból alkottatott 
össze, mellyek különböztek egymástól szokásokra és fegyelemre 
nézve j némellyek.ben a katonák nevezték ki tiRztjeiket. s rendesen 
csak egy évig szolgáltak. Ostromzár alá vette Bostont, hol Gage 
uj csapatokat s egyuttal paranc3ot kapott szigoruan járni el, s 
változó szerencséve l folyt a harcz a város körül; végehoszsza nem 
volt amaz elöörsi csatározásoknak, mellyek (mint La Fayette ké
sllbb az arcoJei és marengói gyöz8nek mondá) egy fél világ sorsa 
felett határozta k. 

1) Vie, eON'upondaneea et écrita de Wa~~hington, avec une introduction de 
11. Guizot, Páris 1839, 4. kötet. 

2) Jfim. de l a Fayette. 
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A congre~;sus, ámbár nem hozhatott teljhatalommal határoza
tokat, JOinthogy tagjai inkább a külön gyarmatok megbizottjai vol
tak, s végzésciknek mindegyik gyarmat külön jóváhagyására volt 
szUkségök, mérséklettel és buzgalommal intézte a háborut, "támogatta 
a hitelt, s kiáltványokat bocsátott ki, hogy magát a vilag 11zine előtt 
igazolja 1); uj kormányokat alapitott a gyar;natokban, s az angol ke· 
reskedelmi hajók megtámadására engedély-leveleket (Kaperbriefe) 
adott. 

1) "Azon szigoru válllsztás elütt állva, hogy Yagy föltétel nélkül alávesatik 
maguukat né hány feldühödött winiszter zsarnukd.gánalt, vagy fegyvercsen ellen
sr.:egiiljünk, latba vetve mindlt ét eshetőség veszélyeit, ugy t..láltuk, hogy nem ltl
te:oik tiirhetlenebb valami az önkénytes szolga,ágnál. A becsült>t, &. jog, az em
beriség tiltják nekünlt nyomorultau elvetni mag1mktól a szllhadságot, mellyet ne
messzívű őseinktili örököltünk, s mellyet ártatlan utód~inkn~k is jogában áll tő
lünk örökölni. Nem vi~elhetjük el azon gyahízatot., hogy a jövő nem~edél(eket 
kikeriilhetlen nyomoruságha ~ülyesz~v.iik !lzáltal, ha neltik egyedüli örök~égül 
szolgaságot hagyunk. A mi ügyünk igazs;'rgos, <·gy~égiink tökéletes, eröiok jelen
tékenyek, s ha sziiltség· lesz rá, kül H~gély "em fog hiányozni. A~ isteni védelem 
bizollyitóka s a szerencséR er~dméuy záloga a>.ou l•örülmény, hogy R gondvise
lés csal( akkor vezérlett benniiuket eme rettenetes kiizdelemlle, miután már iisz
szegyüjtöttült segélyfom\saiukat, elültész ilettük vé.<lelmüuket 1 8 a fegyvergyakor
lattal képesekl•é teLtük n agunlu1t annak forgatására. Ezen vigasztal6 gondolat 
által bátorítva, kijelentjiik l.>ten é~ az emberok előt.t, hogy minden edSnkből 

használni fogjuk 11 szabarlság védelmére ama fegyvereket, mellyeket a j6~ágos 

Alkot6 kezeinkbe helyezett, s mellyek megragadá:;ára ellenségeink kényszeritet
tek bennünket, el levén tökélve inl(é hl.! meghalni szubndot1 1 rnint élni szolgu
ságbau. 

"De hogy eltávolit.ul< u:t.on gyan11kat, mellyel( eme nyilatkozatuuk foly
tán hurátaink é> alat.tval6társain1< közöt.t keletkezhetnéoal<, biztositjuk öket, hogy 
nem szándékunk felbontani amaz összetRrtozást, me Ily k özött.ünk llnnyi idö 6ta 
létezik. Nem aztÍrt raga<ltunk fogyvert., hngy elszakadjunk Nagy-Britllniától és 
függetleo állammá alakuljunk; mi nem di~:;őség- vagy hóditásvágyu61 harcza
Junk. A bámuló világnak wi egy olly uép látványát nyujtjuk, mellyet üriigy, sé
relem uálkül támadtak meg- Pllenségci, kik smbedséget és miivellséget fitogtlltnak, 
mig nekünk ~zolga•ágot. vagy halált ajáulan"k egyedüli föltétel gyanánt. Saját 
földünkön ragadt.uuk fegyVl'.l'f., l1ogy védelmezziik mna ,;~ahadsá.got, mellyet együtt 
kaptunk éleiünkkel, hogy megőrizzük saját bel'.sület.es munkálkodásunkkal é~ őse
ink vérével szerzett vagyouunkat ; s uem is teszsziik le azokat, mig véget nem 
éreodattek , iga11ságtalan megtámadóink ullcnségeshdései, s egyuttal megujulhatá
suk veszélye. 

"Minden bizalmuukat a min1lenség legfőbb és pártatlan Birájának és In
tézőjének j6aágáha belyAzvéo, kérjük öt, bogy védelmezzen bennünket eme küz
delemben, miszerint ez a mi javuokra érjen véget, s hogy fordíts& ellenségeink 
szivét józan kibékülésre, megNzabaditván ekként az országot " polgárháborQ 

ostorát ól." 



Az augotoknak harl{v;zati pontul ~zolgált volna Uauada, s 
North lord, hogy meg!<zcrczze magünak eme tartomány támogatá
sát, kiterjesztette határait., a katholikusoknak szabad valhisgyakor
latot engedélyezett, biztositotta a tizedet IL papságnal\ 1 a tartomány 
egy, a király által kinevezett törvényhozó-tanácsot, a büntlgyi pe
rekben az angol, a polgáriakban pedig a franczia perrendtartll.&t 
kapta. Mondják azonban, hogy midőn az angolok a canadai indi
ánokat is fel akarták izgatni a fellázadt gyarmatok ellen, ezek kö
vetkezőleg válaszoltak: Ti azt akujátok, hogy mi is bele
á r t s u k m a g u n k a t n z a t y a é s f i a i k ü z ii t t f ö l ru e r ii l t v e r

sengésbe, nekünk azonban nem sznkésunk mások 
h á Z i b a j a Í b IL a V a t k O 7. n Í. - fl '-" h 8 a l a Z a d Ó k m C g t á
lll a d '' ;\. k c z c 11 t. a r t om á u y t, kénlék az angolok, cs ak se 
g i t c n é t e k h Illi n ü 11 k t! l ii k e t v i A R z a ü z n i'~ - M i ú t a a 

békét mcgkiit_iittiik, ha•·czifejHénk negyven könyök
nyirc I'P-kszik eltemetve a fiild alatt, v1Uaszolák avadak; 
ru inthogy pedig az angolok nem hagy1ak fel siirgetéseikkel, Áss á

tok ki, ugymoud, t',s meg fogjátok találni, végül ezt vála
szolták : N o m, n y e l e e Ir o h a d t s t ii b h é n em h as z n ú l
h a t n ó k. 

Má.Rok ezt válaszollik: "Ime, félretettünk tizenhat ~hillinget, 

hogy rhumot vásároljunk rmtgunknak; neltt.ck ajándékozzuk azokat 
s vizet fogunk inni. Vadászni foguuk 11 ba elejtünk valameily ál
latot, elndjuk börét s nektek adjuk az érte kapott pénzt." Háboru t 
inditani azonhan nem akartak. De 1\ fölkel1ikkel sem akartak szö
vetltt>zni, amiért Washington elhatározta 1 hogy betür Canadába. 
Quebecket ostt·om alá fogta egy ro~zul fegyelmezett csapat 1 me Ily 
azonbau ujabb csapatok érkf~ztével, Arnold hősi8cgo daczára, l'Bak
hamar felotilGiott (l 776.). Howc-t azonban, ki Gage után követke
zett 1 legyőzte W 11t1hington 1 ki teljellen telazabadithatta Boston t s 
erösité11ek bevá!'l'tsa vógett Uj-~kúeziábH. vonulhatott villsza, mialatt 
a főlk1~lök figye a déli tartom:inyokban i11 kedvező fordulatot vett. 

Az angol kormány, nwlly minden áron egy csapással véget 
akart volua vetni a hábonmak, a leggyalázatot!abb embet·vásárba 
bocsátkozott a nemet birodalmi fejedelemkt'lkkel, harmincz tallért 
igérve minrlen embet·órt s más harminczat minrlen halottért vagy három 
clnyomoritottért; ama fejedfilmek vnl611ágos orgyilkmtságot követtek cl 
alattvalóikon pullztán pénzért, auélkül, hogy illyellmire llzövetség vagy 
közöeügy általlettek volna kényszeritve. A I!Zárazföldi hadsereg hasonló 

fyalázatosságok által ötvenötezer emberre szaporodott, ezen cl vetem ült-



!lég azonban elhatát·ozó bcfulyá::~~:~al volt a habozokru, s az amerikai con
gressus elhatározta, hogy teljcsen szakit az anyaországgal a függet
leneknek nyilvánítja a gyarmatokat, hogy mint illyenek idegen se
gítségért is folyamodhassanak s nagyobb határozottsággal müköd
hessenek. 

t'üggethmségi nyllatkoz11t. 
A függetlenség tényleg már eWbb is létezett, mintsem a con

gressus a gyarmatol>at Lee Henrik indítványára szabadoknak és 
függetleneknek nyilvánitotta (jul. 4.). "Mi - ugymond - nyil
vánvai6 igazságuak tartjuk, hogy minden ember szabad.nak terem
tetett , elidegenithetlen jogokkal; ezek közé tartozik az élet, a 
szab~:&dság s a boldogság kereséHe; ezen jogok biztositása végett 
alapittattak a kormányok, mellyck törvényes hatalma az alattva· 
Iók beleegyezéséből származik; midön valameily kormányforma 
megneheziti ezen czélok elérését, a népnek jogában áll azt rnrg
vált0ztatni va~y elWa·ölni s egy ujat alkotni amaz elvek alapján, -
ully m6clon rendezvén azt, melly neki lngczélszeriibbnek lát~zik 

boldog~águ és biztonsága megalapítására. Az esz{Jyesség paran
csolja, hogy valameily hos!!zu idők Ota feniilló kormány ne vál
toztattassék meg frivol é11 mulékony okok miatt, s a tapasztalás 
arra tanit bonnünkot, hogy az emberek inkább hajlandók türni a 
bajokat, mig elviselholi.ók, mintsem feltorgatni az általuk már mllg
szokott rendet. Midön azonban az ugyanazon czélra irányuló visz
ó:!Z&élések és bitorl:ilwk hosszu sora aznn szándékot tünteti fel, hogy 
korlátlan kényurat<ilg a lA hajts.ssanak , köteksségiik ben áll véget 
vetni illy kOJ·~ányfom1<'tn::~k a uj intézk .. O.ésekke\ gondoskodni biz
tonságukról. J<:pen illyen volt ~zen ~yarmatok hosszantartó tüt·elrne, 
s illy szükségenség kényHzoriti öket m~gvá.ltoztatni a hajdani kor· 
mányformát. Nagy-Britannia királyának töt·ténetc folytonos Jogta
lanilágak és bitorlá~>ok lá.nezolata, rnnllyek czélja korlátlan kény-

. uraságot alapitani meg. J<:nnek bizonyságoul legyen elég a világ 
párt a tlan itélete el~ let'jeMzteni a tény ok l!OI'Ozatát, u Itt elöszámlál
vá.n a sérelmeket, következőleg folytatja: "Mi ezen igazságtalansá
gok mindr.gyike P-llen tiRzteletteljes hangon kértünk orvoslatot, is
mételt ltérelmeinkre aT>onban c~a.k ismételt jogtalanságokkul vá
laRzoltak ; olly fejeddem, kit zsarnhki tények bélyegeznek, nem 

méltó egy szabad népet kormányozni. 
"Mi nem mulasztotluk el angol testvéreinkhez fordulni, felvi

ilí.go<litván öket törvényhozó lestületök merényleteiröl, mellyekkel 

fölöttünk törvénytelen hatalmat akart gyakorolni; feltüntettük előt· 



:Hi O 

tök ezen tartományokba való kiiltüzködésünk és letelepedésünk 
körülményeit, s terméRzetes igazságllzcretetökt·c és nagylelküsé
gtikre hivatkoztunk s a közös nyelv nevében mindenre kértük 
öl(et, hogy jelentsék ki kárhoztatásukat olly bitorlások fölött, mely
lyek okvetlenül a köztünk levő kapocs megszakitását vonnák maguk 
után; ök azonban süketek maradtak az igazság éR a rokoni érzet 
szavaira. Kénytelenek vagyunk tehát elszakadni tőlök s ollyba tar
tani öket, mint az emberi nem többi tagjait: barátnak hékében, ellen
ségnek báhoruhan. 

11 Mi tehát, az amel'ikui Egyesült-Államok képviselöi, a min
denség legfőbb itéWbiráját hiván fel bizonyságul szándékaink tisz
taságára nézve, ezen gyarmatok jó népének nevdben és megbízá
sából, hirdetjük és kijclentjiik: Hogy ezen gyarmatok azabad és 
független állarn ok g joguk Lan áll annak lenni, menten nlinden 
alattvalói viszonytól az t~ngr>l korona irányában; minden össze
köttetés teljesen megsziwt s kell i~ hogy megszünjék köztök és 
Nagy-Britannia közölt; mint szabad és független államok teljes joggal 
birnak háborut viselni, békét, sziivetségckct, kereskedelmi szer
zödéseket kötni s mindazt cselekedni, rni független államokhoz illik. 
Ezen nyilatkozatunk támogatá~ám, tántorithatlanul bizván az isteni 
Gondviseléf!ben, kiiksiiniisPn lekiitjiik bccsiilctiinket, vagyonunkat, 
életiinket." 

Az És z ak am c r ik a i ~~g y c~ ü l t-Á I l am ok, mint ma

gukat nevezték 1), valamennyien mcbta1·tották saját alkotmányukat 
és a jogot azt megváltoztatni, s a congressw~ feladatává tették a 
politikai ügyek vezetését, az államok között netán felmerülö viták 
kiegyenlitését, az adr'Jk kivetését, kölcsönök köté11ét, a Cllapatok és 
a hajóhad megáll:1pitását. 

l•'iíggetlt'll!légi harcz. 
Tehát mindcu ut elzáratott a kiegyezkcdé~rn, s hadsereg, pénz, 

szövetségesek nélkül kellett m1·gkiizdeniök egy harczedzett és fé
lelmes nemzettel. Howe anélkül, hogy félbeszakítaná az alkudozá
sokat, folytatta a h:í.borut, s az amerikaiak odahagyni kénysze
rültek New- Yorkot, melly láugok martalékává tétetett; hasonló sors
ban részesült Rhode-Island is, és Washington visszahuzódni kén y· 
ezerült ellenségei lllött. Ha flpwe Philadelpbi;~ elícn vonul, a helyzet 

1) A ti~~nhl!row tartomáuy nevei " követ.kozök: New-Hampshire, Mn.Msa
chusett's b~~oy, Rhodeisland, Connecticut, New-York, N .. w-.JerMsy, Pensilvania, 
PPI&wlr~, l\IR•·j·l"nrl, Vi,.(i••ia, 11 !<ét Carl)líu11

1 
G•·orr;~. 



komoly fordulatot ve.:;z vala, ö azonball ehelyett téli szállá~>airl:l. 

vonul, idöt engedve Washingtonnak pótolni veszteségeit s vissza
nyerni bátorságát, miértis csakhamar megint szerencsésen mükö
dött. Az angolok nem csak neki vadult német csapatokat küldöt· 
tek a felkelök ellen, hanem még attól sem riadtak vissza, hogy 
a kannibálokat is ellenök izgassá.k. Howc késöbb Philadelphiát is 
elfoglalta, Bourgoyne azonban, ki Canadábr.n harczolt, olly sze
rencsétlenül járt Saratoga mellett 1 hogy seregével együtt elfoga
tott s visszaküldetett Európába (1777). 

A congressus bátran szembeszállt a nagy dolgokkal, de habo· 
zott a kicsínyekkel szemben; háborut folytatott, de nem mert a 
Borozáshoz vagy váltságdíjakhoz folyamodni, minthogy amaz az ö 
hatásköréhez tartozott, az utóbbiak fölütt azonban a külön gyüleke
zetek inté1.kedtek. Ugyanis mindegyike ~me gyarmatoknak, mely· 
lyek roppant területen voltak szétszórva s különbözö elemekből 

alakultak, saját külön, féltékenyen Örzött kormánynyal és egység
gel bírtak. A sulyos megpr1íbáltatások idejében egész Ame1·ika leg
kiválóbb ferfiai a congrcssusboz csatlakoztak , melly azért erélyt 
fejthetett ki; az ügyek jobbrafordultával azonban visszatértek saját 
tüzhelyeikhcz, hogy kiki a OJaga tartományát kormányozza, mi
alatt a közös kormány má.sodt·angu egyének kezében maradt, s ezzel 
véget ért azon engedelmesség is, melly csupán a közvéleményen 
alapult. 

Washington, mmt a hadsereg főnöke, látta, hogy központi 
kormány nélkül nem tehet szert elégséges haderöre. Einökké nc
veztetvén, c~;akhamar észrevette, mi szlikséges arra, hogy Ameriká
nak kormányt adhasson. Itt nem léteztek katonai hagyományok, 
h tibéri maradványok, hanem a lakost~ág földmivelökböl, iparüzök
böl állott, kik azért menekültck ide, hogy szabadságot élvezhessenek, 
s rettegtek a fegyveres bntalomtól; csak egy évig szolgáltak, nehogy 
a fegyverek veszélyeztessék a szabadságot, s IDl~g ezen rövid idő 
alatt scm akartak a fegyelemhez alkalmazkodni, mert polgároknak 
érczték magukat, csak a polgári törvénykönyvet akarták elismerni 
s a hadseregben is fentartani saját tartományuk törvényeit. Wa
~hington nem az az ember volt, ki kardlappal akarta volna nemzetét 
capacitá.lni, s ö mégis kimutatta rondezö szellemét az által, hogy 
képes volt egy hadsereget fentartani csak egy évig szolgáló kato
nákkal, raktárak és badiké~;zletek nélkül, mi valóságos c~;odával ért 
föl. Midön a congressus azt akarta, hogy ne tartassék több ötezer 
katouánál1 Washington ekként válaszolt l I g e n1 b a k ö t e l e z Í· 



tek az cllenBéget, hogy ne támadjon 1ncg henuünket 
többelmint hárorne1.:er katonával. Kevesebbet törődve 

az uj harczosok lelkcsedésével, rnerl. tudta, hogy nem a lelkesedés, 
hanem a kitartá~ gyöz 1), folyvást állandó hadsereget sürgetett, 
mi által azon kényszerüségtől is megszabaduina, hogy minduntalan 
alkudoznia kell az egyes 41lamokkal. Ő tehát nem volt barátja a 
tömeges fegyverrekelésnek, mit tiZ elmélet barátjai a fölkelök leg
jobb fegyverének tartanak, s mert ismerte katonáit, a biztos, vé
delmi harczot füléje belye~te a fényes de veszedelmos fegyverté
nyeknek; Amerika fclszabaditását s nem saját nagyságát tartotta 
szem előtt. Emiatt ugy a COligrossus mint a hlld~ereg különféle, el
lentétes szelul'ehánylÍ~okk~tl halmoztAk el, /í azonban dég hrisi türe
lemnrei bil't 1).,, árni, IH•gy az idii ezlifol.1a uaeg nz elhamarkodott 
ítéleteket. Hike1id bizaltll,!t kdh·ni 111:-~ga iránt , s 177~1. május 

l O-én "a congrossus teljeRen megbizik Wat~biugtun tá.bornok e!'!zélyeR
ségében és tehetségében s azon oh11jnak ad kifejozé~t, hogy tulsá
gos gyöngédRég vagy önmagáhan való bizalmatlant~ág miatt, ne le
gyen tulságosan bizalmatinn ~aját meggyőződése iráut s jövőre ne 
közölje a gyülé11sd tervei lt!gnagyobb részP.t, midön ez nem llzüksá
ges1 vagy a hadi mozdulatok rohamossága nem engedi meg." 

Az amerikaiak sorsát azonban mégsem annyira a harcztéren, 
mint inkább a cabinetckben R a pari:mJCntben vitatták. Pittheves moz
dulatokkal, mm·ész ldfejezésekkel, hangzatos bype•·bolákkal hangsu
lyozta annak sziik1-1égét, hogy bókét kii~sem~k az amerikaiakkal. 
A 77-iki pllrlament mcgnyitá!lakor, midön a felirati javaslatban a 
szokásos hálanyilvánitások intéztettek a királyhoz, a hajdani h6ditó· 
kéhoz hasonlitván az angolok dicsösógét, e szavakban Wrt ki: "Nem 
vehetek, oem akarok résztvenni szerenesekivánatol(ban egy szeren-

') Washington ~>zeket irta 177f!-loan: .,ÁiiitH:rl,ok föl elméloteket tetszéstek 

szerint, beszéljet~l, l•azRfi~:ígról, irléZBét.el< nagy t11ttek póldáit a" 6kori tört.:ne· 

temböl, mellyek annak segélyt:\1111 hajtat.t.ak v.',gr"; il" bárki i6 épite••i almrua 

ey, alapra, nain t. olly" nr a, melly elég~ége., volna 11g-y hossw lÍR v~ re' háhoru elvi

selésére, vO:gül l1e foguá hit ni ~s;dódását. Ollyb:l ),ell ve~:nüuk az eonberek 'zen

vedélycit, mint minökuek at,okat. a lermészot m~.galkotta, A ""on eivel< szeriut 

kell eljáruunk, mPlly~k általában téuyeiket. Vf'zérli~. ~;n nem ai<~HOITI kizárni 

minden eszméjét a hRzafi,ágnak ; tndom hogy létnzik, s hogy Rnkat vitt véghez 

a jelen válság alatt: ,)., h:Í.t.orkorlom a:~t kllit>uai, hogy az egymaga nem képod 

egy fontos ~. hos~zadalmas háborut fentartani, hanem érilekeket és jutRimakat i~ 

kell kilátásba helyezni. A hazatir;ág tiokra ösztöniil "zolgálhat, Koltnak el,zeuve
d&eér'! klípesithet, • egy ideig 11 legnagyobb akadályokon ia diadalma,;kodhatik ; 

de miudez csalt .evée illeig fog tnrtani, ha az érdek is nem jli 8t>tritslígl\re." 



csétlenség miatt. IGitei~~s~égünk felvilágositaní a királyt az igazság 
szavaival s feltároi előtte azon veszedelmet, melly felénk közcledik. 
Azon nép, mellyet előbb megvetettünk mint lázadót, ruost mint ellen
ség áll velünk szemközt, s nem rabló!( és utonállók, hanem szahad 

és erényes honfiak ellen harczolunk. Ismeretes hadseregeink szo
moru állapota; senki sem tiszteli jobban mint én az angol csapa
tokat; tudotn, hogy képesek mindenre, kivéve a lehetetlent, már 
pedig az angol Amerika meghóditá.sa lehetetlen. Nem habozom kije
lenteni önök eWtt, hogy képtelenek lesznek meghódítani Amerikát. 
Mi!li) a mi helyzPtiink amott·: nem ismet:jük összes veszélyeit, de tud
juk, hogy harom hndjíu·atban semminek sem tudtak végére járni. 
Összehalmozni kültijégeket é:. cröfeF!zitésrket, iisszehalrnozni minden 

segélyt, mellyek megvásárolhatók vagy kölcsönvehctök, kufárk<,dni, 
alkudozni azon nyon10rult németlll""zá~;i fejedelomkékkel, kik ~)adják 
s egy idegon fejellelem mészá.r!lzékeire kiildik alattvalóikat: ezt 
m~~gtehetik önök; Amerikát azonban nem igázhatják Ic. Hogyan'! 
rájok u~zitani a :>:KákmányMzomj és orgyilkosMAg eme bérencz gyer
mekeit! ezen hór·befogadott d if h ragadozáHámtk dobni oda öket és 
vagyonukat! H:~ amMikai volnék, rniként angol vagyok, nem tenném 
le fegyveremet, mig csak egy idegon katona tapossa ha.zám földét, 
solra, snha! Ki, ki hatalmazta fel iinöket arra, hogy nem elégelve 
mt>g a háboru csajliÍ~aít, n vadak buzogányával ós fejszéivel egyesit

sek fcgyvet·cikct ?" 
~ midön ~nffolk lord en·e igy válaszvll: :::; z é g y e n n é l k ii l 

fo l y am o d h a t t u nk a z o n e 8 z közökhöz, m c ll y ek e t lll· 
t e n é !! a. t c r m é 8 z e t k e z c i n k b c h e l y e z t e k, - P itt követ
kezöleg vágott vissza : "Illyet~mit kellett nekem hallanom o zen or
szágban, ezen hll.zban '( Mit képzol magának a nem~s lord Istenről 
és a természetröl '( hogyan mercszkodhetik lsten törvényével iga

zolni azon gyalázatosságot, mellynél fogva ama kannibálok véreng
:;,éseibcz folyamodott, kik ös:•zetópik, HzétRzaggatják, fölfalják áldo
zataikat, megiBzszák véröket, diadalmi jelvényt készitenek hajzatuk
hól? ~:n vallásunk szolgáira hivatkozom, hogy bo~zulják meg eme 

szentAégtörö vádat ; felhívom a püspököket, hogy vessék közbe sto
lájuk szentségét, a birak togajuk ti!!ztaságát, s mentsenek meg ben
nünket illy hallatlan profanatiótól; felhivom öniikct mind, lordjaim, 
hogy boszulják meg őseik méltóságát, s a maguk, valamint az egész 
oemzet jellemét. Ezen képek között látom azon nemes lord balhatat

lan ösét, kinek vá.laszolok; látom li:ffingbam lordot, a győzhetetlen 

hajóhad dicső megsemmisitöjét, elteh-e a legmélyebb méltatlanko. 



dással. Hiába védclrne~tt> ama~ Nagy-Bt·itanuia vallásat és szabadllá
gát Róma zsarnoksága ellen, ba köztünk az inquistiúéinál gonoszabb 
iszonyatosságok hozatnak létre és szentesittetnek. Önök vérszom
jas kannibálokat küldenelt, ki ellen? .... saját protestana testvé
reik ellen. Spanyolország, melly hadsorai között harczi ebeket usÚ· 
tott az ellenségre, ... ne dicsekedjék többé elsőséggel a barbárság· 
ban, mi6ta mi még dühösebb szelindekeket oldoztunk le lánczaikról 
s uszítottunk honfitársaink ellen , . . A főpapok siessenek megtiszti· 
tani országunkat illy roppant szennytöl, illy undok vétektőL Lord
jaim, én agg és törödött vagyok, nem mondhatok többet j de nem 
hajthattam volna le fejemet ma este vánkosomra, ha ki nem öntöttem 
volna méltatlank.odásomat." 

North lord, ki annyira fitogtatta közönyét, hogy még a legheve· 
sebb pbilippikák alatt is tettette magát, mintha aludnék, megrendült 
e szavak hallatára s megbizottakat küldött Amerikába, hogy minden 
áron igyekezzenek kiegyezkedést létrehozni. Kés ön volt. Az amerikaiak 
jól tudták, mennyire veszélyes bizni egy felingerült ur megbocsátása ban, 
s másrészről már megízlelték a függetlenséget. Elhatároztatván tehát 
a háboru, az udvar elött nem nagy kegyben álló Keppelt, a nagy 
hadvezért, választották ki arra, hogy azt folytassa a tengeren, A con· 
gressus erőt meritvc a vcszélyböl, korlátlan hatalommal ruházta fel 
Washingtont, kölcsönöket vett föl 1 s legyőzve a nemzetiségi félté
kenykedP-sek et , igyekezett megsze~·czni a francziák szövetségét, 
Franklio Benjamin és Lee Artur, kik annak megkötése végett Euró
pliba küldettek (1777), ezt, s nevezetesen Francziaországot telve 
találták bámulattal egy uj, de jogait féltékenycn örzö nép egyszerű 
erényei iránt 1 melly nagyhamarjában összeszedett csapatokkal dia
dalmasan szegült ellen azoknak, kik megreszkettették Európát. A 
classicusok a Fabiusokhoz és Curiuaokhoz hason li ták öket j a philant· 
ropok szabadsági nyilatkozatukban hadüzenetet láttak a zsarnokok 
ellen B győzelmüket minden reményök beteljesülhetésének zálogául 
tekintették; winden nemes sziv hön ohajtotta ezen háboru sikerét, 
melly ama század annyi politikai és dynasticus háborui között egye· 
dül felelt meg az akkortájban keletkczöben levö eszméknek. Fraok
Iint továbbá, ki természettani fölfedezései folytán már előbb is hir· 
neves férfiu volt, még inkább csodálták egyszerü modora és öltözéke 
miatt; a bölcsészek, kik akkor a közvélemény intézői ll a dicsöség 
osztagatói voltak, a magukéi közé számították öt, s népszerüvé tették 
nevét, mig ö, ki a becsületes kUisö alatt szemfüles férfi volt, nevette 
ugyan, de hasznára is forditotta tuh.1haikat, 
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Francziaország ohajtotta lemo!!ni a hétéves háboru gyalázatát; 
a bölcsészek sarkaltál{, hogy lépjen fel, mint az emberszerető 

elvek hirdetője és gyámola; minden kinek tetszett a vetélytársnö 
lea]ázása, csak a pénziigyek ne Irttek volna ol1y szomoru álla- · 
potban; egy királyhoz nem illett bátoritani a lázadáRt; Turgot 
feltöntette , hogy czP.Iszerütlen dolog ]enne segiteni a gyarma
tokat, minthogy Angolország bizony !tra mi n den erejét fel fogja hasz
nálni azok leigáz:ísára, mig máRrészről nincs már messze azon idő, 
midön az anyRorRzágnk kénytelenek lesznek lemondnni távoli birto
kaikról s hasznukra forditani a kereskedelmi viszonyokat. A ver
saillesi cabinet tehát ide-o1la ingadozott; kizártaknak nyilvánitotta a 
hajófelszerelöket és a hadizsákmányokat, de azért engedte öket be
jőni a kikötökbe; nem ismerte el a követeket nyilvánosan, kéz alatt 
azonban ki hallgatta /iket; megengedte a fegyverek és élelmiszerek 
szállitáRát Amerik ába. Bourgoyne-nak Saratogánál történt megvere
tése után azonban az mnerikai kiildöttek határozott választ követel
tek XVI. Lajostól, kiiliinben alkudozá8ra lépnek Angliával s szövet
keznek vele Franeziaország ellen. Az utóbbi tehát most már csak 
dicsteljes báLoru, vagy bizonyos veszteség között választhatott; a 
kicsinyesen töprengő Lajos azonban a helyett, hogy nyiltan elis
merte volna az amerikaiak függetlenségét s velök együtt hadat üzent 
volna Nagy-Britanniának , a szövetségi szerzödést kereskedelmi 
szerzödés á lczája alá takarta ( 1778. febr. 6.), Francziaország nemes
lelküleg semmi előnyt nem kötött ki a maga számára azon igéreten 
kivül 1 hogy az EgyesUit-Államok soha sem fognak alkudozásokba 
bocsátkozni olly czélból, hogy ujra alávessék magukat Angolország
nak j pénzben is tizenn,yolcz milliónyi elöleget adott, kamat nélkül 
a béke megkötéseig; kezességet vállalt egy, Ho lianelban kötött 
kölcsönért j de ami egész Európára nézve uj é3 fontos volt, az abban 
állott, hogy illymódon törvényesitette a fölkelés elvét. 

Francziaországból már elöbb átment néhány önkénytes Ameri· 
kába az ifju La FayP-tte marquis vezérlete alatt, ki előkelő házból 

származó és ritka erényü ifju nőt hagyott oda 1 hogy aikra keljen 
azon aristocraticus jogok ellen, mellyek között felnövekedett. Né
hány lengyel is utra kelt már, hogy véröket ontsák a ezabadsagért, 
mit honn elvesztettek. Ezen önkénytesek azonban, valamint az irho
niak- és németországbeliek is, telve gőggel és nem törve a fegyelmet, 
sokba kerültek és keveset használtak, ugy hogy elejénte La Fayette 
megérkezése sem tetszett mindenkinek. Ő tehát ezt irta a congres
suRnak ; Á l d o z a t a im k é t k e g y k ö v e t e l és é r e j o g os i t a-
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n ak fe l : e g y ik a z , h o g y a ma g am költ 8 é g é n sz o l
g á l h as sa k , m á. 8 ik , h o g y s ~o l g á l a t om a t m i n t ö n

k é n y t es ke z d h es e em me g. R valóban ezen rettenthetlen ifju
ság sokat használt nem annyira. karjával, mint inkább azon 11ézet 
terjesztésével , hogy a gyarmatok iigye rokonszenvvel találko
zik Europában. Végr·e XVL LajoB is (szep). nyiltan csapatokat 
klildött d' Estaing gróf vezetése alatt s eli.lparancsolta a hajóhadat. 

Spnn.yolország dejéntt> vis~za.lmld,dott, csupán amiatti félelem
höl, hogy a pélela ~11ját gy:nmataibnn i!-1 követlik rt\ találhatna; késöbb 
azonban nála is felülkerekedett a bo~zuvágy, mint közbenjáró ele
gyedett a vitába s fdajánloth1. szolgálatait Anwrikának, ha ez bizto
sitja számára a Floridákat, lernonu a neufundlandi halászatról, a 
Missisipin való hajt~záBrúl s az ezen folyó kelf'ti partján t'eltvö terüle
tekről. Az elsií fiiltétel jelentélllelen volt, a máRik kettő azonban 
vis~zautasittatott, minekfolytán SpanyolorRzág megtagadta Amerika 
függetlenségének elismerését, mi valúban gycrnwke!i és minden nyo
m~ték nélküli bo~:~zuállás volt, minthogy íí is megüzente a háborut 
Nagy-Britanniának s Plküldiitt e haj,'1 hauá.t, hogy e~atlalozzék a?. Orvilli · 
ers parancsnok Hága alatt :\.ll ú franczia ha jóhadl10z. A két hajóhad egyiitt 
hatvanhat sorhajóra rugott, s illy ten~f'ri erő még soha sem fenye
gette a súgetet, rnig másréllu(íl Bretagne P.s Normandia partjain hat
vaneze!' ember állott kész•m a lwtilrl~sre, mitöl m~g inkibb tartottak, 
miót.a az irhoni znvargások VPS?.élyeztetti!k :t helbi~tonságot. A be
tegségek azonban megli;"euel ik a hnjúhnd legt'nységM, t~H mit Hem 
h~jtanak végre, mi megfelelnil a naJ!:y~;zerii előkészületeknek j az 
:! nbolok rznlatt elkeseredve a fiilkdökn!\k a franczit\kk:1\ való szö 
vetkezése miatt egész hazafis1\gultat éR álJIJatatof\Kágnknt kifejtik, 
lemondva a párto.~kodáMr61 s pénzt éR hajbkat ajanlva fel. Egy VII

laki ujból szóbahozta n kamrákban a gyar·rnatok fiiggetlrmségének 
elismeréset j Pitt azonban, Iti lelkébííl gylllölv.·n FJ'Hncziaorezágot, 
ennek lanlázát~át ohajtotta, s c:>ak annyiban érdeklődi)tt Amerikáél't, 
amennyiben ezt angolnak tf'kintette, rögtün m('gszünt pártolni ama 
javaslatot, mihelyt megvillant eliitte a Frn.nczia"rszág elleni háboru 
reménye. Megtörve évei és 11~ját heve által, Vilmos fia támogatása 
mellett utoiso izben jelent meg a parlament. előtt (ápril 27.) és igy 
szlllt: ,,Boldognak érzem magamat, hogy a sir még nem záródott be 
fölQttem, B hogy fölemelht>tem szavamat ezen ősrégi monarcbia feld~
rabolása ellen. Kimer neki tanácsolni illy áldozatot? elhomályositsnlc-e 
a nemzet dicsöségét, gyáván lemondva jogairól és legdrágább bir
tokairól? Egy olly nép, melly tizenhH ~v előtt ml"greRziH>.ttt~tte 
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a világot, sillyedbet-e annyira, hogy igy szóljon engesztelhetlen 
ellenségéhez: Vegyetek el mindent, cuk adildok ne
k ü nk b ék é t? Ha béke és háboru között kell választanunk a 
ha a békét nem tortha~juk fenn hec~iilet n~lkül, miért nem ragad
juk meg habozáll néll{iil a másikat? Nem tudom biztosan, milly 
erövel rendelkezik az ország, de bizonyára eiPg!léges leszen az joga
inak megvPdésére, R azt:ln, mylordjaim, bármilly helyzet töhbet ér a 
kétRégbeeaésnél; tegylink lej!;alább egy erőfeszitf!st s ha buknunk 
kell, bul(junk mint férfin!<. u Ezeket mondotta gyönge hanl!'on, midön 
azonbau a milliszter azt kérdé ti.lle, milly e11zköv.ök lennének Ame
rika meghódítására, rröködött felelni, egyszerre azonban gutaütéstől 

találvalerogyott s kevés vártatva meghalt (m~j. ll.). 
A háboru el1·jénte a tengerre szoritkozott. anélkül, hogy a szá

razföldre Íil kiterjeszkedett volna. Angolország husz csatában egy 
sorhajót sem vesztett; ezen csaták többnyire eidöntetJenek mal'adtak, 
kivéve azt, mellyben Rodney György (l 'l R 2 n pr. 12.) Dominique 
és Saintes szigetek )(özött öt hajót elfo~lalt, köztök a tengernagyi 
b~jót ~~s Gt·assc t1mge1·nagyot is. Spanyolorsdg ezalatt erélyesen 
folytatja a háboru t; .,l!foghl.in a Ji'loriclákat, ostrom alá fogja Gibral
tárt, sámbár Rodney n;~_g·yszeriien ldtüntette magát az altal, hogy ez 
utóbbit ellátta élei mi szerelt kel ~ a s:;;. Vincze fok me ll ett W nkretette 
a ~;panyol hajóhadat, Spanyolországnak sikertilt lo\rpótolnia magát, 
elfogván egy, Indiába kl\ldött s negyvennyolcz milliónyi értékii angol 
sz.állitmányt. Minorcát, az angol hajófelsz.erelők menhelyét, szintén 
megszállotta Crillon herczeg, s a sz. Fülöp erősség, mellyet bevehet
lennek tartottak, kénytelen volt megadni ma~át (febr. 5). Elliot 
tábornok ezalatt rettenthfltleni.il védte Gibraltll.rt, folégette az ujo
nan feltalált uszó ágyutelepeket, mellyeket tüzmenteseknflk hittek, 
de mégi~ meg kellett volna magát adnia, ha Howe tengernagy nem 
jött volna segibér,l>re (okt.). Az északi hatalmasságok semlege
seknek nyilv anitották maguklit; Holland elég nemtelenlll segitette 
a francziá.kat, amiértís az angolok hadat iizentek neki, elpusztították 
az Antillákon, Gujanában, Maiaharbau és Coramandeiben levő 

birtokait, örülvén, hogy illy móclon aik alm uk került megkárositani 
a vetélytárs kereskedelmét 

Am•~rikli ban F1•ancziaország szövetsége ujra fölélesztette a 
bátorságot; Philadelphia felszabadult; csakhogy sokat kellett szen
vedni azon pusztítások miatt, mellyeket az angolok az amerikaiak 
birtobin elki)vettek, vadak módjl'tra feldulván azol{at; rendezetlen 
volt, a pénzíigy, elv··sztették hitelllket a pénzjegyek fl ezekkel együtt 
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eltiint a becsületesség is; a hatóságok ollyanak kezéhe jutottak, 
kik egyéb érdemmel sem birtak a szájaskodáson kivül j a congressus 
tehetetlenségben sinylödiitt, miként az uj kormányok rendesen; a 
hadsereg zsákmányolásból volt kénytelen élni. Továbbá azon am'eri
kaiakban, kik nem feledkeztek meg angol s~ármazásukról, ujra 
feléledt a francziák elleni régi ellenszenv, 8 minthogy ugy látszott, 
hogy oem tesznek annyit, mint tartoznának, végehossza nem volt 
a czivakodásoknak. A pártok között is ujult erővel törtek ki a 
viszálkodások, miként a lelkesedés csiikkenésekor tiirténni azokott; 
a királypártiak, kiknek száma a déli tartományokban, Virginiát 
kivéve, jelentékeny volt, vé1·szemet kaptak a haza bajainak láttára, 
8 a büntetések csak még inkább elmérgesitct.ték azokat. A franczia 
segitség megérkezése ismét azon helyzetbe hozza Washingtont, hogy 
támadólag léphet ról, s il szembeszáll az árulásokkal, a viszálkodá.
sokkal, a lázadásokkal, mig másrészr/H a francziák szerenesés müve
leteket hajtanak végre az Antillákon. Cornwallis lord meghódítja 
a két Carolinát s behatol Virginiába, Washington, Lafayette és 
Rochambeau azonban körülveszik íit és Yorktown me ll ett (17R l. okt. 
; 9.) nyolczezernyi seregével együtt megadásra k/myszeritik. 

Párizsi békl'. 
Ezen csapás folytán megdől a North-miniHzterium (1782) 

s Angolország bevallja, hogy beleunt egy olly Mboruha, mellynél 
összes győzelmei veszteségére, áldozatai romlására szolgáltak. Már 
N ort h lord alkudozott k iilön béke végett Francziaországgal; Rockin
gham mini8zter Hollanddal és Francziaországgal, késöbb pedig az 
F.gyesült-Állámokkal is kezdett békealkuvásokat; végre a parlament 
elismerte az amerikai függetlenséget. ( 178::1. jan. 20.). Ekkor meg
állapíttattak a békeelőzetek PáriRban, mellyeknél a köztársaságiak 
többet nyertek mint remélték, minthogy Angobrszág, nem tarthat· 
ván meg többé birtokában a gyarrnatokat, belátta, hogy bökezübb
nek kell magát mutatnia irányulcban, mint.sam Spanyol- és Franczia· 
ország obajtanák. Anglia t!'hát elismeri sza 'bad és so u verain országnak 
a tizenhárom Egyesült-Allaroot j minthogy mindegyik állam ura 
maga házában, a congressus csak ajánlhatja az angolok vagy király
pártiak elkobzott jószágainak visszaadását, s az államok legnagyobb 
része csakugyan megtagadta ezen kívánat teljesítését, miértis Angol
orPzág pénzzel vagy birtokokkal kárpótoita öket Uj-Skócziában. 
Mindkét nemzetnek megengedtetik a Missisipin való hajózás és a 
neufundlandi halászat. A határok független népek általlakott ll azórt 
ugy az egyik mint a másik fél előtt ismeretlen területeket foglaltak 
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magukban, miértis bizonytalanok maradtak, s többízben kevésben 
mult, hogy háborut nem idéztek elő, mig végre az Uli2. aug. 9-röl 
kelt szerzödés ezen kérdést is elintézte. 

Fraucziaors1;ágnak ekkor szintén mP-g kellett kötnie a békét, 
mellynek értelmében messzete•:iedlibL jogokat a neufundlandi halásza
tot illetőleg, Saint-Pierre és Miquelon szigetel{et pedig korlátlan bir
tokul kapta j megtartotta 'l'abagot, de visszaszolgáltatta Granadát és 
a Granadinákat, Sz. Vinczét, Dominique-ot, Sz. Kristófot, Montserra
tot j indiai birtokait gyarapod va kapta vis~:~za, továbbá Afrikában 
Senegalt és Gorea szigetét j eltörültettek a dünkircheni kikötöre 
vetett megszoritások. Spanyolor~:~zág A11glia javára lemondott Minor
ciÍra és a két l<'loridára való minden igényeiről, miért kárpótlásul a 
Bahama és Providenec ~;zigetcket kapta, s jogot nyert festö-fákat 
vágni a Honduras öbölnl'l. A magá.•·a hagyott Holland kényszerült 
ittengedni Angolországnak Negapatnamot, s haj6zási jogot adni neki 
az indiai tengereken. 

A sulyos áldozatok , mellyeknek Angolot·sz:ig magát alávetni 
kényszerült, megbuktatták a miniszterinmot; az uj kormány azon
ban, mellyet c o a l i t i o-m i n i ll z t e r i u m n a k ueveztek, minthogy 
a kUlönféle pártokból alakult, elfogadta a békét, melly Vet·saille;;-ban 
iratott alá (szept l:J.). Szöveh;c~gesek nélkül hatalmas ellenségek 
által szorongatva, belháboruval s lll(•goszlátisal a padament keblében, 
Angolország valóban megelégedhetett, ha becsülettel liigázolt a baj
ból. A háboru elején uralkodó ingadozás, a későbbi kegyetlenke
dések, a boszuvágy választása tanácsadóul, megsemmisítettek min
den reményt arranézve, hogy szereneséseD fejezhessen be egy olly 
háborut, melly neki három millio alattvalójába, egy millio négyszög
mérfóldnyi ( miglia) terület be , százezer katonába s a nemzeti adós
ságnak száz millio sterlinggel való növekedésébe kaült. S mégscm 
vesztett annyit, mint félni lehetett, mert a félbeszakított kereske 
delern csakhamar még nagyobb lendiiletet nyert; több haszuot igye
gyekeztek huzni a miveletlenül heverő teriiletekből és ama'I"oppant 
összegek megtakaritásáhól, mellyekbe az aacheni béke után agyar
matoknak védelmi állapotban való tartása került. F'rancziaország 
remélte, hogy tönkrejuttatja a hit hatalmat és kereskedelmet, de ha 
sikeriilt is neki eliswel"tetni vele a gyarmatok függetlenségét, ebböl 
Ilerumi ellíny sem háramlott reá, hanem inkább olly példát nyujtott, 
mellyet nem i!okára az ö kárára utánoztak. 

Canadá ban a francziák elején te számos birtokot adományoztak 
a király nevében hiíbf'\r vagy szahad allodium gyanánt polgári és 

xvu. 24 
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katonai tisztviAelllknek, kilt aztán azoknt másoknak adták alhübérül 

bizonyos álland6 összegért. A canadai lwrmányz!l korl:l.tlan hatalom
mal birt, mignem 16GiJ- ban a pári:-~i jogszolgáltatás mintájára ,tör

vényszé ket alkottak. Midlín az angolok nwghóditották, rnegigérték, 

hogy képviseleti int~:o:ményclwt. fognak neld ndni, miként többi gyar

mataiknak, egyel/írtl pedig n. l1ot·ona rnag:\nalt ta1·totta fenn itélöRzé

keket állítani fel a polgári éH hiiniig)'lllt elinftlz{~se végett, "meg

egyezőleg a tiil·vénynyel, a méltányo~H:I.~-;gal, !! am•lnnyire l•llllltséges, 

az angol tiirvényokl(el." Ez azt jelentct.t,•, hol.~ Y nem akarják egy

szene mC'gtámadni a franezia ~zolo\!!okat, mint.ho~~y azonban minden 
m6don igyekeztok meghonoRitani :•z angol :-~zoká~okat, ezzel maguk 
ellen ingerelték a ea11adaiakat. A t.iihhi gyarmatokkal kitiid viszály 

tanácsoRnak tiint.ette ld tHHn i?:g:•tni Canad:"tt, nelln~-;y ez is hozzá
jok csatlakozzék j az(wt telhát ,it'lvál1agyattak a páriRi szoltások és 

a kath. valH.s, mildJ(~z ~~~~~ az angol mint:l.ra :tlakifl,tt el'lküdtszék 

is csatoltatott. N01·th lord elfogadtatta ezen javaslatot (1774), bár

mennyire lármáztak i~ a whígek, hogy a nemzet lealázza magát 

egy más nép tiír.v(~nyeinek é~ vallásainak elfogadHsával j söt annyira 

mentek a franezia nc~mzetiség pártolásában, ho~y angol gyarmato
soltnak nem is engc·llfek teriileteoket, mig v1~gre 1795-ben, midön 
már megsziintek létezni a~ diibhi veszélyek ~ ~ziikségcsnek látszott 

utat engedni a tulnépesedés es ri ld\ c•nh\s,;r,~, s mcnholyet nyujtani 

az angolaml'ribi l o y a l is t á k n ak s a fe)oHzlatott serngek kato

náinak, a fiatal Pitt egy uj javaslatot terje,,ztett ciii, mellyszerint 

Felsö-Canada az 11ngol tiiJ·vdnyhozás al:\. helyeztetett, a birtokok 

az angol törvények szerint ren~P-ztettek , hehoza toU a H a b eas 

c o r p us, s a vámügy i tiit·vények nlindenütt. a kom1ány számára 

tartattak felln' a mellyekkel valú renuclki'?.P.s n7.(JDban a tartomá
nyi törvényhl)záAra hagyatott, megfr.leWieg az 1778-ki nyilatkozat

nak, melly által a brit parlament lemondott a:r,on jogáról, hogy az 

anyaország javára adóki-It szedjen he. Ekként volt brrendezve Ca

nada eiés:z.en nz 1840-iltí forradalomig , ~ minthogy legnagyobb 
részt fra1;czia kiv{mdoroltak képezték lakosságM , nem hagyott fel 

panaszaival s ~zitotta a ~nrlódásolcat Angolor~~:íg é~o~ az Egyesült
Államok közi)tt. 

Mialatt sorsuk Europában eidöntetett, az Egyesült-Államok 

folytonos viszálkodásban állottak egymással, s Washingtonnak is 

kijutottak ama keserliségek és ellf:nmondások , mellyek mindenki 

számára fen vannak tartva, ki a hazának szolgál. A congresans ju
talmat igért a katon:iknak, de mivel képtelen volt igéretét bevál-
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taní, ezek egy heves röpirat által izgatva fellázadtak, s a polgár
háboru ugyancsak kivánt nevetséghírgyul szolgált volna a k1r,lyok
nak, ha. Wuhington eszélyessége klizbe nem lép. Lecslllapitván a 
lárlongókat, vilt!lzaüzvén az ellenséget, W nRhington Jetette a had\>le
zm méltóságot ( decz. 23), mintflogy nem nagyravágyái; baneni a 
szabAdság és hama (inzetlP-n szerete1e Altal vezéreltetett ; léll'lkben 
kifáradva viiszavonult mountvernoni birtokata, ama nyugalomba, 
melly di11eesehb volt, mint Napoleon trónusa~ Nem volt (S antique' 
mintáju h8s, hii'Dem bec~ületes ember; lithatva lcöteleseég~oel: en• 
méjétrH, azt iln,ntén teljesiti; szilárd levén meggyHzödésé-ben, egye~ 
nea eljárlisában 1) 1 nem retten el a nehézség~tl:ll, bizik a Gondvi
selésben ; s erilsebb levén mint saját és mások szenvedélyei, min
denkor ugyanazon egyszedi és nyugodt mngata1'tllst tanusitja; Bze
rény és béketiirö levén, nem vágyakozik kormányozni az embereket, 
vagy magára vonni hAmulatukat, hanem egyenlő marad mindig, 
akár saját birtokit müve<lje, akár Amerika sorsát intéraee. Kilenc~' 
évig harczolva ez utóbbi függetlenségének megalapitlisa végett, még 
tiz évig kiizdött olly czélból, hogy kormánynyal lás!la. el, s ea idö· 
alatt soha sem vesztette el bizalmát saját ügye iránt, sem becsü
letesség-ét, sem iinzetlenségét. 

A demokrat'icus párt által hevesen megtámadva, képes volt 
nem mut~~othi megbántód~st; csup'n Jeffer~ronnak, a pát"t fejének, 
írta a következő sorokat: "Soha sem képzeltem volna, hogy, nem 
mondom valószinii, de lehetséges legyen, miszerint, mig én minden 
erömet rnegfeszitettem, hogy nemzeti politikát alapiteak· meg, melly 
egeezen a mienk legyen, s megőrizzem az országot a hé.boru borzwl
maitól, - kormányzstom őeezes tényei olly durva és álnok módon, 
oHy tulzott és illetlen kifejezé8lekkel torzittassana:k el s magyaraz
tai!U.nak félre, minl)Jt!et alig lehetne alkalmazni egy Neróra, v~Wia-

') La. r'llyettenek, ki a fr~~.nuia forradalom alatt panaezkodott a rigal
wak miatt, ezeket irta: ft Ne törildj&k aokat egyo&melly, kt\ptelen állitúokkal, 
melly:ek egy Ql~gbiusult rem,ny okozta elsö bevületbeo, meggondolás n'lkiU, mon
datnak kl. Aki gondolkozik, el fogja. ismerni azon eUinyllket, mellyeket mi a 
f,·ancllia baj6badi!Rk, éa parane&nolra bUI!Ii'&IIDlnak' köwz!lnünk; egy szabad' k'or
mAD:v· 11laH 811JOGben ön new~ fójthat,;e. el a BOkaálr ~e6zaüt; mindlmkf·beez,l, 
a.miut goDdolkQZik, vagy; i11kf.bb bau U anélkül, horf gondolkozdk. s k!lvetP
z~képen itéletet moDd !W\ eredw,nyek fulöt~ adlkül, ho&r a' oltokf.t vizsg•l
ná ..... Az emb.eri termé8zetben. fllkH:tik feliqd11lni minden. miatt, mi meghiusiL 

valameily lrl!d1teili'Z rPm~nyt VRI:'Y flllrVPt.. • n11gyon ~ltrrjedt eszteleris~g elit~ ln i 
'fing&!:\ t; n.rmttil. w 
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melly birdedt gonoezteviSr~, siSt valameily közöneéges lébütöre ie. De 
elég; talán nagyon is messze mentem érzelmeim nyilvánitásával." 

Igen bevesen kikeit ellene nz iriandi Conway, midön azonban 
halálosan megsebesült, ezeket irta neki : n Képesnek érezvén ma'ga
mat kezemben tartani a tollat néhány pillanatig, felhasználom ezt 
arra, hogy kijelenlsem önnek őszinte fájdalmamat afölött, miszerint 
ollyasmit tettem vagy mondottam, mit excellentili.d zokon vehetett. 
Pályafutásom végén az igazság és m~ltány arra ösztönöznek engem, 
hogy kijelentsem utolsó érzelmeim~t. Az én szemeim ell:ltt ön nagy, 
kiváló férfiu. V aj ha hosszu ideig élvezze- ön azon államok becs ülését, 
tiszteletét és szeretetét, me ily ek sza hadaágát ön t'rényei vel ist á po J l a." 
Ennél nagyobb hódolatot t>gy hös sem várhat! 

Az t~g)'esült-ÁIIamuk alkotmánya. 
A háboruból azonban Amerika erőfogyottan lábolt ki, pénz, 

ipar, egyetértés nélkül. A nép és a rajongók, kik mindig aranyhe
gyekröl álmodoznak, most csalódva látván magukat reményeikben, 
forrongani kezdettek ; sokan remélték, hogy a gyiinge kormány ön
magá.tól megbukik R visszatér az angol iga alá, valamint a zsidók 
is visszakivánko:.r.!ak az egyiptomi husos fa~ekakhoz. Az erény 
segítségül jött. A tieztek, kik 10egszokták egymást testvéreknek 
tekinteni ugyanazon atya alatt, fájdalommal levén eltelve amiatt, 
hogy el kell válniok s a királypártiak eselsziivényeire hagyniok a 
hazát, Knox tábornok alatt az ö ts z á z a k t á r R u l a t á t alakitot· 
tá.k olly czélb61, hogy egym1\suak köJcs!jnöBen Hegi!ség~re legyenek ; 
azon veszélynek, hogy ezzel netán valamell y, mintlcnkorra fenma
radó rend alakittatnék, melly az :\llamra nt'~zve ÍR ve11zélyes~é vál
hatnék, elejét vették az által, hogy pusztán a jótt-konyságra szori
tottá.k. Az adó~:~ság törlesztése végett öt százaléknyi beviteli vámot 
indítványoztak , a javaslat azonban visszavettetv~n, emiatt a hitel 
jS megrendült. Továbbá mindegyik állam saját kltJön érdekei Rzem
pontjáb61 alkotott kereskedelmi törvényeket; a Itivitel többé nem 
állott az angollobogó védelme alatt, mig másrészről számos kézmü
vek tekintetében Angolországra voltak szorulva. Mindez részleges 
fölkeléseket eredményezett, mi al kal ma t szolgáltatott Nagy-Britan
niának arra, hogy több kikötöjéb8l kizárja az amerikaiakat. 

Mindezen baj onnan származott, hogy nem létezett valamelly 
közÖB kötelék az egymástó) olly távol fekvö B érdekre uezve ÍB 

annyira különböz8 államok között, mellyek köz81 egynek ellensze
gülése valamennyinek rendeletét meghiusitotta. Átaláaosan éreztek 
tehát az ÖliBZetartáR szükségét , hogy kifi,.;ethe!IRék adósst1gaikat. ll 
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elnyomhaesiLk az itt-ott fölmet·ttlhetö zavargá.sokat, s következéskép 
belátták 1 hogy módositaniok kell a szövetségi szcrzödést. Említet
tük már , hogy a congret1sus nem birt souverain és törvényhozói 
hatalommal, hanem csak annyira korlátolt felhatalmazással biró 
képviselök gyülekezete volt, hogy határozatainak mindegyik állam 
által jóvá kellett hogyatniok, miértis egy illyen állam léhasága- vagy 
ellen~:~zcgülésével szembeo is gyakran a rrividebbet kellett huznia. 
Illy alkotmányban mindenki észreveheti a protestáns jog befolyását, 
mellyröl máshol emlékeztünk. 

A fo e d e r a l is t á k ellenzéket keltettek ezen államszervezet 
ellen, nem mintha tagadták volna mindegyik itUarn felsöségét, ha
nem obajtották, hogy a közjó érdekében valamennyien egygyé ala
kuljanak, hogy központi, korlátlan hatalom alakittassék, melly fen
hatósággal birna az összes, miként a külön kormányok minden egyes 
állam fölött, s jogaban állna kényszeriteni ugy az egyeseket mint 
az államokat a szövetség feltételeinek teljesitésére ; intézkednék a 
hadsereg és hajóhad fölött, - azóval, akarták, hogy a tizenhárom 
állam egy nemzetté alakuljon. A d em ok r a t á k szintÉm eli!!mcr
ték ugyan egy központi hat:~lom szükségességét, ezt azonban csupán 
a független államok közti szövotségre reducálták. Franklio és Jef
ferson ez utbbbi véleményt osztották; Washington és Adams a 
foedet·alistálthoz c~atlakoztak; találko~ott olly an is, ki mérsékelt 
monarchiát indítványozott az angol király testvére alatt; a philadel
phiai congre~susban vég1·e megállapíttatott az uj alkotmány (J 787.), 
melly 89-ben lepett hatályba. 

Ebben egy olly ország jelentett~ ki az emberek ererieti egyen
löségét, mellyhen akkor rabszolgaság létezett 1). A forradalom előtt 
az államok mindegyikéndt küllin alkotmánya volt, s csak Angolor
ot·szág föhat•ísága által voltak egymáshoz kapcsolva. Megsziinvén 

l) M idöu a fü;!getleuoe~ kibirdet.tetef.t., on indeniitt vnltBk l'ab8t.olgAk, a hft.
horu alatt azoubau Peuu~ylvania egy javAMlatot fogadot.t, melly Hz~;~rint a rab

:;zolgaság minél előbb megbzt:niHteurlö volt; 01 maso<achnset.•ek azt a tlirvények
kel meg nem egye~t.ethetíinE>k nyilvlinitották, 11zonképen a Potomaktól északra 

eM Ö államolt i b vulamennyien, Mnryl11ncl és Dd11ware kivét(']f,vt•l. l!: z t t.' hették i:<, 

winthogy. a rabo?.olgák c::ak ogy hu"zad- vagy tizönötöd1·é~zét tették a lakoKság

nak. A oléli államokban ar.oulmn ~okkal erősebb volt az arány s a négerek re 

volt bízva ar; ösazos házi éo mel!;ei muul.ta, ouiért.io itt fentartották a rabnzolga

,[Lgot, Ez méginkább növeke•l<Jtt Louisiana é, l''Joritla mego~erzésc folyfá:J ; eu
gedélyeztetett az uj államokban, miut Miosouriban. 1790, ben az Unio területén hat

ijT;t.l liatvünezer l'ab~zolra volt; l830·ban két millio; l8tO·bell bárom éa fél millio. 
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cune kapocs, a luí.Loru végett alakult coufucd~ratiu uem él'iutcttc a 
külön államok függetlenségél, t~ helyét az Unio foglalia cl, melly 
csak módositotta s nem semmiaitette meg a függetlenséget. A szö
vetséges kormány, hogy a többi hatalmakkal szemben egy ~ys~es 
testet képvi~telbessen, felruház.tato.tt minda,.on jogo kkal, wellyE!Ik a 
békére, hábl)rura, diplomatiára, ize.rzödésekre vonatkoznak; emel
lett az államok ~gymás közti közlekedéaének könnyítéBe végett 
r43áruháztatott a pénz-, ut-, pósta-, rendör-ügy, a ker.esk.edtllmi szerzö
dések kötése, s a bíráskodás a külön államok vitáiban. A szövet
ségi kormány saját illetösége ü&yeibcn egyenes és közveti611 módon 
jár el, semmi más hatalomhoz nem folyamodva. A cungr611sus által 
hozott törvények a szövelségi kormány által vál~sztott polgári tiszt
viselökre bizatnak. 

A kormány caupáu a s ;.-.ü v c t., ég i k c r ü l c t fölött iYako
rol teljes felsőséget, me ll y száznegyvenhét négyszög-kilometernyi 
területböJ áll, csupán a szövctségi törvéuyekkel s közvetlentil az 
elnök és a eougressus által kormányoztatik. Ido épitették Wa
shington vároiiát, gy.öuyörü helyen, melly központ volt , mielött 
még a tartol;llányok nyugat felé nem tcrjeszkedtek, s rendkivül 
alkalmas a külorazágokkal való közlekedésrc; késöbb középüle~k
kel is gazdagították, a le.kosság száma azonban nem akar emel
kedni s a házak is Kzanaszét vannak szórva a roppant területen, 
minthogy a tart<lmány nem folytat kereskedést. 

Ami a belkormányzatot , a polgárok közti vis~onyokat , az 
értelmi és erkölcsi élet fejlödését t1 az anyagi müveltaéget illeti, 
erészben ezélszerübbnek tartották klllön töt·-:énycket hozni és fen
tartani mindegyik állam folsö~égét, mivcl nem létezett közöttük 
elegendö cgyöntctüség arl'a, hogy a szövotllégi kormány hiven kép~ 
viselhetné valamennyi::;ck uézclcit és t!~okásait. Illy módon igye
keztek iisszhangzatba llozui az egyesek függetlcnségét az összeség 
biztonságával, miértis huszonn<:gy törvényhozás intézi az államok 
ügyeit. C~upán ll. tuJságOt!ilD foJtünŐ ellontétek megakadályozása 
végett állapodtak meg bizonyo~ pontgkban, millyenek például a 
köztársasági kormáuyforma, a> a hatalmak elemi megosztása. A kor
mányzók hosszabb vagy rövidebb idüt·e választatnak a törvénybozó 
hatóság vagy a nép szavnzata alta!; az alt~úház legalább iti egy 
évig tart, s a felsőház két vagy négy évig. Egyéb általános elvek 
inkább érzelem, mint iráti utján állapíttatnak meg, mint pHdául az 
emberek politikai egyenlősége, s azért az ftltaláno!l ~zavazát~ (t~uffrage 
universel); az emberi tökéletesedhctés1 ., a~ért mindt~o babonás te-



kíntet mcllözcse a mult1·a a társadalmi jog alkalmazásában; a köz
vélernény feleösége, s azért a nép törvényes hatalma. Ezen tanok, 
mellyek az angol törvényhozás törzsébe s a proteetantismusba van
nak beoltva, bizonyos egyformaságot hoznak magukkal, rnelly a 
szokásokban is nyilvánul. 

Ami a formákat illeti, a végre hajtó hatalom az elnök kezébe 
van letéve, ki felelős kormánya tényeiéJ't s nem bir absolut sza
vazattaL Ha időközben meghal, helyét a n6gy év leteltéig az al
elnök foglalja cl. Az ulósszakok meguyitásakor az elnök egy üze
netben előterjeszti az ország állapotát s a tárgyalandó ügyeket, s 
mintbogy uem léte:~;nek minisztcrck, mikéut Angliában, kiknek 
feladatuk volna azokat lámogatni, állandll bizottságok neveztetnek 
ki mindcn ügy megvizsgálása végelt, H ezek elnöke védi a jelen
téseket s elöterjeszti a l{arnránnl< a kivánt okmányokat. Az elnök 
és a senatus uevezik ki az összes ny il ván os tisztvisclöket, ideértve 
a főtörvényezék biráit is, kik, mint cmlitök, még a törvényeket is 
hatályon ki \'ül helyezhetik, ha czokct az alkotmánynyal ellenke
zöknek nyilvánítják. Annak, ki az Uuiu kormányától fliggö állo
másokat tart eltoglalvll, ucm lehet helye a parlamentben. 

gz utóbbiban a uép bclsii érzelmeit, a létezri érdekeket és az 
uj eszméket egy, két évre választoLt kamra képviseli, mellybe 
minden negyvenuyolczczet· lélek egy l{épviselüt küld 1) ; a politi
kai tapasztalat, a mcggtmdolás ée a hagyomány közege a hat évig 
mükiidö senatus, mellyet a különféle államok törvényhozó gyülései 
választanak, éK pedig uem 16\ckszám szcrint, minthogy minden 
állam különbt!ég nélkül l~ét tagot kiild, ekként képviselve a gyar
matok. hajdani függotlen rendszerét. Az Egyesült-Államok illy 
módon ct>upán egy nemzetet képo;;nck az alsóházban, mig a sena
tus függetlou államok szüvet~;égénck l{épét tát'ja elénk. A senatus 
résztveszen a végrehajtó hatalomban, amennyiben őrködik felette, 
s az elnökuek a llenatw; bclccgyczé~érc van szüksége a követek 
és tisztviBelök kincvczéoc- s a szcrzüdésok kötésénél. Nehegy pedig 
a két pát'huzamos hatalom l{özött ü~szekocczanások merüljcnek 
fel, az igazságszolgáltat;\.si hatalmat szokatlan Itatáskörrel ruház
ták fel, amenuyibcn Ita a cougrcssu~ netán tullépné saját jogkörét, 
a sértett polgárnak jogában áll l<imutatni, ltogy a törvény eliE"nke-

l) .Az 1811-ki allwtm{myhoz bozzálették bugy minden luumiuczötczer la
kos, ideszámitva a rabuolgák hárumötödét, egy képvi~elüt. küldjön a coogres
eusba; olly teriiletek pe•lig, mellyekl'o nyolcz ez\' r férl1 talklt.atik, a kamrában 

8()' küldött által képvi~elttlb~euek, ki r~~zt ve~ryeu" vité.kb11D1 dc nem a Sli&Vazé.~bao, 



zik az alkotmánynyal, s ar. itelöszek, ha csakugyan ollyannak is
meri fel, hatályon kivül helyezhoti. 

Az Egyesült-Államok tehát átvették az angol alkotmány leg
javát, vagyis a három lényeges hatalom helyes összeállitását. Az 
angol alkotmány nem gondoskodik azon eaetröl, ha a két sauverain 
hatalom lr.özött meghasonlás mcriii fel; az Egyesült-Államokban 

megállapitották, hogy ha az elnök viaszavet valameily javaslatot, 
melly azonban a következő ülésszak alat1 a két kamra által két
h~&rmad többséggel megszavaztatik, 11 javaslat törvény erejére 
emelkedik. Csak a kót kamra köziitti véleményeltérés esetére nen• 
létezik intézkedés. 

A választási jog küliinbözö a különí'éle államokban, dc miudig 

deruokratic us alapon nyug:>zik; néhol c\·égrc hetventit egész száz 
frank jövtldelem, vagy hétszáz egész ezer kétszáz franknyi értékü 

telek vagy töke kiváutatik. A központi és keleti tartományokban 
majdnem minden ollyau egy(~n szavazatjoggal bir, ki valameily 
adót fizet az államnak, vagy katonai szolgMatban áll, kivéve a kol
dusokat és bünvádi kereset alatt állókat 1 a szavazás golyócskák 
által történik. A szioet> egyének még azon tartományokban sem 
léphettek be a vAlasztói gyülekezetekbe, mollyckben em<~ncipálva 

voltak. 
A szavazati jog illy nagymérvií kiterjesztése magával hozta 

a népnevelés t~zükséges8égét, t> valóban egy orsz:'t11;ban ~iuc,;enek 

annyira elterjedve az iskolák, az ujságok, a pósta. A külön törvény
hozások alapját a közöm1éges angol tiil'Vcny képezi, de igen ~zámos 
módol!itással. Eltöt·ölték a ilelyettcsitóseket, de semmi sem kötelez 
a birtokok mindeo áron való felo::~ztására. A füldmiveJ(i atya helyét 
többnyire az elsőszülött foglalja el; lestvéreinek a tökepénzeket 
engedi át, vagy zálogokat af!, s a1.ok aztán a kereskedelemre ad
ják magukat, vagy még rníivcléH alatt nom álló teriileteken ezerez
nek birtokokat. 

A halálbiintetéR igen ritka; egy biinletöszéki ügyesz megki
méli a s•~rtett feleket a törvé11púki eljárás költscgeitöl. A polgári 
perrendtartas ban nem utasitottál( vissza az ujitáso kat, miként az 
angolok, a régi formák iránti kegyolotböl. 

Nem levén uralkodó nemzet, hogy egy nemzetté egyer:~llljenck 
az egyediség feláldozása nélkül, nem csak kölcsönös türelmet, ba
nem teljes lelkismereti, vallás,- sajtó,- tanítási szabadoágat hoztak 
be, ugy hogy ott semmiféle államvallás nem létezik, s a quakere

ket fölmentették a büség- és törvényszéki eskütő!, ulamint a lta· 
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tonáskodá.st61 is, mint amik össze nem egyoztethetök az ö hitelveik
kel: szóval, az ember szellemi t•észe teljElsen kivétetett a törveny 
hatásköre alól. 

1\Iindezek után, s tekintve arun 1wk miudenfelét, mit az ame
rikai alkotmányrút az ut6bbi időkben öaszebeszéltek, tartózkodni 
fogunk azt tökeletesnek nyilvánitani; annyit azonban nyiltan kije
lentunlt, hogy azt a legjobbnak tartjuk, ha tekintetbe veszszük az 
ország ballatlan felvirágzás:\t. Igaz, hogy az uj köztársaság olly sze
rencaes volt, miszerint roppant teriilet fölött rendelkezett fenyegető 
szomszédok, s az,;rt külbaboruk nélkül, ruinekfolytan a szövetséges 
hadsereg tizenkét ezer emberre van leszállii.va s a hadiigy, mi az 
európai pénzügyek feneketlen hordaját képezi, ott csak 21-27 
millio frankat emészt föl. Ugyanazon ok eltávolította a bel"ö ve
szélyeket is, minthogy az ipar végtelen tért látott maga elött j a te
vékenység a természet ellen irányulhatott, a szabad ember szabad 
fék et eresztbetett hajlamainak, mások megkárosítása nélkül. Nem 
léteztek tehát hivalkodók és koldusok, a köztársaságok eme rák
fenéi, mert aki akar, talál rnunkát és módot a meggazdagodásra. A 
~;zabadságért valú köziis lelkeeedést~el, vallási vakbuzgóság, kivált
Rágosok hányavetisége, hivalkodók zava•·gásai, a kényuralom vagy 
Hzolgaiság mcgszokása nélkül, a dem•>kratiai eszmék soha nem lá
tott és rop pa nt l1atásu elterjedettség re tettek szort. 

Az alkotmány elfogadtatott, daczára hogy némellyok luisá

gosan messzetcrjedönek, mások meg nagyon is korlátoltnak tar
tották, s ugy a foederalisták mint az antífoederalisták, vagyis az 
előkelök és demokraták pártjai, megegyeztek abban, hogy Wa
shingtont vá\asztjfik cinökül ( 178B), ki még nagyobb tiszteletnek lőn 
tárgya, mióta a hatalmat letette. Midön azonban a franczia forrada
lom uj iiszköt dobott a vilagba, a demokraták föltétlenül mellette 
nyilatkoztak, kUelentvén, hogy az Egyesült-Államoknak kötelességök 
támogatui egy barátságos viszonyban álló és szabad népet j a facde
ralisták semlegességet stirgettek és alkudozásokra léptek Angolor· 
szággal. A foederalista- ellenes párt tulysulyra jutott a nép között, 
Washington lemondása után azonban (1797) mégis egy foederalista, 
John Adams, neveztetett ki utódjává, ki együtt volt Franklional 
Versailleeban, késöbb számos diplomatiai küldetésben vett részt s 
első londoni követ volt. Ő tengeri baderővel ajándékozta meg hazá. 
ját, miáltal csakhamar az elsörangu hatalmasságok sorába emelte 1). 

1) J6 l~n nem t'veezteoi szem elöl, hogy mtndaz, mit ner!IÖDk u 14m11· 
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TIZEN.KILENCZBDIK FEJEZET. 

I n d i a. 

India mindenkor számos fejedelemségre volt feloa~tva, mellyek 
között egy tuhndylyal birt 1). Kevéssel Sándor után 1 Palibotrá.ban, 
a Ganges partjain és Patna k•özelében, egy fejedelem emelkedett 
hatalomra, ki uralmát a Bengali-öböltől az Indusig terjesztette ki s 
a magadhai birodalom, mint neveztetett, meg a VII. században is 
jelentékeny volt. A belföldiek azonban a Gangc;; és Jumna közötti 
tartományt tekintik a miveltAég központjául, melly azért Ma d h y a· 
d ess a, közbe11sii tartomány, vagy A ,. y a v a r t h a, büsök lakhelye, 
nevet kapott ; itt özámoH v:íroH klivctkczctt egymásután főváros 

cr.immel. Az utolsó Kanodaa volt a Gaoges nyugati partján, s nagy 
fontossággal birt a IV. V. és VI. században, midőn P erzsiában a Sas· 
sanidák uralkodtak; jelentőséget az arab hóditás után sem vesztette 
el. 607· ben azonban , Harcha-V ardban a halála után , ki buzgó 
budiibista volt, a bramisták kerekedtek felül, amidöc is véget érvén 
a Maha-radsák, a politikai egység is megszünt. 

Az arabok és perzsák főleg hárfJw bit·odalomról tesznek emlí
tést, mint ollyanokról, mellyek érintkezésben állottak Nyugat-Ázsiá
val; ezek: Kabul, Sind, Mal va. Az elsőt a közönséges időszámitás 
első szálladaiban egy török kalandor alapitotta, ki Tibetből jött; 
valláea a buddhismus volt s a ~assanidák bukásával jelentéke
nyen gyarapodott. Buddhisták voltak Sind királyai is, kik az Indus 
alsó völgyét birták a nyugah·a és délnyugatra fekvö hu·tományokkal. 
A malvai birodalom Guzeratot s a Carobajai-öblöt foglalta magában, 

11 saját tet·ményoi é~ idegen kereskedők látogatása által gazdagságra 
jutott. 

Az arabokat hevm; téritésvágyuk csakhamar ezen orszá
gokba hozta, s Mobammed, ommiád tábornok, elfoglalta Sindet, hol 
m011cheákat emelt és számosokat kényszeritett a próféta vallásá
nak elfogadására. A meghódított országban egymástól ftJggetlen 
fejedelemségek keletkeztek, mellyek azonban valamennyien elismer· 
ték a bagdadi khaliffa szellemi főbatalmát s köztük kiválólag emli· 

rikai a.lkotmányr61 mond, az liszaki és déli államok kiiziitt kitört polgárhábor~t 
lis a rabszolgasi\g eltörlése eliitt irBtott. l<'orditn. 

1) Lá:;d X. Könyv 360 lt<p. 



tér.t .ót·deweln~ llul~on ús Mansura. India legnl'gyobb ré11ze még 
nem vesztette el független11égét, s Kabulban a buddhista dynastiát 
egy bramin q.ralkodóCIIalád váltotta fel, melly átkolt az Ioduson 8 

kíterjesztatte uralmát a mai Lahorera. Később azonban, a X. szá
zad közepetáján, Gazna a török Alp-Tekin uralma alá került, ami
koris kerxletét vette a Gunevidák uralma, kik mihamar leigázták 
Ka.ibult és nagy N~azét Ázsiának. A kabuli király, megfosztva fövá
roraától (990), nem .késett átengedni azámos, az Industól nyugatra 
ftskvö bit·tokait, kikötve azonhan Q buddha- éa m·ám.a-caltus &Zabad
ságat. A gaznevida ~labmud ruegkezdetl.e portyád.11ait ( 1001) a bál
v~yimádók ellen; á.tmont az lndu~on (lOIH), s mindenkit legyilkol
tatott, aki nem akarta elfogadni az izlaruot, a gyermekek é11 nők 
rabszolgákká tétettek, a templomok és bálványok leromboltnttak, 
a uép v.a.gyooa a katonák zsákmányává lett. Mathura (Mottra), hol 
Kris.hua aztiletett s ezer márvány pa.lotli é~ me.gaz'IÍJDJiálhatlan mennyi
ségü templem lé16Zctt, a földdel egycuiövé tétetott (1017); elfoglalta 
Ka.nodsilt e11 hét kt~.lltélyál, s bevette awn erÖIHiégdlct, mellyekbe a 
hajdani kormányllók menckültek. Sumeuatban, a glil.Zilrati. partokon, 
a Hi va· cultu!! s.Ukhelyén, mellynck köve meggyógyitotta a gyógyit
Itatlanoknak tartoU betegscgeket, roppant sv.á.mu bivök gyYJek.eiltek 
Öiize, kik semmi elLenállást nem tanusítottak, azt bivén, hogy Iste
nök majd maga megvédi öket; cuk valamennyien kardélre hányat
tak. Az izlam terjedésének csak Mahmud halála (1028) vetett véget. 

Ha a Linduk már előbb i11 óvakodtak az idogenekkel való ösz
szevegyüléstöl, most valótiágos borzalmat kezdettek <lretmi idnyuk
ha.n; a tudományok , mellyck Kashmir Ó8 Benares érintelJen völ
gyeibe mcockült.ek , most még ruegközelithetlenebbek ke lettek; 
Kaahmir királyai windeo idegent kizártak; a nök a lakosztályok 
legrejtettebb részéLe számüz.ettek, holottelöbb ünnepélyek alkalmá
val még az ideg()nek előtt i:; fályolozatlanul jelentek meg 1). 

Az európai hóditás előtt mabomedánok és benll.Zülöttek mint 
1u-alkodó.k és aláreodcltek éltek egymás mcllett Indiában, anélkül, 
hogy Ölillzcvegyültek volna ; az i~lam csupán az északi rée~ekbeu 
talált követökre a pa tanok és afghanok között , a tatár dynaBtiák után 
fenmaradt hagyom&nyok behatása és a bóditó fejedelmek zsoldjába 
szegödött szamos parzsák és arabok folytán. A roahomedánok száma 
illymódon mintegy tiz mi Ilióra vagyis a lakosság egy tizedrészére 

1) ReínH1111 emWdratH, felolva~YR ll frllnl'zía AkadPmÍI!. nyilvános liléHéD1 

18-ló-beu. 
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saaporodott, kik különválva a benszülöttektől, a azékbelyekeu, a 
kereskedő városokban és eröditett bolyeken laktak, de sohasem a 
Lyilt térségen vagy az ország belsejében, hol a hinduk fentartották 
pantheisticus vallásukat, kasztjaikt&t s a külfüldiektől való idegen
kedesöket. 

A biroda i om nagy kerületeinek miudegyike egy su b a b kor
mányzása alá volt rendelve, ki a császárt képviselte s kinek Akbar 
utasításai a következöket parancsolták: "Miudenhez imiidaággal fog
jon ; csak arra gondoljon, hogy jól. tegyen az embet·ekkel, s ne bán
jék velök tulkeményen; azokjék hozza az eszélycsséghez; igen keve
sek előtt tárja fel titkát; a biróság, meUy az igazságért lángol, szapo
rodjék kormányzása alatt; ne sujt~a a várakozás büntetésével azt, 
ki igazságot követel; tudja meg, hogy ö gyámnoki hivatalt visel j 

hogy hatalmának (egsziláJ-d~,(lu abpkii\"C l\ nep ragaszkodása; ha ezt 

elnyel'te, aludjék békével i tartsa kP,gyét és ellenszenvét az ész igája 
alatt; igyekezzék helyes intéselikel elejét venm a.-. engedelmetlen
ségnek j ha czélját éri, feddések- es fenyegetősekkel dorgálja a ma
kacskodókat j fogasl!a el öket, börtöuö.-.tesse be, veresse meg, fosz
lassa meg valamellyik tagjoktói, dc csak végső esetek és érett meg
fontolás után toszazon meg valakit életétiH." Ekként folytatja tigyel
meztetéseit, mellyok nagyon általánosak egy törvénykönyvre né~ve. 

A su babnak alá voltak rendelve a t us d a r ok, kik kisérték 
öt minden hadjáratában jog·hatósági tet·iilotéo belül, s szcrették, ha 
n a b a b-oknak, vagyis helytartóknak nevezték öket, melly czimet 

az európaiak adttik nekik s melly ké11öbb egyértelmű lett a subab
bal vagy muzulman alkirály ly al, mig a r a j a nevet a hinduk alki
rályai viscllék. Ezen méltóságok viss7'avunbatók voltak, s a kény
urak szivesen változtatták alattasaikat, nehogy e:~<ck tulságos hata
lomra jussanak j miután azonban a központosibí.so gyengülni kezdett, 
a nababok olly marészekké lönok, hogy függetlenekké tették magu
kat 1 s hatalmukat örököseikre is átruháztAk. Nem sorolom föl az 
alárendelt hivatalokat. Mig a kadik a Korán Mzerint boztak itéletet 
a muzulmáuok számára , a hinduk rende~:~en választott birákban 
egyeztek meg, kik többnyire a braminok közül vétettek. Sok tarto
mányban fentartották magukat a benszülött fejedelmek , kik. adót 
fizettek, s némellyek roppant teriiletE'k fölött uralkodtak , mint a 
misorei és tangorei királyok j a bels ö kormanyon nem történt változtatás. 

A bóditáa továbbá a hajdani alkotmány egy kiegét~zitö elemét, 
a helységet sem szüntette meg. Ekként neveznek néhány ezer hold

Pyi terület~t, mellynek lakoeai egy közeéget alkotnak, s elüljárói 



egy p o t a i l , ki a közügyekre s B rend fentartására Ugye l , egy 
k B r n um , ki a müvelési költségeket és a terményeket tartja 
számban, egy t a ll i "r , ki a hUnügyeket vizsgálja, e egyéb tisttri
aelök a kormányzat kftJönféle áj!:aira. Illyenek voltak emlékezetet 
haladó idök Ma, a határok é11 családok majdnem minden megváltoz
tatása ils anélkiil, hogy a poliUbi változások a belgazdálkodás fel· 
forgatasát iR eredményflzték volna; mindmegannyi apró köztársasá
gok a na~yterjedelmií, változékony keleti monarchiák alatt. Legna
gyobb részökben némi vagyon- é~ munkaklizösség létezik, miáltal 
mindenki valamennyinek támogatását élvezi. Az adó levonása után 
fenmaradó _iövedelem a kiki által milvelt teriiletaránya szerint I}Bzta
tik fel, s egyik a piaezra megy, mli!~ik a kiilöoféle mesterségeket 
gyakorolja. Némelly helységekben a toldbirtokoknak minden t'lvhen 
más gazdájok van. Az adót különféleképen vetették ki és szedték 
be, s az aratáflt akkor becsiiiték meg, mikor még lábon állott. Egy 
d e w a n kibérel te valam PH y tartomány ÖRRzes birtokainak 1\ltaláoos 
adóját; a z em e n d a r albérletbe vette a kiilönféle kerületek et, 
mellyeket földmivelökrf' (r y o t) vagy hel.ységekre o~ztott, adószedő 
lett, s mint illyen oll_y hat:~lommal birt, hogy még kerülete csapatai
val is rendelkezhetett; sztival, val{ls:\gHs fejeddemnek látszott, pol
gári és bünügyi _ioghatóság~al. 

Ezen intézményt tehát a h!ibérséghe:r. hasonlithatnók, csakhogy 
a mi hübéreseink valódi birtokosaik voltak f"öldjeiknek, s az adókat 
a maguk l!zá.mára hajtották be, mig ott a csáRzart tekintették egye
düli birtokosnak. Igaz, ho~y a ryot teljes joggal használta birtokát, 
mellytöl csak akkor fosztatott meg, ha nem teljesitette kötelezettsé
geit s azt másra is átruházhatta. 

Mindenck élén a nagy-mogul, TarnerJán ivadéka állott, ki 
korlátlan hatalommal volt fclntházva; a tartományokat az ö nevében 
kormányozták a Hu habok, kik magukat gyakran azok függ-etlen ura
ivá tették , mellcttök 11zámos összármazásu benszülött fejedelmek 
léteztek. Ezen aristokratiai és kormány za ti hierarchia alatt állott a 
helység: ekként egyesiiitek egymással a fó kényurasága, a közép 
aristokratiAja és hiibérsége s az alap municipiuma és köztársasága . 

. .\ mogol birodalom. -- Akbar. 
Bab11r után, ki e)I!IÖ volt az agrai mogolok között '), · Humajum 

(1530), ez után pedig Nagy-Akbar kövelkezett (1555), TarnerlAn 
hetedik ivadéka, ki a muznlman uralom megalapitAsát India f'rilritt 

1) Lfl!lrl :t XV. Kf\uyv 261 lllp. 
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a.z afgbanok leigázásával készült befejezni, kik ura!kodá&& elején 
elfo.glalták Agrát és Delhit s majdnem öaszes birtokait. Legy.ÖU>'e 
öket Palliipat mellett, megvetette uagyaága alapját ; csakhamar meg
fosztotta öket bnvehetlen erősségeiktXíl fl lépésrl.ll lépéM"e v.iaszaÜflte ; 
meghóditatta Guzeratot, betört Becgalába, Kaahmirha éa Si.odbe; 
négy évet forditott Deknn meghóditlUiára , mig végre. fölvebette 
annak cs á s,záf i czimét ( 1602). A szünet néllrlili há.boruk· nem. 
engedték meg, hogy ö mint a mogol birodal mának tulajdonképeni 
megorlapitója, renddel &s kormánynyal lássa el roppant birodalmát. 
A tizenöt j u b a., vagyitt fejedelemség 9,074.888,125 rupiát, vagy:ia 
többet mint 400 milliárdot jiivedelmezett neki évenkint. Ak b a r 
i.n t é z m é n y e i, mellyeket miniaztero, Ahui-Fazel, tartott fenn 
számunkra, részletesen megi.ttmertctoek benniink.et udvara. fényével, 
s az. ö kormányzati és igazságszolgáltatAai eljáráilával. MAgához hitta 
a tadóaokat, s pe11zsára v.agy hindura fordittatoU szan!w.krit és török· 
müv.eket; szerette a, festész~tet is, noba ezt triltja vallása. Akarta 
hallani é.s megvitatni a birodalmliliM létezi) különféle vallások dog
m~it, minek folytán bizonyos szkepticismus !!zállotta meg, mi öt 
türelmességre indította. Ugy lászik, azon reménynyel kecsegtette 
magát, misu•rint. sil.oenülend egy általános hitté olvaaztania. a keresz
tény, roahomedán és bráhmai vallásokat; a szokott muzulman for
mula helyett ezt h()zta be: N i n cs más ts t e n, cs ak l11 t e n, és 
Akbár az ö próf~tája; megjavíttatta a naptát·t, amennyiben a 
hold-idöszakolt helyett a na.phönapot hozta hll. 

lhan(Pjjr .. A un•~-ze.b. 
Utódja Abul Dsangir lett, vagyis a fiild meghóditój~ (1605), 

ki helyes rendőrségi intézkedéseket léptetett életbe; Agra és Labare 
között 450 ménföldnyi (migJi11) hosszuságu utat építtetett, melly el 
volt látva fákkal, kutakkal, karavanserailokkal, s adó.J!izetésre kény· 
szeritette a vi~apuri és golcondai ltirályokat. Fia és utódja Shah.Dsi
han (1627), Delbibe hely,ezte át székhelyét; hi rodadmát még életé
ben feJosztotta négy fia között (1656), miböl polgárhá.boruk szár-
11!117...ta.k, mig· végre AurMig-zeh, ki számos gy{)zelmei álta.l birné;r;rre· 
tett szert, ll.Z ajtatosság· álarcza alatt kivégeztet\'én a test111ér.eket s 
börtönbe vetvén az atyát, uralorora jutott ( 1669) s birodalmát a 
hat~Iom ~tőpontjára en1~lte; Mobi-Eddin-Alemgirn.ek vasyis a 
valJás. fel.virágoli!t~tóJ;lnalr. 11 a vilá,g meghóditójablak caimezte maP-t. 
Kinceei nagy a.raqyd!'ra.b.ok.Ml és drágakövekből állettak, s. azek1 
között egy kétszáznyolczvan karát sulyu gyémáut is létezett, mellyet 
Golconda kizsákmányoláBakor találtak. Főleg az. X p á.v-a-t.r ó n j á t 
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csodálták, ekként nevezve n fölötte levő mennyezettöl, melly szin· 
aranyból készült, gyöngyökkel kirakva ll eiül egy óriási rubinnal, 

· mellyröl egy ötven karAtot nyom() gyringy függ alá; a mennyezetet 
tizenkét, gyöngyiikkel kirnkott oszlop tartja. Aureng-zeb ritkán la
kott városokban, hanem inkább mozgó táborokban; kétsz4z teve 
és ötven elefánt, három, könnyU fából késztilt s szétszedhetö roppant 
palotát hordott egyik helyrill a másikra, egy napi táv{)lságra egy· 
mástól, ugy hogy a hová érkezett, egy ké~:~z palotát talált. Utána szá
zával jöttek a tev~k; kincsekkel terhelve, továbbá kutyá.k és párdu
czok, mellyek Le voltak tanitva a gazellák elfogására, s bikáll a tig
risvadászatok végett; hosszas lenne elbeszélni és bajos elhinni, milly 
töméntelen sokaságu állatok tartoztak kíséretéhez a viz, a konyba
szerek, a rahanemiik, levéltárak, fegyverek hordása s az utak :hijavi
tása végott. Midlín meg:illapodtak valameily roppant térségen, eaen 
fél millió vándorló a nagy mogol palotája köriil ütött tanyát, melly 
felé egyenes vonalhan iránynitalt a sátrai>, egy pillaont alatt felütve 

és ezétszed ve. 
Mint huzgt'1 muznlmán ~zámos rendeletet adott ki az Akbar 

alatt elharapózott erkölc •i lazultság megfékezése végett, üldözte a 
hindukat s moschc:i.kl(á változtatta át pagodáikat. Ismét életbe lép· 
tette Ak bar azon rendelet6t, melly fölmentette az adóllltól azokat, 
kik job b karba hozták birtokaik at, s a hinduk rovására könnyített a 
muzulmanok terhrin. Nagylelkii volt barátai iránt, de kérlelhetlenül 
jlirt el a legyözöttekkel, ~ mintbogy nyolczvanhét éves koráig szü
net nélkül háhoru~lwdott, t·oppant mrrvben kiterjesztette hóditásait 

Dekan, a DelhiWI fliggetlen legrégibb birodalom, az I. Moham
med zultán ellen föllázadt mnzulman Hnss1m Baku által alapittatott 
(1417); utódjai Braminolmak neveztettek, s ezek kihalása után abi
wd«lom Amf!dahad, Berar, Amednagur, Visapur, Golcond~~o nevü öt 
királyságra oszlott fel. Ezek szövetségre Ié pvén, legyözt~k a bisna
gari vagy carnatP-i hindu fejedelmet s lerombolták fővárosát, mally
nek területe huszonöt mérföld (miglia) volt s gyönyörü épületekkel 
és arany-födelü pagodákknl birt. Ezen országok azonban egyik a 
má.sik után elbuktak, s a két utolsót Aureng-zeb bódította meg. 

Ennek halála után (1706) a birodalom negyven tartományból 
állott I), mellyek a 25. szélességi vonaltol a l O.-ig terjedtek s évi 

1) E11ek: Ag,ra, Au(l, Behar, Bednur~, Beugala. Cauara, Ca~na~e, Bircar, 
Cocbiu, Caimbe~ur, Delhi, Diodig\JI, Allababad, Gut.ich, Gl,l,lfllra~e~, !(~w·a., Mll· 
labar, Malv11, Multan, :P;fi~ore, OrisRa, Tionevelli, Trav~ucor, meljyek jelenleg. An-
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jövedelmök tizezer milli6 frankra rugott, ámbár a termények értéke 
csak egy negyede volt annak, amennyit értök Angolországban fizet
tek. A birodalom azonban csakha mar hanyatlásnak indult; a herczegek 
kölcs1inösen taszitották le egymást a l1·óurúl; a testvérgyilkosságok 
kegyetlenségével egycu!B lépést tartolt a fényitzés l;S elfajulás, mi
alatt a raják és uababok fiiggetlenekké tettélt magukat ugy, hogy a 
nagymogol hatalma utóvégre alig állott egyébbiíl, mint hogy egy 
császári pátenssei megerősítette az elhunyt nahab utódját. 

~allt' k Ism uH. 

Az bdus és Jumna között északra cső tartományokban, 
Nanek 1539-ben a szcntség hirében halt meg Lahorcban, éd sirjához 
seregestül zarándokoltak hivei és tanítványai, kiket nemzetiségi kü
lönbség nélkül toborzott össze és se ik vagyis tatütvany név alatt 
gyüjtött maga köré. Argiunmal ut6dja, a P o t h i-ban vagy bibliában 
gyüjtötte össze a mester tanait, mellyek a se ik ek fe l ek e z e
t é n ek adtak létet; ezek elvetve a brámai hagyományokat, egy lát
hatlan Istent imádnak s a felebaráti szeretetet tekintik az erkölcstan 
alapjául; különben tiirelmc~sek s keriiinek minden vitatkozást; a 
kasztokat eltöriiiték; busnemiiekl{el is táplálkoznak, a borjuhus ki
vételével; templomaikban semmiféle bálvány vagy kép nem létezik ; 
a n ö szabadabb állást nyert; megtartottik mégis a törzsek köz ti kü
lönbséget és az idegenektiili dkülönzést. Aki ezen felekezethe föl
avattatik, kardot, puskát, Wat, nyilat éR lándzsát kap, továbbá egy 
csésze vizet, rnellyben E>gy töl'l'el kava1'ják fel a czukrot. Harczia~ 
néppé szaporodtak a g u r uk vagy ru esterek vezetése alatt, kik mint 
J,•lld föoökök gyakran viszálküdásban állottak a nagymogollal, be
avatkoztak a polgári báborukba, de késöbb minden világi befolyást 
elvesztettek s az ország száruos :> í r d a r vagy főnölt között oszlott 
meg, kiket si n g h-nek vagyis oroszlánnak neveztek el. Ezek Mo
hammed-shaht nevezték ki nagyrnogolnak ( 1717), ki 1739-ben uralko
dott, midön Shah-Nadirral, a persa birodalom helyreállitójá\·al gyült 
meg baja, ki elpusztítván Delhit, meghagyta ugyan neki or:~zágat, 
de elvette az Indus nyugati partján felcvö tartományokat. 

Alig távozott el Nadir, a mahmttok birodalmatól elszakadt 

~·oo!ur,;zllg közvetlen birtulu~it képe, ik; Hel'lu·, Strinagor·, kiizvetet.t birtokai; A·lo

mir, Adoni, CouCiln, Condapah, Dowlata.b:td, CandeM!., Vi.iapur, mellyek jeleul"g 
az angoloktól függö mahratt birodalmat képezik; Cabul, Cashmir. Candab ar, 
Sind, mellyekblll Afganiatan ali; A ssam és Butan, jelenleg függetlenek, de ad6~ói 
11 !!hinaiahnak. Nep11l független fpjerlelemA?.g .ls LnhorP- vagy P<'nd~at., a <l"ikek birtok ll. 
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Berar tartomé.ny, melly a mai napig fentartotta magá.t. Aud is füg
getlenségre vergődött (1747), lerázván magáról Abmed-shab, Mo
hammed utódjának uralmát; igy tett Bengaia is, ugy, hogy amo
golnak utóvégre csak Delhi és AgrE> tartományok egy része maradt. 
II. Alemgir uralkodása alatt Abrned, az abdallák, egy candabari 
afghan népség királya, meg•·ohanta Delbit (1755) s elvitt mindent, 
ami értéke1:1 ott még ma•·adt, söt a falakat is ledöntötte, hogy a köYe· 
ket elhordhatJaa ; toYábbá l.umuudizben a muhrattok pusztitották el 
Deihan Shaw alntt, s ezzel még a sirokat is felkutatták (1760); a 
candabari ki•·ály azuuban megtámadván /Sket, mint moodják, ötszáz
ezret leölt köz<Hök. Azon muzulmun kol'mányzók között, kik Shah
Nadir betörése után fllggetlenségre tö1·ekedtek, Davust-Ali-kan, Ar
cate tartomány oabábja, wellyben Pondichel'y és Madras feküdtek, 
annyira rettegett névre tett sze•·t, hogy a hiudu raják a ruahraltokat 
hitták ellene segitségül. 

Ezalatt azonban még l'0tlenelesebb hatalmasságok keletkeztek 
ama partokon, ugymint portugálok, hollandok, francziák. Az előb

biek hóditásairól már tettünk említést, valamint arról is, hogy majd
nem összes birtokaiktúl megfosztattak a hollandok által, kik ezidő
tájban Iegmeszszebb tet:jedö telepekkel birtak Ázsiában, a Sunda 
szigetektől kezdve a maiabari partokig 1). 

_ A francziák már l. Ferencz alatt megkisérlették gyarmatokat 
alapitani lndiá.ban, de visszatizetvén a zivata1·ok által, oem mentek 
tul a Jóreményfokán. IV. Henrik szintén ama részek felé irányozta 
alattvalóinak figyeimét s Bretagneban egy keletindiai társulatot ala
pitott (1604), melly küldött is néhány szercocsétlenUl járt hajót, de 
mihamar feloszlott. Ujabb kisérletek azintén meghiusultak , mi
nekfolytó.n a franczia hajótulajdonosok inkább Madagascar felé for
ditották figyelmöket. Richelieu (1642) ismét fel akarta éleszteni az 
indiai kereskedelmet a e ezéiból egy társulatot alkotott, messzeter
jedö kiváltságokkal ellátva; de ez sem juthatott zöldágra. Egy másik 
társulat (1664), mellyet Colbert tizenöt millióval és ötven évre szóló 
kiváltsággal látott el, lassan lassao olly virágzásnak indult, hogy fel
költötte a hollandok feltékenyaégét. Martin ~~erencz, ki egy gyarma
tot alapitott Poodichéryben, Koromandel pat·tjáo (167 4), azt a hollan
doknak kényszerült átengedni, kik ott magukat megfészkeloi szándé
kozvan, félelmes eröaaéggé akarták átalakitani (1693). A t·yawicki 

1) XIV. Kilnyv. 16. tl1 17. fejuil•l. 

XVIl-
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béke folytán azonban Pondichéry visszaadatott a franczia tArsuiat
nak az uj erődökkel egyUtt, s Martin, ki mint kormányzó tért oda 
vissza (1697), az europaink egyik legfontosabb állomásává Ázsiá.ban 
s a franczia bh·tokok fejévé tette; lakosainak száma ötszá.zról husz· 
ezerre szaporodott, európaiak, hinduk, muzulrnánok vegyest. 

Ezen gyarapodásnak maga a társulat ziláltsá.ga vetett gátat, 
melly már bomladozásnak indult, midön azt Law ismét jobbkarba 
hozni igyekezett, s evégbiíl li r ö k ö s i n d i a i t á r su l a t elnevezés 
alatt egyesitette vele a nyugati, chinai, áf•·ikai társulatokat. Láttuk 
ezen vállalat ép olly fényes, mint mulékony virágzását, a társulat 
azonban tulélvén az egyetemes bukást, Pondiché•·yre irányozta fi
gyelmét, melly kiváló éJetképessége folytán folyvást gyarapodott. 
A társulat soha sem adott osztalékot •·észvényeseinek, mert a ha
szon Pondichéry szépitésére és er5sitésére s szövetségesek szerzé
sére fordíttatott. Dumas, ki mint kormányzó küldetett oda (1735), 
ügyes és erőteljes kormányzatával még inkább felvirágoztattaj Mo
hammed-shah nagy-mogoltól kiváltságot nyert pénzt veretni, szá
mos egyéb előnyökkel; hasonlóképen nagy hasznára dlt a telepnek 
Karikal éa környékének megszerzése (I 739), mellyet egy tandsauri 
trónkövetelötöl vásárolt meg csekély összegé•·t és segitség igéréseért. 

Duplelx. 
A francziák több más gyarmatot Í11 alapitottak az indiai .. fél

szigeten: Maiabar partjain biztositották maguknak a bors-kereske
dést j Surateba a lyoni szövetcket és aranymüveket szállit ották, s 
ugy látszott, hogy versenyre akarnak szállani a nagy tengeri hatal
masságokkal, annál is inkább, minthogy olly kitiinö három fértiu 
állott gyarmataik élén, mint Dupleix, La Bourdonnai~:~, Bussy. 

La Bourdonnais érdeme folytán egy más telep is virágzásnak 
indult, mellyet a francziák a Madagascar és az Iodiák közötti uton, 
a France és Bourbon szigeteken alapítottak. Chandernagor Ben
galában, mellyet Aureng zcb 1688-ban százezer liráé•·t a franczia 
társulatnak engedett át, szép virágzásnak indult Dupleix kormány· 
zása alatt. Tizenkétévi ott tartózkodás után mint fök6rmányzó 
Pondichérybe hivatott (1742), hol a nabab czimét vette föl, mellyet 
a nagymogol elődjének adományozott; olly fényt vitt, mint egy 
valóságos keleti fejedelem ; rajának is elismertette magát s egész 
Bengalára ki akarta terjeszteni Francziaország hatalmát és keres
kedelmét; fóigazgatót nevezett ki Chandernagor számára s hajókat 
küldött Siamba, Kambodsába, Coebinchinába és a többi piaezokra; 
egyuttal szaporitotta a gyarmat csapatait, szigoru fegyelmet hozott 
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közéjök, felébresztette bennök a vállalkozási szellemet, hogy hatha
tós befolyásra tegyen szert a félsziget belvillongásaiban. 

Az angol társulat szintén letelepedett Bengalában a megelözö 
század második felében, 1\ Aureng-zeb unokájától engedélyt nyert 
megvabárolni Govindpur, Chattanutty és Kalkutta helységeket, hol 
aztán a Vilmos erlldöt épiteth~. 

1696-ban említést érdemel egy :juba-Singa nevü bengalai 
hindu zemindar lázadása, minthogy ez tirügyet szolgáltatott a hol
landoknak Chinsurában, a francziáknak ;chandernagorban s az 
angoloknak Chattanuttyban engedélyt kérni ana, hogy sajat bizton
ságuk végett erősségeket emelhessenek, s a nyert engedély folytán 
csakugyan félelmetes bástyákkal látták el telepeiket Kuli-kan, ki 
elöhb háborgatta az angolokat, miután Hamilton orvos által kigyó
~yittatott egy fekélyb(íJ, jutalmul megujitotta a társulat kivé.ltságát 
s engedélyt adott neki kiterjeszteni birtokait. 

Dupleix megérkezésekor az európaiakat csak kereskedöknek 
tekintették, ö azonban ismflrvén az országot, látta, hogy itt uralkodni 
is lehet, tervét azonban eltitkolta, midön az még csak vakmerö
ségnek és dllreségnek látszott. Egészen egyszerü terve abban állott, 
hogy európJi csapatokat helyezzen indiai fejedelmek szolgálatába, 
meg levén győződve, hogy azok mihamar tulsulyra fognak jutni; 
illym6don csakugyan sikertilt uraloml'a jutnia Carnate, késöbb 
Dekan fölött is, mellyek lakosainak sza!.ma harminczöt millióra, 
vagyis a mogol összes alattvalóinak felére rugott, 11 kénye kedve 
ezerint alapitott vagy pusztított idegen telepeket. 

Az angolok irigy szemmal nézték a franczill.k telepeit, s ha 
ezek valamelly nabahot pArtoltak, ez elég volt arra, hogy Ilk az 
ellenfél pártjaha álljanak; a két nomzet ennélfogva még akkor is 
háboruskodott egymással a gyarmatokban, mid<ln Európában bé
kében voltak. Miután az angolok visszautasitották Francziaország 
azon javaslatát, hogy a kitört háboruban semlegesnek tekintessék, 
a franczia gyarmatok főnökei is védelmi á.llábt kényszerültek elfog
lalni (1744.): Dupleix a béke megkötese után ismét visszatér meaz
szeható terveihez, meg levén győződve, hogy a franczia társulat 
mindaddig nem mérk<lzhetik meg az angollal, mig szárazföldi hata
lommá nem leszen. Sajnos, hogy a fönökök nem értettek egyet és 
féltékenyek voltak egymásra, amiértis La Bourdonnais ahelyett, hogy 
Dupleix•szel egyesült volna, ki Madras meghóditását tervezte, egy
maga akart részesülni ama dics!Sségben, hogy elvegye az angoloktól 
llme legfontoRabb coromandeli telepöket. Maclras fehér és fekete 

;Jfl" 
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városra volt felosztva j amazt europaiak, ezt zsidók, banianok, ör
mények, mahommedánok , bálványimádók , négerek , vörösek és 
barnák lakták. La Bourdonnais azou parancsot kapta a belysr:inén 
járatlan mini~zteriumtól, hogy ne tartsa meg hóditmányait, amiértis 
tíz millio líráért visszaengedte azokat. Dnpleix azonban, ki ismerte 
a hely fontosságát, \'ÍS~zaveti az egyezmimyt, kifosztja és fölégeti 
a várost (1746), miáltal gyülöltté teJzi a franczia nevet j továbbá 
annyi gáncsot gördít vágytársa elé ujabb vállalataiban, hogy ez visz
szavonul és Francziaországba tér, hol a Bastillebazárják (1748). 

Ez kedvező yjz volt az angolok malmára, kik ujra összeszedven 
magukat, nem csak Madrast visszafoglalják, hanem Pondichéryt is 
ostrom alá veszik. Dupleix fényes védelme laug.), melylyel vissza
vonulásra kényszeriti az angolokat, fátyolt borit az általa elköve
tett ballépésekre. Mad1·as elvesztése után Dekaura és Carnatera for
dítja figyelmét, melly tartományok fölött vetélytársak czivakodtak; 
ezek viszátkadásai kiizött regénybe illő kalandokkal 1) Musa Fer
sing nevü védenczet helyezi a dekani subabiába, ki jelentékenyen 
növeli Pondichéry és Karikal tertileteit s átengedi neki Ma.zulipat
namot és vidékét. 

Carnateban azonhan az angol társulat anélkül, hogy voltaké
pen hadat üzent volna , támogatta Dupleix ellenfelét, ki cserben
hagyatva szö vet11égesei és a gyáva versaillesi cabinet által, csak
ugyan le is győzetett , minthogy a:t:onban soha sem -vesztette el 
bátorságát s kimeríthetlen leleruényes~téggel birt a ki~:~egití) eszközök 
feltalálásában 1 megint h\bt·a kapott; gyözeln.ei leírhatlan lelkese
dést idéztek elő Európában; beszélték 1 hogy csak 11. Cha.ndasaib
tól nyert területek harminczkilencz milliót jtivedelmeznek, s azt 
hitték, hogy évenkint titven milliónyi tiszta jövetlelemre számít
hatnak. Ábrándok voltak ezek is, miként a Lawéi. A számítás 
alkalmával két milliónyi hiánylatot találtak a tá1·•ulat igazgatói j 
Dupleix-t okozták ruiatta, mintha bil!ony nem lebetett volna előre 
látni, hogy mesz szeható vállalatai sok pénzbe fognak kerül11i, s 
hogy még más költekezésekre is volt szükség. ha valaha azok 
gy11mölcsét akarták élvezni. Felingllrülve számításaik meghiusuláaa 
miatt elhatározták, ho~y mással fogják felváltani , s a cabinet is 

1) La Touebe uevü frauc~ia tis~tröl b;;,zélik, hogy uyolczvanezernyi el
lenaég által levén bekeritve, éjnek idején bAromsliláz fraucziával berontott tábo
rukba, ezerkétszázat leölt kfi .. ülök, 11 töhhiPI!et. mAgrémitette és RZ•:tszórta ~ maga 
eaak kl:t k11tonllt VRRztett., 



pártjuklit fogta, n n nál i~ inkább, mintlwgy az angolok kiivetelték 
Dupleix visszahiváaát, ki· szerintök csak a viszálkodásokat. szitotta 
Ázsiában (1754.). Ekkor szövetkeztck (lgymással a franczia és an
gol cabinetck olly ezéiból , hogy ki eg yeztessék a két társulatot s 
teljesen egyenlő karha helyezzék öket a coroman deli és orissai 
partokon, ugy hatalom, mint terület és kereskedelem tekintetében; 
hogy mindegyik békében élvezze saját birtokait s ne elegyedjenek 
a benszülött fejedelmek ve•·senygéseibc. 

Duple i x nem türhette békével , h ogy utódja alkudozá&ba bo
csátkozott az angolokkal s nem fogta ink á bb csapataival ostrom 
alá Tricsinapalit, mellynek elfoglalása a franczia gyarmatok számára 
tulsulyt és ropp11nt előnyöltet biztositott volna. Aki meggondolja, 
mit tettek késöbb az angolok, hajlandó igazat adni Dupleixnek; 
neki azonban engedelmeskednie kcllelt. Tizenhárom milliót ellHe
gezett sajátjából, minthogy bizvást remélte a gyözelmet; ezt most 
kicsikarták kezéből, miértiR könyczve hagyta cl dicsősége szinhe
lyét. Megtagad ják neki az elölogck visszafizetését sőt pört is in
d itanak ellene, azon férfiu ellen, ki kiir.el állott ahhoz, hogy egész 
Ázsiát. megszcrezze f<~rancziao•·s:;~ágnak. "Feláldoztam (ir:ja) ifjusá
gomat, vagyonomat, életemct, hogy gazdagsággal halmozzam el 
nemzetemet Ázsiáhun; szeroncsétlen barátaim , luiságosan gyöngéd 
rokonaim összcR birtoknikat felajánloU ák terv eim meg valósitására; 
most nyomorban fetren~ek .... Alá vetem magamat az összes birói 
formáknak , s mint a lcgutolfliÍ J.itclezii könyii•·gök azé1·t, mihez 
jogom van. . . . ~zolgálataim11t meaének tekintik, ldncvctik. kérel
memet, s mint az emben~k logelvetcmltltcbbjévcl bánnak velem .... 
Még megmaradt csekély vagyonomat zár alá vetették, s halasdá
sokért vagyok kénytelen cRed ez ni, nehogy börtönbe vessenek. u S 
miután arra használta fel vagyonát, hogy kihallgatásokat szorgal
mazzon a biráknal, szegényen halt meg a?., ki király és India kin
cseinek ura volt ( l7fl3.). 

(,alJ~, 

A franc~ i a tárRulat ck kor a cororuandeli és orist~ai partokon 
Mazulipatnamot birta négy kerülettel, továbbá Pondichéryt measze
terjedő vidék kel, Karikal t és Cheringham ~zigetét; ezek tekintélyes 
birtokok vnltak, de sokkal inkáhb szét voltak szaggatva, hogysem 
kölcsönösen segithették volna egymást. Bussy marquis, Dupleix 
helytartója, fentartotta a franczia befolyást Dekanban, s tekintve 
tapasztahságát, bátran rá lehetett volna hizni az ügyeket. Helyette 
azonban a franczia ca'Linot az ir Lally grófot küldötte oda1 ki be· 



cs ületes é::~ viLez tiszt vu l t, dc nem birt sem aton eazéiyességgel, 
sem azon simulékonysá.g- és mérséklettel, melly olly távoli tartomá
nyokban és olly nehéz időkben szükséges lett volna. Már nemzeti
ségénél fogva gyülölte az angolokat s többször mondogatta, hogy 
egész politikája eme szavakban foglaltatik : Ki ke J l i r t a n i 
m i n d e n a n g o l t a fél B z i g e t r ö l ; de nem ismerte az indiai 
törvényeket, érdekeket, politikát, s makacsul vonakodott erészben 
bárkitől felvilágosítást fogadni el. 

Ott az előkelő osztályok irtóznak a munkától; az alsó osz. 
tályok mindegyike pedig bizonyos meghatározott életpályával bir 
s becstelenségnek tartaná bármelly más foglalkozáshoz fogni ; mi
ként a földmíves, ha ama földet mivelné, mellyet nem ő vetett 
be; a hord,r, ki fej6n szokta a terbet hordani, ba azt hóna alatt 
vinné; a katona, ha magának kellene készitenie a sánczot, melly 
mögé menekülnie kell ; a lovagló, ha ö maga aratná a füvet lova 
számára. Teméntelen sokaságnak kell tehát mindenkor követni a 
hadseregeket, s minthogy azt Lally nem volt képes összegyüjteni, 
erőszakkal bajtotta együve Pondichéry lakosait, minden tekintet 
nélkül a kasztokra s a munkafelosztásra, a páriát a pappal együtt 
kényszeritve az ágyukat buzni vagy a terbet czipelni, mi által 
addig hallatlan módon tiporta lábbal a társadalmi és egyuttal vallási 
rendet. Ellenkezőleg bidegvérií, eltökélt, mérsékelt ellenfele, Coote, 
képes volt befolyást gyakorolni egész környezetére és saját elő
nyére használni fel ellenségeinek baklövéseit. 

Lally elsö vállalatai kedvezően sikerültek, visszanyomván 
az angolokat az összes coromandeli partokról, üldözni akarta öket 
Madrasban Íb1 dc kifogyott a pénzből és emberekböJ ( 1759). Azt 
javasolják neki, hogy keljen utra s hajtsa be a tadsauri rajától 
eunek tizenhárom milliónyi adósságát; Lally nem ijed vissza az 
ötven mérföldnyi (leg he) távolságtól, s éh&éggel küzködve ezéihoz 
jut és ostrom alá fogja a várost (1760), ballván azonban, hogy Pon· 
dichéry veszélyben fm·ug, visszatér és ujra el ü zi az angolokat. 
Minthogy azonban soha scm rendelkezett elegendő eszközökkel, egy 
vállalatát sem képes teljesen befejezni ; szigoruságával es fenyege· 
tözéseivel maga ellen ingerli a kormányzókat és mindazokat, kik 
hasznot huznak a vis~zaélések ből ; a hadsereg is follázad ellene s 
az angolok ostromzár alá fogják Pondichéryt. Lally a viszálkodások, 
lázongasok, éhség közepett vitézül ellenszegül a buszszaros tulerö
nek, mig végre minden segélyeszközböJ kifogyva feladja a várost s 
ö maga foglyul vitetik Angolországba (1761 ). 
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Poudichéry bevélelével véget ér a lrancz.iák uralkodása in
diában, hol csak jelentéktelen telepek maradna!( birtokukban, mig 
Coromandelés Bengaia óriásilag növelik Anglia hatalmát. Az 1763-ki 
párizsi békében Pondichét·y visszaada:tott, de azétrombolva és je
lentéktelen területtel, s ámbár ujból felépítve (1769), lakosainak 
száma csakhamar megiut harminczezerre emelkedett, többé nem 
versenyezhetett Madt·asszal és Kalkuttával. Francziaország még 
Karikalt, Chandernagort és a Bengalában levő egyéb helyeket is visz
szanyerte, de azon föltétel alatt, hogy ne emelbeesen erősségeket. 

Francziaország tíz év alatt áfrikai telepeit, az amerikaiak nagy 
részét és egész Canadát ie el vesztette, minek folytán roppant ingerült
ség keletkezett, melly egyéb tárgy hiányában Lally ellen zudult, 
kinek winden tényét roszra magyarázták, sőt árulásról is vádolták. 
Értesülvén a vádról, engedeimet nyer, hogy önmaga igazolása végett 
hazatérheesen Angolországb611 mire ezt it·ja Choiseulnek: Fe j e
m e t és á r t a t l a n s á g om a t b o z om, A parlament egy kép
telen pört indit olly hadjáratok és ostromok fölött, mellyek teljesen 
iRmeretlen tartományban és körülmények között mentek végbe! 
Fölmentetvén a felségeértés biine alól, kimondják ellene, hogy el
árulta a király éa a Társulat érdekeit s visszaélt hatalmával, miértis 
hatvannégy éves korában halálra itélik és kivégzik (1766. máj. 9). 
Ezen itéletet XVI. Lajos '). (az elitéltnek fia sllrgetésére) uj vizs
gálat alá vétette és megsemmisitette. 

1) "Bizonyár ll. ti:t:ántosak \'ol tak Lali y tévedései ... s ö általa f .. jezteteU be 
Tudia elveszté"e: bo kell "~onhan \'allani, hug y jelleme helyteleuségeit-, ameny
nyire lehetséges volt, fényes vitézséggel, fáradhatlan buzgalommal s a király és 
a haza érdekei iránti teljPs odaadásRal tette jóvá. Az angolokban, még az egy
mást é1·ii c~apá.ok között. is, bizonyos, bámulattal vegyed félelmet gerjesztett 
maga iránt. Ha részletes hibák "orozata fölérl.telne valameily főbenjáró vétséggel, 
egy nagy tekintélyü egyén tiHW léte~n~l<, ki {utatlaunak tarthatnA magát. Ha 
maga a nereucsétle11ség bií "• eltekintve a szAndék tól, minden ll'gyözött hadvt~

zéruek bitófán kellene végezni életét. Nem lehet csodálni, ha a közvélemény 
megváltoztatta ll parlament ítéletét, 8 nuak tolwacoává tette magát Voltaire, 
midön Lally kivégeztetését. az igaz.•ág kardja dltal elkooetett gyilkossdgnak ne
vezte i d' Alembert pedig ollyasmit mondott, mi kegyetlen ugyau külsöleg, de 
ook beusö igazsággal bir: Mincf.enkinek jogdban állott megölni LaUy-t, csak a hó
hérnak nem. Valóban senki s\•m volt kcv~sltbé alkalmas LallynU a rábízott sze· 
re pre j heve H, er!lol!lRkoskodó, ren dk i v ül ingerlékeny jellemmel birt, holott c~upa 
kiméletesség· és halogatá•ra lett volna s~!iluég i csak egy eszme uralma alatt 
állott, pedig külöufélék és bonyolultak vollak az érdekek, mellyek közé kave
redett j csak a szeriot akart müködni, amit máshol látott é~ tett, miot Német
or811!gbau, Spanyolorozágbau, Ném .. •talföldöo, hol egészen mAsok voltak a körül· 
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Poh-rt~. 

Nem hallgatjuk el itt a jótékonyság ama hőseinek egyikét, kik
nek neveivel olly szivesen viditjuk fel a hódítások szomoru lapjait. 
Poivre Péter Lyonból (1719-86), ki a szeot Józsefröl nevezett .. kül
földi missiokra ezentelte magát, szot•galmasan tanulmányozta China 
és Coehinchína szokásait és törvényeit, hová szánva volt; minthogy 
azonban egy angol hajó ál ta l foglyul ejtetett és kapott sebei miatt 
egyik karját elvesztette, bucsut kelle vennie az egyházi pályátóL 
Miután visszanyerte szl\badságát, megviz11gálta az európai telepeket 
Indiában és Afrikában, mire gazdag ismeretekkel ellátva visszatért 
honába és azt javasolta az indiai franczia Társulatoak, hogy létesit
sen közvetlen kereskedelmi összeköttetést Cochinchinával s helyezze 
át a France és Bourbon s1.igetckre a Molukkák számára fentartott 
fítszercserjéket. Miután evégből ii maga küldetett az illető helyekre, 
csakugyan siket·ült egy franczia bankot ainpitania Fai-foban, ~rre 
legyőzvén a hollaodok féltékenysége által eléje gördített akadályo
kat, kik halállal büntették valameily fentartott növény kiszakitását, 
s hamis térképeket terjesztettek, hogy l1im\rba vezessék a hajóso
kat, - sikerült tizenkilencz szerecsendic'J -cserjéi (noce moscata) 
szet·eznie. Kevéssé támogatva a gyarmatok igazgatóitól, kik akkor 
víszálkodásban állottak egymással, sz igetrő l szigetre megy, alku
dozik a fejedelmekkel s szekfii-netn.,ket, száraz ri?.st, bors- éti fahéj
cse~jél(et eszközölvén ki tőlök, ezeket szétosztja a gyarmatosok kö
zött. A Társulat akkori zavarai csökkentotték kitartásának gyü
mölcseit, midön azonhan annak feloRziása ut:in ö maga neveztetett 
ki a gyarmatok feliigyelüjé"é, elénken boz?.I\JQgott a hiányok orvos
lásához s La Bourdonnais nemes tervcinek valóRit:\s~hoz. 

Hengala- - Clln-
Bengaia a Mgy-mogol legkeletibb tat·tományl\1 melly a Gan

ges által öntözve, roppant mennyi11~gü rizst éR mindcn más gyümölcs-

meuyek, &?. emberek, ~ dolgok ; megvetetf.e .ls ~.luyomta a bindnkat., holott édeM
getni ~8 a maga ré,zére kellett ,,,;"11 öket b6ditllni; tapasz~altt;ággal hir

ván az enr6pai reorlszer~A háboruban, egy német. tAhornok pedán• szigo
rát ho111ta od11, hol egy Clíve ~·" egy Hn~sy szeren<~slls ~.s hajlekony szel

lemére volt sziik"ég. . . . . A végzet. kegyetlen játékot ii:&ött vde, 

midöo egy olly trirre hítta, melly nem az ö •zAmAra vol! alkotva. 

Egy b~csülete~ oeme•emher, bátor katona, iigy~A tiR~t lépett a vérpadra, a. tu

dRtlaadg, gyávaság és árulás bármRs vádja által sujtva. HH a történet meg
fejtheti emf' rettenetes cataotrophat, R törtédaz n Pm bauélhet i el azt mély 
megindulás oélkiil." Barcboa de Fenhoen, VI. Köu,v. 
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nemet tet·mel. Suja-<~1-Daula, Allaverdi utóda Bonga.lában, Haharban 
és Orissában, teljes szivéböl gyülölvén az angolokat, s. talán a fran
cziák által is sarkalva, hirtelen megrohanta Kalkuttát, amazok Jeg
tekintélyesebb telepét, s m!'gadásra kényszeritette ( 1756). 1\'Iint
hogy kevés árut és arauyat talált, azt hitte, hogy el vannak rejtve, 
miértis hogy a foglyokat a rejtekhelyek folfedezésére kényszerítse, 
a fe k e t e p o k o l b a, vagyis egy tizennyolcz láb hosszu és tizen
egy láb széles börtönbe zárta öket, melly csak az egyik oldalról, két 
ablakon át nyer világosságot, ugy hogy az ott töltött tizenkét óra 
alatt szászhuszonhárman fultak meg. A madrasi angolok borzadva 
értesültek ez eseti i) l, s W atson Károly tengernagy azonnal a Gan
gesbe vezetvén hajób adát, visszafoglalta Kalkuttát ( 1757). 

Clive Róbert, egy shropshirei középsorsu nemes tia, ki már 
gyermekségétől fogva bátornak mutalta magát, Indiába ment s itt 
átszenvedte rnindazon kellemetlenségeket, mellyekkel l'endesen 
meg kell küzdeniök az erőteljes jellemeknek, mig végre a hadi pá
lyára adván magát, mellyre pedig nem neveltetett, a veszélyek 
iskolájában képezte magát továl>b 1)' Ezen uj C01·tes, miként Mexico 
meghóditója, szilárd volt elhatározásaiban, leleményes eszközeinek 
megválasztásában , villámgyot·s terveinek végrehajtásában 1 s 
emellett tudta l<atonáiba is átönteni saját lelkesedését, tiszteletre 
gerjeszteni maga iránt az idegen nemzeteket, saját belátása szerint 
müködni s mégis hazájának engedni át azt, mit nélküle vivott ki. 
A csapatok élére állittatván igy szólt: N em i ll ik v é d ö l e g 
v is c l n i ma g u nk a t; t á ma d j u n k m i; s P las se y mellett U un. 
16). csatára kényszeritvén a vérengző nababot, megölte öt .. Tábor
uoka és utödja, Mir Dsaffi~t·, két millió font aterlioget tizetett az 
angoloknak, kétszázhe.rmincz ezret Clive lordnak s hatvanezer !irá
nyi évdijat. A győzök azonban nem tudták fékezni kapzsiságukat 
s folyvást ujabb követelést1kre buzditotta öket a nabab engedékeny
sége, ki zálog fejében az általa fizetendő összegekét·t három kerületet 
volt kéuytelen nekik átengedni Kalkutta mellett, mellyek a későbbi 
birodalom magvát képe1.ték. Midiin késöbb megtagadta egy ujabb 
követelés teljesítését, azonmtl letették és Kossim Ali-kánt emelték 
helyére, ki két más kerületot engedett át ama roppant összegeken , 
kivül, ~ellyeket a lázadás hiveinek fizetett. Erezvén azonban gyalá-
zatát, le akarta magáról rázni az igát, szaporitotta hadseregét s meg
rohanván az angolokat, felkonczolta őket. 

l) Lá•d élatleirl6át sir John Malcolmaál. 



Ekközhen megint háboruba keveredtek egymással Franczia 
es Angolorezág, a a franczia társulat a helyett, hogy a közöa ellen
ség ellen a bengalai fejedelmekkel ozövetkezett voln111 gyáva sem
legeaeégben állapodott meg, ruinckfolytán megtagadta a segitséget 
Suja al-Daulá-tól. Emiatt legyőzetveu a gazdag és hatalmas an
golok tovább folyta:j:ik a háhorut, hogy karpótlást szarezzenek a 
Dupleixtöl ezenvedett megaláztatásért (1760) s nehány európai zász
lúalj leveri a két szövetség roppant hadseregei t. 

IL Alem-shab nagymogolt ( 17 60) a mahrattok Delhiből is 
kiszoritották, utolsó városából, a helyette fiát, D.iewan Bukt-ot emel
ték trónra. A trónvesztett fejedelem Suja al-Daulához, Aud na babjához 
meoekült, ki lit tisztcsséges fogdágban tartotta. Ugyanide menekült 
Kossim Ali-kan ia, kit az angolok elüztek s helyette ismét Mir 
Dsaffiert. tették Bengaia fejedelmévé (176a). Ebből háboru keletke
zett, Kossim azonhan elvált az audi nababtól anélkül, hogy többé 
igényt tartana Bongalára i Suj a al-D aula Delbibe vonult vissza, a 
megszabadított Alem-sah pedig azon ajánlatot tette a kalkuttai kor
mányzóságnak, hogy ha vieazahelyezi öt Delbibe 1 átengedi neki 
Gaziporet ée Benarest, mellyeken át vezet az ut n gyémántjai miatt 
annyira ohajiott Bundelkondba. Az ügy nem intéztetett el teljesen, 
Clivenek azonban sikerült Allahabadban olly békét létesitenie 
(1765. aug. 12.), mellyuek folytán az angolok megszilárditották 
és növelték birtokaikat, a nagymogoltól pedig a bengalai, hahari 
és orissai d e v a n i á k investituráját nyerték, melly területek tíz millió 
lakossal birtak s harminczhat millió frank tiszta jövedelmet hoztak. 

Clive Madras ba érkezve ( 1761) belátja, hogy itt a kedvező 

pillanat urrá tenni magukat, miértis ezeket irja a Társulatnak: 
"Elérkezett ama pillanat, mellyet én már régóta elöreláttam, s 
mellyben el kell határoznunk, vajjon ne tartsuk-c meg magunknak 
az egészet.... A nagymogol birodalma (nom tulzok)holnap a mi 
kezeink közé juthat. Ezen tartományok egy kormány iránt sem vi
seltetnek rokonszenvvel; csapataik nem kapuak olly Zfoldot, mint a 
mieink, sem olly vezénylet és fogyelem al att nem állanak i egy cse
kélyszámu európai hadsereg nem csak b ármelly bennszülött feje
d elem ellen képes bennünket megvédeni hanem urakká és retteget
tekké is tehet bennünket annyira, hogy sem franczia, sem holland 
sem más ellenség nem bátorkodik bcnnüDkct mégtámadni. Azon na
hab, kinek részére fogunk állan i, okvetlenül féltékeny leend a mi 
hatalmunkra vagy irigyeini fogja birtokainkat; a n&gyravágyás, a 
kegyetlenség, a kapzsiság minduntalan össze fognak esküdni a mi 



romlá11unkra ; bármolly győzelem csak pillanatnyi fegyverszünetet 
fog szerezni szltmunkra i valameily nahab letevését egy másiknak 
fölemelése fogja követni, ki alighogy egy badsereget állithatott ösz
sze, elődének nyomdokait fogja kö\•ctni, vagyis ellenségünkké le
szen ... szükséges tehát, hogy mi legyünk a uababok, ha nem név
leg, legalább tényleg ... talán tilarcz nélkül is, ugy névleg miot 
tényleg." 

Az angolok tul~;ulyát tehát Ázsiában nem lehet csupán az euró
paiak machiavelliamusának tulajdonítani, hanem azon folénynek is, 
mellyre okvetlenül emelkednie kell egy szilárd akaratnak olly 
habozó és versengií népség fölött, minök ama subabok, nababok, ra
ják voltak, kik valameily élhetetlen zsarnoktól pénzért szerezték 
birtokaikat s kiknek szükségök volt a kiilföldi Itatonák bátorsága- és 
kapzsiságára, hogy egymást kölcsönösen megsemmisithessék. Az an
golok azon me3terfogással llltek, hogy a hajdani formákkal álczáz
ták uralmukat, meghagyván egy nemzeti subabot, ugy hogy a ben
szülöttek azt hitték, miszerint Delhiböl kapják ama parancsokat, 
mellyek valójában Kalkuttából JÖttek. 

MabraUok. 
V éget érvén a fl·ancziák ellenségeskedétt4! 1 a mahrattok keltt.k 

fel a britt ·uralom ellen. Ekként neveztetik a Dekan egy régi törzse, 
melly a Visapur királyságban levö Mahrat hegység körül származik, 
s talán a mabrattok ama tengeri rablók, kik már a közöcséges idő
számitás első százada óta háborgatták az iHdiai tengereket. Mint 
rabló népség, kitünő lovaseággal látták el a félsziget fejedelmeit s 
a vasi;\k kaszrjához tartoztak. Ellenheu a shatriák kasztjából szár
mazott az apja ama S~:~vadsinak, ki mint kalandor harczos a visspuri 
király szolgálatában, ettől egy jaghiret kapott a carm~.tei területen 
s ,egyidojiileg parancsnoksággal ruháztatott fel tízezer ember fölött. 
(1645). A fiatal Sevad~i vitézségével sok höst vonzott maga köré, kik
kel odahagyva születéshelyét, Ponuábt, a belvillungások között jelen
tékeny hatalomra tett Hzort, fölog azon bandák- segélyével, mellyek 
a Guzerat·tnl Kanara határaig terjedő, kevésbbé mivelt de vitéz, 
s általa egy nemzetté csatolt tartományokból set·eglettek záttzlói alá i 
meghódította Visapur egy részét és a Suitana erödöt, s mintbogy 
Aoreng-zeb részeről csekély ellenzés re talált, r a j a-m aj á-nak vagy 
uralkodónak kiáltatta ki magát (!67 4) s elfoglalta Dekan nyugati partvi
dékének összes kikötöit, azok kivételével, mellyek a portugálok vagy 
angolok kezében voltak. Fiával bókére lépett Aureng-zeb, átenged ve a 
mahrattoknak a dekani összes jövedelmek tizedrészét1 mellyet saját örö· 
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kiis bérlöik által Lajtathattak be. Jalwn, ~cvadai unokája, üregségében 
els ö miniszterének (p e is c h w a h) engedte át a kormányt ( 1717)1 

ki azóta némi örökös majordomusi méltóságra tett szert, jogában áll
ván kinevezni a nagy királyt, ki Sattareban tartatik elzárva, mialatt 
a peischwah, m int valamelly, apró fejedelmekből álló oligarchia feje 
uralkodik. 

liaider-Al i. 
A benszülött csapatokat ott nem tizetik, hanem a fejedelmek 

bi:zwnyos területeket engednek át a katonai főnököknek azon köte
lezettséggel, hogy gondoskodjanak a csapatok ellátásáról. Aki tehát 
vitézi hirnévben áll, könnyen szerezhet zsoldosrJko t j ezek segélyével 
kezei közé keritheti a hatalmat s mihamar nagytekintélyű fejede
lemmé lehet, megfoszthatja lt·ónjától királyát vagy ro éltóságának 
átengedésére kényszerítheti. r:kként tett a kolari Haider-Ali i .. , 
ki alacsony sorsból saját erejéveiMisore korroányzójává( 1760) s nem so
ká.raaztán uralkoc!óvá lett. Nem részesülvén semmi nevelésben, de kö
rültekintő s bámulatos emlékezőtehetségli férfi levén, megtanult hét vagy 
nyolcz hindu nyE~! vet s elsajátította azon uehéz roester11égct is, hogyan 
kelljen ama zűrzavaros keleti politikaközött kormányozni. Elömozdi· 
totta az ipart, szigoruan és pártatlanul szolgáltatta ki az igaz:~ágot, ke
vésbbé nyomta alattvalóit mint a gyarmatosok s mégi ö nagyobb jövedel
met szedett be tőlük i c agyban és rendszeresen tudta üzni a portyázáso
kat és fosztogatásokat, mik a hindu taktika egyik fií alkatrészét ké
pezik j roppant sokaságot toborzott ö~sze ama kasztok közül, 
mellyeknek a lopás képezi életmódjukat, és Vl~dte öket j olly fegyel
met és hűséget honositott meg csapatai köziitt, hogy ezek szembe
szállhattak az angolokkal i uralmát és győzelmeit nem vérpatakok 
árán vásároita meg, miként Tarnerlan cs Nadir, hanem eltitkolva 
mozdulatait, egészen váratlanul és tulnyomó erővel termett Lizonyos 
adott ponton, mintha kitalálta volna a jelenkori nagy taktikát. .Mind
ezek folytán nem hijába nevezték el Kelet 1?rigyeséuek. 

Ekként az európaiak között folyt háborut az egész muzulman 
India báboruja. váltotta fel. N~tgy tettekre vágyakozván, elfoglalta 
Haider-Aii Bangalm·et (l 761) s mint a misorci raja hű bérét tartotta 
meg, kit védelmébe vett a mahrattok ellen, de vagy saját biztonsága 
végett, miként ö mondá, vagy nagyravá.gyásból, a raját fövárosába, 
SeriDgapatnamba rendelte, itt a királyi !akba zárta s csupán azoo 
jogot hagyta meg neki, hogy saját képét viselö pénzeket verethea
sen ; különben m11gfosztotta kincseitöl s pénzért jogot vásárolt a 
Dagymogoltól arra 1 hogy magát Miso1·e és Sera fejedelmén~.:k cs 
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h e ft-b e Be r a y-nak, vagyis bétezer ember parancsnokának és a 
császár helytartójának czimezhesse. A szerencse dicsfényével IWr
nyezve, csakhamar Bednort, Kanarát, Kurgát, Sundát és Kalkuttát 
is hatalmába kerítette, s arra hivatkozva 1 hogy a maldivi szigetek 
hosszu ideig a Malabat· uraitól függöttek, a 1'izenkétezer sziget kirá· 
lyának czimét is fölvette. Mindezekfolytán jövedelme száztiz millióra, 
hadserege p~dig kétszázezer fegyveresre rugott, kik között buszon
ötezer lovas és egy, ezerkétszáz francziából álló hadtest is l~$ezett. 

A megrémült angolok a mahrattokkal és a dekani nizammal 
szövetkeztek, ií azonban szétrobbantotta a szövetséget, sőt az utóbbit 
aranyával a maga részére vonta s vele egyiitt megrohanta a:a angol 
birtokokat. Miutan a uizam tönkreveretett, Haider egymaga, bámu
latos Ugyeséggel és 'l'ippu-Saib nevíl fia által se~itve viselte a há
boru terhét; végre Madras alatt egy szerzödéssel vetett annak véget 
(1769), mellynek értelmében az arcatei nabab, az angolok teremtmé
nye, Oskotta városát és erössegét odahagyni s neki egy millio négy· 
százezer lit·a évi adbt fizetni kényszerült. 

Az angolok Hindostan ellen intézendő vállalatokkal akarták 
lemosni magukról ezen g-yalázatot, hol H. Ateru-shah rovására csaku· 
gyan elfoglalták Korát él! Allahabadot, s a már fönebb emlitett Suja 
al-Daulának engedték át, kit huszonöt millio adó fizetésére kénysze
ritettek. Ezen uj hübéreH segitségével Robilkand ellen szálltak síkra, 
kit szinten leigázván, uralmát megint Suja-ai-Daulára ruházták, ki
nek adóját emiatt négy millióval szaporitották, egyuttal pedig a ma
guk számára tartották meg Benarest, a szent várost, és vidéket. 
minekfolytán birtokaik már Bengaia tulsó határaig terjedtek. 

Elkapatva er.nyi szerencse által, felhagytak a mérséklettel, s 
többé nem titkoh·án hóditásvágyukat, saját akaratjukat emelték tör
vénynyé, saj;\t nemzetbelieiket nevezték ki birákká és kormány
zókká; megfosztották rniuden hatalmától a su babot, ki mint a Társu
lat adófizetője éH alattvalója, többé sem háborut nem indithatott, sem 
békét nem köthetett, nem nevezhetett ki minisztereket, nem rendel
kezhetett a csapatokkal, nem intézbette a pénzügyeket, nemgyakorol
hatott igazságszolgiltatást. Az országot csak kincsbányának, a népet 
cs.ak árunak tekintvén, a kincsszerzé8 volt egyedüli czéljok. A zsar
no-kság' megtermette gyümölcsét: nagyszámu földmívesek a& el vieel
hetlen zsarlások miatt müveletlenül hagyták böventermö földjeiket, 
a sely4'mszövök közlll sokan inkább elnyomoritották vagy megcsonki
tották magukat, hogysem türni legyenek kénytelenek ama zaklatá
llokat, mellyeknek iigyetiségiik miatt ki voltak téve; elhallgattak a 
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szövöszékek, megcsökkent az aratás. A Társulat tisztviselöinek mo
nopoliuma tönkretette a nemzeti ipart, mclly a Nyugaton évszázadok 
óta keresett árukat állitotta elö, s mig Európa és Amerika ezüstje 
ide özönlött, az ország nyomoruságban sinylödött. A Bengalába 
szállitani azokott angol áruk között csak a hadiszerek mennyisége 
emelkedett; az éhséget és járványokat még inkább növelte uz üzérek 
telhetlen kapzsisága, kiknek egyike egy garas nélklll jött ide a tizen
négy milliót küldött Eur<lpába. Aljas megvesztegethetőség fészkelt"! 
be magát mindenfelé j bekeverték a politikát is, hogy minél busásab
ban juthasson ki nekik amaz ajándékokból, mellyeknek mindenkor 
főszerepök volt o. keleti alkudozásoknál, s mellyeket korlátozhatott 
ugyan a törv~ny, de nem tilthatott el teljesen. Nem léteztek törvé
nyek, mellyek védelmezték volna az egyedeket, nem tekintély, melly 
tiszteletet gerjeszthetett volna maga iránt; az ipar kezdetleges álla
pota lehetlenné tette a közvagy!,nosság emelkedését j a legkülönbö
zöbb nyelvü, szokásu, vallásu népsP.gekre ollyanok vetettek adót, ki
ket megbizóik távolsága minden felelösségtlil fölmeatett j az angol 
it]ak csak azért kerestek itt hivatalt, hogy hama~jában ö~l:lzekapar

gatva néhány ezer font stcrliuget, megint visszatérjenek Angolor
szágba s elvehessék valamelly pair leányát, vagy megvásárolhassa
nak vagy felczifrázhassanak valameily b o u r g p o u r r i-t. 

Illy viszonyok között mit tehetett egy becsületes főnök? Clive 
1776. május 6-ról ezt írta Pulznak, Madras kormányzójának: "Hi
szi-e ön, hogy a t15rténelem mutat föl egy másik peldát is arra, misze
rínt egy férfiu, kinek negyvenezer font sterling évi jövedelme, felesége, 
nrrmekei, atyja, anyja, fivérei, niSvérei vannak, elhagyja honát s az 
élet összes örömeit, hogy egy annyit·a megromlott, annyira eszeve
szett, s a becslilet és józanésznek szikráját is nélkülözö kormányt 
vegyen vállaira?" 

A látszólagos gazdagság külezine alatt azonban India szegény
ségben sínylődött; a pénz csekélyszámu s az angolok környezetéhez 
tartozó egyének kezeiben gyült ~esze, kiknek az volt egyedüli czél
jok, hogy minél inkább kizsákmányolják az országot. Egy hosszan· 
tartó ez6.razság tönkretette a rizsaratást, mi a fö élelmiszert képPzte, 
a megmaradt késztetet pedig üzérek vásárolták öst!ze, elannyira, 
hogy a gazdagabbak is alig voltak képesek beszerezni az életfen
tartásra szUkséges czikkeket. A rettenetes éhség közepett felbom
lanak a társadalmi kötelélek1 de megmaradnak a babonaéi, minthogy 
nem merik megölni az állatokat, e az ökör és a tehén büntetlenill 
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ragadja el az ételt az éhezők elöl. Bengaia lakosai közül birom vagy 
négy millio V('szett el. 

A Társulat illy roppant kiterjedésű és gazdag terület, a keleti 
kereskedelem kiváltsága és az elviselhetlen adók daczára nem csak 
hogy ki nem fizetbette részvényeseinek az igért tizenkét és fél szá
zaléknyi osztalékot, hanem még másfél millio sterlingnyi segélyt 
volt kénytelen szorgalmazni. Tiz éven át harminczhat milliót zsarolt 
ki Bengalából évenkint, ide nem számítva a mások által elkobzott 
kétszáz milliót; illy roppant gazdagság forrását azonban kimeritették 
a háboruk, a forradalmak és zsarolások ; az ebségtl:Sl megkimélt em· 
berek nyomoruan tengették életöket, a a Társulat igazgatói, kiknek 
már saját érdekökből is gondoskodniok kellett volna a baj orvos
láBáról, mégi!! azt írták 1771. márczius haváról kelt körlevelökben, 
"miszerint ez a kedvező pillanat arra, hogy minden lehető uton es 
módon felhnszná.lják amaz el!Snyöket, mellyeket Bengaia birtoklása 
igér." Ennyire nem ismer könyörületet a kereskedelmi üzérkedes! 

Ezen bajokrbl nem értesült Angolország, hanem csak Clive 
gylízelmeirl:Sl, mellyek az Amerikában szenvedctt szerencsétlensé
gekkel való llsszd1asonlitás folytán méginkább magasztaltattak i ami
értiB Pitt ezeket mondá a kamrában: "Elvesztettük mindenütt dics(j
ségUnket, becsllletünkct, hirnevünket, csak Indiában nem, hol 
egy férfiu, ki soha sem tanulta a harcz mesterségét, kinek neve soha 
sem fordult elé:S a mi nngyhirü, a nép pénzén hizlalt tábornokaink 
között, valóságos hadvezérnek mutatta magát j tökéletlenül fegyverzett 
maroknyi canpatával egy nagy hadsereget rohant meg és tett 
tönkre. '-'Indiában azonban rettenetes hirek szárnyaltak róla; azt be
szélték, hogy aljas egyedé.ruokodá.st üz a betellel, a dohánynyal söt 
a rizszsel is, s mindenféle visszaéléseket követ el. Búurgoyne össze
gyűjtötte eme panaszokat s vádat emelt ellene Angolországban, 
hol Clive, ki tetszése szcrint bánt egy félvilággal anélkül, hogy bár
kinek is számot tartozott volna adni tetteiről, mint polgár mindenki 
által felelösségre vonathatott Egészsége emiatt roszabbra fordult 
a elkülönözve magát a társadalomtól, májbaj vetett véget életének 
negyvenkilencz éves korában ( 1774). Neve örökre fenmarad i a 
szükség és a veszélyek levén egyedüli tanitómesterci, nagy hadve
zér, nagy kormányzó lett s tudott annak idején visszavonulni ; vét
kei fölött még nem állapodott meg a történelem. 

Az angol Társulat alkotmánya. 
A parlament erre szükségesnek tartotta m6dositani a Táreu

lat alkotmányát, mellyet itt mi is jónak látunk ismertetni. A részvé-
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nyesek elejénte koronként összegyülekeztek, hogy tanAcskoz;zanak 
saját érdekeik fölött, s a gyülés eloszoltakor egy bizottaágra ruház
ták az előforduló ügyek elintézését. A legcsekélyebb összeg is jogot 
adott a bizottságba való belépésre, az a c t e d' u n i o n létrejötte, után 
azonban ötszáz font sterlingnyi töke állapíttatott meg arra, hogy va
laki megjelenhes~en a birtokosok karában, s kétezer arra, hogy a 
bizottságba léphessen. ~~gy elnök és egy alelnök vezették a gyülé
sek tanácskozásait, mellyekcn az évenkinti igazgatók választattak. 
Közgyülések márcziusban, juniusban, szeptemberben, deczemberben 
tartattak, tovább& ha annak szüksége fölmerült, söt kilencz birtokos 
kivánságára is. A huszonnégy igaz;gatú kara akkor gyült össze, ami
kor jónak látta, s tizenhárom tag elégséges volt a kar teljessége té
telére. Látható tehát, hogy az angol alkohaány mintájára van ké
szítve: a rés~ vényesek megfelelnek a nemzetnek, gy üléseik a vá
lasz.tó testületnek, az einlik az igazgatúkkal a kiraUyuak a parla
menttet Az igazgatók tiz bi·z.ottságra oszlanak, mellyek hatásköre 
l{iilönkUlön a levelezés, processura, pénztárkezelés, raktározás, szám
vitel, vá.sarlások, hajózás, kere!!kftdelem , tová.hbá egy a belügye
ket s egy a felvigyázatot kezeli. 

A bombayi, madrusi és kalkuttai elnökségekben, ruellyek 
függetlenek egymástól, egy teljhatalmu kormányzó müködik, ki 
mellé az administratió kezelése végett egy tanács van adva, welly
nek tagjai nem egyenW számuak s kor sz~:~rint választatnak a Tar
sulat polgári tisztviselői közül; minden határozat llzavazattöbbséggel 
hozatik. Minthogy az elnök és a tanácsosok más hivatalokat is vi
s .. ~hettek, a tanácsosi állásokat igen jövedelmezöknek tartották s 
azok elnyerése végett minden m6don kedvét keresték az elnöknek, 
ki ennek következtében minden vágyát teljesithette. A Táremiat 
meglehetős sz:lmu csapatokat tartott, mellyeket Angolországban to
borzott, vagy más gyarmatok szökevényeiböl, vagy olly benszülöttek
b8l (si p a i) állitott össze, kik hajlandók voltak európai tiszteknek 
engedelmeskedni. 

Ami a keresk,•delmet illeti, a kelmékkel (Stofl) valú kereske
dést, melly mindig a. fő volt, egy titkár (b a n y a n) folytatta, ki egy 
titkárral és nehány azoigával a helyszinét·e ment, hónapszámra né
hány alárendelt ügynököt (g om as t a h) fogadott fel, kik a kfilön
t'éle állomá.sokr~aoszolvaszét ott egy házat (cutchery) fogadtak fel, 
mellyben elhelyezkedtek fegyveres szolgáikka.l és egyéb alárendelt
jeikkel (h i r c a n a h.) A gomastah alkudozott a hajhászokkal (d a l
la h), ezek apicar-okkal, sez utóbbiakvégre atakácaokkal,ugy 
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hogy ezek és a Társulat között öt közeg müködött. A takács, 
mint gyakran történik, képtelen levén beszerezni a mü- és anyag· 
szereket, elölegeket vett föl nagy uzsorára s miután darabját be
végezte, a hanyannak adta át, ki azt egy raktárban helyezte el. 
Végét érvén az idény és a megbízások, a banya n és iigynökei 
megvizsgáltak minden darhbot s kifizették járandóságát a takács
nak, előbb azonban levontak tizenöt, husz vagy huszonöt száza
lékot a megállapitott árból. Szóval,. a banyan képezte az összekötő 
kapcsot a benszülött és az európai faj között, s nem egy gazdag 
hindu nagy áron vásároita meg ezen czímet, hogy igy alkalmat 
szerezzen magának az angol név védelme alatt saját számlájára 
üzérkedni. A szabad, vagyis a Társulat kereskedői kiváltságot 
nyertek saját számlájukra üzni kereskedést, de esküvel kellett 
magukat kötelezniök, hogy a Társulat által kijelölt helyen és a 
kiszabott határidőig fogják folytatni üzletöket; hogy semmit sem 
fognak írni vagy íratni, mi a Társulat kereskedelmére vonatkoz
nék, kivéve az igazgatók karának. 

1726-ban rendezték az igazságszolgáltatási eljárást, négyféle 
törvényszékek kol. A három elnökség mindegyike egy fő (ma y
o r 's c o u r t), egy fölebbviteli, a egy folyamodási táblát nyert, to
vábbá egy, négy osztályn törvényszéket, melly a békebirák s az 
alsóbb foku törvényhatóságok jogkörét foglalta magában. Ama 
két törvényszéknél, mellyek a benszülötteknek saját törvényeik 
szerint azoigáitattak igazságot, a mellyek egyike a bün-, másika 
a polgári ügyeket tárgyalta, az elnök tetszése ezerint nevezte ki 
vagy tette le a birákat. Egy, a kormányzótól független, angol hi
rákból álló törvényszék képezte a legfelsöbb forumot, melly angol 
törvények szerint határozott, mi kiáltó ellentétet képezett a nem
zeti joggal. A bengaiaisk látták, mikép fegyveres népség járja 
keresztül-kasul az országot, hogy erőszakosan végrehajtsanak olly 
törvényekre alapitott rendeleteket, mellyeket ök nem értettek, 
látták, milly terheket rónak a m i n d a r ok r a, vagyis hajdani örö· 
kös bérlökre, kik akkor nagy birtokosok lettek s mint a régi fe
jedelmek egyedüli maradványa tiszteltettek. Megaértve vallásuk
ban és szokásaikban, a hinduk gyakran eröszakosan is ellensze
gültek, minek vérontás Jön következménye, mig végre a parlament 
megváltoztatta eme rendszert. 

A Társulat az lndi4ban levö összes angol alattvalókra ki 
akarta terjeszteni fenhatúságát, hamindjárt nem is voltak saját ügy
nökei s lassan-lassan csakugyan kivitte, hogy mindenki, ki a Tár-
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en lat engedélye nélkül j <l I ndiáha, a törvény áthágójának tekin
tessék s visszak ül d essék:. 

Angolországban már régebben vita tárgyát képeztP1 vajjon 
gyakorolhat-e felsőséget (~ouveraineté) egy kiváltságolt keL>eske
delmi Tarsulat, s <rajjon ennek hóditmányai a nemzet tulajdonát 
képezik-e, különösnek tünvén föl, hogy valaki azért., mert töke
pénzes, hódító _és törvényhozó jogot i8 nyerjen. A p::~.rlament nem 
mondott véleményt, a Társulat azonban kötelezte magát négy~záz
ezer font sterlinggel többet fizetni évr,nkint, mint azelőit. 

Ekközb~n a vríszes háboru!( é~ a rosz kormányzat roppantul 
meggyöngítették a Társulatot; mindenki csak lopá~ra gondolt; az 
adósság 220 millió frankra rugott, ide nem számítva a négy el
nökség mindegyikének kü!ön adóssá~ait, mig a tök o egészben 
véve nem haladta tul a 120 milliót. A padament ( 1773) ennek
folytán segitségére jött, az osztalékat hat százaiékra szállitotta le, 
lemondott az évi járandóság egy részéről s megváltoztatta a Tár
sulat belszervezetét (R c g u l a t i n g-a c t.). Eszerint Bengalában 
egy fökormányzó neveztetett ki, öt évig tartó hatáskörrel, s egy, 
öt tagból álló tanácsc:;al, mellyek tagjait a Tá1·sulat választja, s a 
korona mr.gerösiti; a többi e:nökt~t~g alárendeltetett a bengalai fö
ltormányzónak, kinek engedeirae nélkül sem háborut nem indit
hatnak, sem szerz<IJéseket nem kiithetnek. Mig ellíbb rnindt•n rész
vényes szavazattal birt a l<özgyüléscn, ezen tu l csak az gyakorol
hatta eme jogot, kinek két részvénye volt j a huszonnégy igazgató 
mindegyike c.'!ak négy évig hivataloBkodhatott, s !,özülök miuden 
évben hatnak ki kellett !t;pni. A Társulat kivált~ága meghagya
tott de csak bizrHJyor; kiszabott idői~, s négyszázezer font sterling 
lelizetése melletl j kötelességé\·é tétetett áttenni a kormányhoz ösz
szes okmányait (acta). 

A ke1eskedök óriási vagyonnal tértek vis:-.z·.1 Európába, s a 
hir még inkább nagyította a dolgokat, miértis a ré8zvények arány
talanul emelkedt·~k 1), de a ki azt akarja, hogy a növény gyümöl-

1) 17-H-tiil 56-ig 11 fir.etott évi osztalék nyolcz Rz>i~atf>kuak felelt mPg; 

ekkor hat sdzalékra szállitortillt le 66-ig: 67-ben batrH éA e~y nPgyedre emel

ték; aztán tízre Gll-il!', miclön tizenegyre, ~~al<h:Imar tizenl<et!Öre s tizenkettő· és 

félre emelkedett; l<ésöbb 72-ben rgy>z~rrc megint hlltra qzállitottfok Je. 

A Társulat vagyonn 1773 m!tj1ts 1-én tett. 7.784,6R9 sterlingPt 
Tartozása pe•lig (passi vo) . 9. 219,114 
lndió.kban é" Óhináhan vagyon& 6.397,299 

" tartozásA. 2.032,306 
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csöt hozzon, ne szija ki anna!.: gyökerét, A kiz8arolt Bengaia 
többé nem Rzolgáltatta be a rendes adót; a Társulat megbukott 
volna, ha a kormitny segitségére nP.m siet harminczegy és fél mil
lióval s el n~m engedi neki az Altala évenkint fiutni szokott ki
lencz milliót, miért vi~znnt a Társulatnak bele kellett egyeznie, 
hogy a kormány közvetlen feliigyeletet gyakoroljon politikai mü
veletei fölött s tel,ihatalmu ü~ynököt tartson Indiában. Ama ke
reskedllk azonban, kik megszoktllk csupán saját tetszésöket tartani 
törvénynek, illusoriussá tették ezen híva talt, melly csakugyan kép
telen volt véget vetni az embertelen zsarolási rendszernek. 

Hastlng~. 

Warr!ln Hastings, Oxrordból, fökormányzilvd neveztetvén ki 
(17 7 4), tiibb javítás életbeléptetését megkísérlette, s látván a pénz
ügy zilált állapotát, igyekezett azt jobb karba hozni, eltörölvén a 
hasztalan kiadásokat és tulságos adókat, lejehb ~zállitván a behaj
tásí költségeket, központosítván és megszilárditván a kormányzatot, 
s tartományi törvényszékeket állitván fel , hogy elejét vegye a 
visszaéléseknek. A megfékrzettek akadályokat gördítettek utjába j 
nép~zerütlenné tfltte őt azon köriilmÁny, hogy olly kisegítő e-:zkö
zökhöz volt kénytelen folyamodni, meHyek talán megegyeznek a 
hinduk természetével, Oe Aehogpem az angoJokéval j minden té
nyét balra magyarázták, Akarták, hogy fentlLrlsa a terület épsé
gét, de megtiltották neki háborut viselni, aztán meg lit vádolták 
a következmények miatt; minduntalan pénzt követeltek tőle, csak 
pénzt, s mégis kárhoztatták, h'1 annak döteremtése végett erkölcs
telen eszközökhöz nyult, kc•gyetl1m vagy nagyravágyó zsarnokok
nak bocsátván áruba a britt szövetség et ég fegyvereket i az angol 
parlament örökös bt>avatkozásával mindent elrontott és semmihez 
sem értett. Hasting~ meg tudta tartani a kellő határokat a hódi
tások között és tudta ezeket ö11szetartani, cRakhogy akkor semmi 
állandó nem léteMU i semmi megállapodott eszme sem a kiilpolitika 
sem a belső alkotmány fölött; nem volt pénz, nem hatalom, s 
mindenekfölött nem közvélemény. Tnlán azért tehát, hogy elejét 
vegye az el~giiletlenségnek, vagy hogy azt saját hasznára fordítsa, 
Hastings engedte, hogy a dolgok ismét a régi kPrékvágásba tér· 
jenek vissza. 

Miértis a 1 ényleges vagyon volt 
Mh;thogy azonban nz L'<ed~ti töke 

A Tánmlat 
hátralékban volt.. 

2.930 568 Hterling 
4.200,000 sterl. volt 
1.269,432 ~terlinggel 
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Az lodlal bill. 
A ezerencsétlen hinduk panaszait végre meghall~atták Angol

országban, és Fox Károly, ki akkor miniszter volt, egy rcfo~mja
vaslatot terjesztett a kamra elé (1787), mellynek czélja. volt gon
doskodni a részvényesek és az állam érdekeiről, olly módon, hogy 
a Társulat érdekei többé ne a közgyülésre, hanem hét, a kamra 
által kinevezett igazgatóra bizassanak, egy másik javaslat pedig a 
kormány befolyásának növelését czélozta. Ezen javaslat k ülönféle, 
részben helyes, részben helytelen eszközökkel meghiusíttatott; mi
dön azonban a fiatal Pitt került a kormány élére (1784), neki si
került elfogadtatui az i n d i a i b i ll t, ollyképen azonban, hogy az 
igazgatók a király által nevezteseenek ki. Ezen javaslat ezerint 
egy uj, a király által kinevezett kormány alapittatik, hat tanácsos
sal, kik egy államtitkár vezetése alatt az indiai ügyeket kezelik, 
s kiknek az igazgatók kara átadni köteles az Indiával folytatott 
összes levelezést. A legfőbb központi kormány egy kormányzóból 
és három tanácsosból állott, kiket a király változtathatott A be
csülettel és a politikával össze nem férőnek nyilváníttatott minden 
hóditás vagy terjeszkedés, minden védelmi vagy támadó szövetség 
az indiai fejedelmekkel. Különben a fő kormányzó, személyl's fe
lelősség mellett, jelentékeny jogkörrel ruháztatott fel; a hatalom 
illyféle gyarapítása azonban, ha orvosolta is a régi bajokat, késöbb 
károsnak ismertetett fel. Az angol alattvalók angolországi tör
vényszékeknek voltak alávetve Indiában elkövetett vétségekért, s 
a különféle kormányzók bármelly gyanus egyént elfogathattak s 
Angliába hurczoltathattak. Egy uj törvényszék alapittatott az in
diai kormánykerületekben elkövetett bántalmazások, zsarolások, 
erőszakoskodások ellen. 

Ezen törvényszék elé idéztetett Hastings is, kinek pöre a 
legsajátszerübb emlékek között foglal helyet. Sheridan, iriandi 
szónok, egyike azoknak, kik az angol szószék dicsőségét képezik, 
egy rögtönzött beszéddel támadta meg az uj Verrest (1785. okt. 
7.), melly beszéd az ékesszólás netovábbja gyanánt tünt fel. Elő

adván az indiai kormányzat eröszakoskodásait, igy folytatja: "Azt 
fogják mondani: állam-szükség! Nem, lordjaim: ezen parancsoló 
kényur megtart bizonyos nemeslelkfiséget; bátor lépése, rohamos 
akarata-, rettentően kemény keze van; de bevalja amit teszen, vissza
utasit miden igazolást, ama nagy indokokon kivül, mellyek kezébe 
belyezték a vasvesszöt. De olly állam-szükeég, melly lop, melly 
caal, melly egy biró togájának redői mögé igyekszik kuporodnh 
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melly valamelly bizonytalan birből r.kar a maga számára nyomo
ruságos igazolást szerezni, az nem, nem állam-szükség; tépjétek le 
róla az álarczot, s nyomoro és aljas kapzsiságot fogtok látni, hit
vány sikkasztást, melly fényes álöltözet alá buvik és saját önzö 
czéljai érdekében meggyalázza a közbecsületet." 

A szokás ellenére ismételve tapsokat aratott a parlament 
részéről; Burke, Fox, Pitt egyértelműleg azt állitották, hogy sem 
az ó, sem az uj-kor nem mutatott fel még példát arra, miszerint 
a lángész és müvészet ennyire felizgatni és uralni legyen képes 
a szellemeket. Megszavaztatott tehát Hastings vád alá helyezése 
a lordok kamrája előtt, hol öt kevesebb hévvel de nagyobb ki
tartással üldözte Sheridan hatalmas szózata. Burke előadta India 
történetét, szokásait és irtózatos szenvedéseit. A birtokosok, ugy· 
mond, az adó legcsekélyebb elkésése miatt börtönbe vettetnek, 
miértis uzsorára pénzt vesznek fel, hogy kifizetbeesék a kötelez
vényeket, mellyeket akarva, nem akarva, alá kellett irniok, s igy 
megtörtént, hogy hatszáz perczentet is fizettek. Aki nem tudott 
fizetni, elfogták, s ujjai zsinegekkel összeszorittatván, szegeket és 
tüskéket vertek beléjök; másokat kettenkint összekötöttek lábaik· 
nál fogva, s igy felakasztva addig verték talpaikat, mig nem egy
szer körmeik is leváltak; aztán fejöknél fogva verték _annyira, 
hogy fülökön és szájokon át ömlött a vér, s midön már egész tes
tök csupa seb volt a vesszőzéstöl, mérges növények nedvével ken
ték be. Igy bánt velök Devi-sing, nem emlitve amaz erkölcsi 
gyötrelmeket, mis.,erint egymáshoz kötöttek atyát és gyermeket s 
aztán ugy ostorozták öket, hogy nem védbették magukat a csao
pások ellen, hacsak a másikat nem akadák azoknak kitenni. Még 
gonoszabb volt a nők sorsa, kiket ciiihurczoltak rejthelyeikből s 
meztelenül ocsmány erőszakoskodások zsákmányaut dobták. 

A legmélyebb felháborodás és szánalom érzete fogta el Angol
országot és Európát, melly visszhangzott Ázsiában is j a vizsgálat 
azonban olly hosszu időt igényelt, hogy a pör már népszerütienné 
lett, midőn Hastings elmondá védbeszédét: "Arról vádoltatva a 
képviselők kamrája által, hogy elpusztítottam tartományaikat Indiá
ban, azt bátorkodom nekik válaszolni, hogy ~zen tartományok a 
lehető legvirágzó bbak. S ki tette ollyanokká? én. Amit mások 
meghódítottak, én megtartottam és gyarapítottam j én adtam ala
kot és állandóságot uralkodástoknak ama tartományokban j én 
őrködtem felettök; én küldöttem hadseregeket ismeretlen országo
kon keresztül, hogy segitségére legyek egyéb birtokaitoknak1 addig 
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még nem ismert takaréko~sággal; én elejét vettem a veszteségnek, 
megmentettem a becsületet és biztositottam eme távol telepek sza
badságát. Ama háborukat, mellyeket én képes valék befejezni, 
nem én inditottam, hanem ti, vagy elődeim. Méltányos visszatérítés 
által elszakítottam egy tagtlt a nagy indiai szövetségtöl; titkos 
összeköttetéseket tartottam fen egy másikkal, s barátommá tettem; 
egy harmadiknak alkudozásaimnál vettem jó hasznát, li ellenség
ből a béke eszközévé vúltuz.tattam. Midön ti nagy bangon köve
teltétek a békét, ·> kiáltásaitokat meghallották azok, kik a dologban 
érdekelve voltak, én ellenszegültern nektek ; fölebb emeltem köve
teléseimet ugyanakor, midön ti emeltétek az ellen ség bátorságát, s 
én mégi~:~ tisztessé~es, s merem remélni, állandó békét kötfittem 
egy nagy állammal (a m:iltrattokkal); eszközöket szolgáltattam 
annak megkötésére egy másikkal (..Tippu.) Angolország képviselői, 

mivel viszonoztátok ti nekem minuezt? szerencsétleméggel, vagyon
kob:.;ással, megaláztatással, örökös vádaskodásokkaL" 

A pör 86 tól 95-ig tartott, s HAstings fölment(~tett; miután 
megszabadult a zaklatásoktól s veszteségei kárpótoltnttak, a mngán 
életbe vonult vissza 1). 

Sokan kétségbevonták ncru csupán a Tárllulatnak, hanem 
Angolországnak is ama jogát, hogy hóditásokat teheesen Indiában, 
s nevezetesen Fox. Bur·ke, Shel'idan, kik az akkortájban annyira 
hangoztatott ~hilantropicus elvek behatása alatt állottak. Pitt azon
ban mégis kénytelen volt vdd.~ni a húditásokat szóval, mig mások 
ugyanazt tették karddal, a hiís kct'cskedük azonban, midíin hazá
jukba visszatértek, lelkes fogadtatás helyett csak vádakat hdá.ltak. 
Maga a miniszteriurn i1:1 W bb iz be u kárhoztatta a területi hóditásokat; de 
hát lehetett-e tenni másként? Minden meghóditoU tartománynak volt 
egy szomszédja, mclly riigtiiu cllem1éggé lett s maga támadott, ha 
meg nem támadták, leve1·etve megint összeszedte magát, s azért 
oltvetlenül meg kellett semmi~iteni 1 hogy aztán megint egy uj 
szomezéddal kelljen ériutkczé~be jőni, ki szintén ellenséggé \ön. 

t: om walli!;. 
Cornwallis Károly, ILstiogs utódja ( 1781i)1 azon kijelentett 

szándékkal ment Indiába, hogy helyrcáliitsa ét~ fental'tHa a búkét, 

1) Ezeu pör százezer stedinghe ),eríílt a ltcll·n,áuynak ús hatvaner-erba a 
vádlottnak. A Társulat oég:yeza fout sterliug évi nyugclij:tt enge•lélyezA!.t szá
mára, a huszonnyolcz évi hátrulékukkal egyiitt, mellyek három millió fraukra 
rugtak. Lásrl Biogrnphie per co>ndo alla Sto,.ia Universale cz;mií mü· iinket, Nr. 
XXXVI. 
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kormánya azonban iirökiis ellentétet képezett amaz eszmékkel és 
érzelmekkel, mellyck neki népszerűséget szcreztek. Takarékosság 
helyett roppant költekezésekbe bocsátkozott; ahelyett, hogy telje
sen alárendelte volna magát a parlamentnek, semmibe sem vette; 
béke helyett szüntdeoi hábot·uskodásban töltötte napjait. Miotbogy 
azonban inkább jellemmel mint észszel kell kormányozni, sikerült 
megnyernie a maga számára a közvélcményt, s mindent igazság· 
nak tartottak, ami tőle szárm<izotlt; s ámbár sem katonai sem 
kormányzói nagy tulajdonokkal nem volt felruházva, mégis meg
mutatta, hogyan lehet becsületes politikusnak lenni. Távozta után 
szobrot emeltek neki az indiai fölörvényszék épületében, s husz 
éven át ötezer font sterling nyugdijt huzott. 

A mult század végén ép olly fényes volt az indiai angol kor
mány külső helyzett~, mint amiily megdöbbentő a belső adminis
tratio 1). A földbirtolt, miként egész Áz~iában, ü fejedelem tulaj
dona, ki azt a földmivesnl'k engedi át bizonyos adó fejében, melly 
a hajdani urakat követett indiai-brítt kormány pénztárait táplálja. 
A föld tehát nincs nagy uradalmakra osztva, mi a hűbériséghez 

hasonlitana, Lianem nagyszámu apró birtokokra, mcllyek bérlője 
azokat ismét alváilalko1/'k kiizött osztja ki. A kormány adókat 
vet az elsöre, ez a másodikra és •·z a harmadikra, melly utóbbi 
összeroskadva ennyi teher alatt, képtelen egy maréknyi rizst vásá
rolni magának ezen, annyira gazdag országban, s mil>ént lrhonban, 
mindenki éhezik. 

Ezen Hzcrencdétleu osztályok melldt létf~znek kiváltságosak: 
a braminok, kik mitsem csinálnak, néhány adómentes birtok (l ak
hi r a d j a r R) bérlői, a városi ket·eskedök, a nagy musulman csa· 
ládok és a bcnszíilött ll•\mesck ivadé i; -,i, Mindczek megannyi kü
lön testületet képeznek, közös kapocs nélkül; ezekhez járulnak 
még az angol és hindu vér keverékci, kik szintén igen kiváló 
állást foglalnak el. Még inkább elszig.~t,~lve élnek az angolok, kik 
sem a hindu faj rokonszenvét megnyerni, sem szol>ásait megváltoz· 
tatni nem képesek, melly tekintetben legyőzhotlen akadályt gördit 

1) 179~-4-1'"" India jöv"dehu,, 8,276,770 font sledingre rug•Ht; a kiadá
sok és ltZ adósság kamatai 6.633,951 ,;lerlingre. Ezen esetleges előny azonban 
c~akhama1' elenyészett, olly m5don, hog-y mft.r 98- b•m a jöv~t!elem 8.069,880, a 
kiadá' pedig ti 178,626 font "terlmget tett. Wellesley lorcl kormányzatának Yé· 
gével, 1806 ban, 11 jfivcclnle'll 15.:1.03,409, a. kiauÁA po,lig 15.962,017 sterling volt. 
93-ha•t a :r. ai16sság 15,962,743 fout starliogre ; 97 -ben 17,059, 192-re ; 180:i-beu 

31,639,!!27 -• e rugott. 
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eléjök ama faj mozdulatlansága és közönyössége. A !zülök vona· 
kodnak iskolába küldeni gyermekeiket, s többre becsülik az utolsó 
pundit-ot mint az Ázsiai-Társulat tudósait együttvéve. Ama keve
sek, kik tanulnak, ezer mindenféle haszontalan dolgot tudnak; is· 
merik a slokák számítását, a nyelvtan, a prosodia aprólékosságait, 
a korszakok egymásután következését és istenségeik történetét, de 
semmiféle gyakorlati tudományt. A braminoknak és khiradsiarok
nak ugyanis érdekökben fekszik, meghagyni öket :a tudatlanságban 
és a régi állapotban. 

Ámbár tehát India, a seikek és a lahorei király szomszéd
sága daczára, k{lreskedelmileg sőt nagy részben már politikailag is 
meg van hóditva, az erkölcsi vagy vallási hóditás ugyszólván még 
kezdetét sem vette. Csupán a mahrattok lehettek volna képesek 
végbevinni azt, mit a tatárok Chinában véghezvittek, ha azoro
sabb egység lett volna közöttük; az angolok azonban egy fél század 
alatt tönkre t.ették öket. 

Cornwallis igazságszolgáltatási és pénzügyi reformot hozott 
létre, mellynek azonban nem lett meg a kivánt eredménye. Sokat 
fáradozott azon, hogy a régi formák alapján, angol mintára, bir
tok-aristokratiát létesitsen, s e ezéiból a zemindáro kat ama földek 
birtokosainak nyilvánította, mellyekért adót fizetnek a kormány
nak, azon kikötéssel, hogy ha ezen kötelezettségnek eleget nem 
tesznek, földj eik egy része el fog árveroztetni. Ezen elárverezé
sek aztán annyira megszaporodtak, hogy 1796-ban 28,700,000 
rupia jövedelmet képviseltek, vagyis Bengala, Behar és Oriasa tarto
mányok egy tizedrészét. Ez jelentékenyen meggyéritette a zemin
dárok osztályát, anélkül azonban, hogy ennekfolytán jobbrafordult 
volna a ryoták állapota, miként Cornwallis remélte, ki e ezéiból 
kötelezte a zemindárokat örökös investiturával ruházni fel öket. 
Midön tehát a zemindar többé nem növelbette tetszéseszerint ama 
jövedelmet, mellyet a ryot fizetett P.eki, minden alkalmat megragá
dott, hogy öt elbocsáthassa s egy másikkal kedvezöbb szerzödést 
köthessen. Mit sem használt, ha a ryot a törvényszékhez folya
modott, minthogy ennek buzavonója miatt kitéve maradt a zemin
dar boszuállásának, mig másrészrtil tönkretette a sok költekezés. 
Egy 96-ban életbeléptetett reform a zemindaroknak gyorsabb el
járást engedélyezett a ryotákkal szemben, minekfolytán ez utóbbiak 
visszavonhatlanul amazok önkényének dobattak áldozatul. 

Ami az igazságszolgáltatási ügyet illeti, a mongolok alatt az 
adószedök voltak az egyedüli birák; Cornwallis törvényszékeket 
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alkotott i a birák azonban, tekintve az ottani sajátszerii viszonyo
kat, csak kevés esetben tudtak itéletet hozni, s az eljárás lassu
sága méginkább növelte az álszerződések számát. Azt hitték, hogy 
elejét veszik a bajnak, ha adót vetnek a pereskedökre1 ez azon
ban a legtöbbekre nézve lehetetlenné tette az igazság elnyerését, 
mig másrészről a pörök eiké pzelhetlcnül megszaporodtak, s hasonló 
mérvben burjánoztak a vétségek és rabló-bandák is. 

Nem kevésbbé gyülöltté tették magukat az angolok Maiabar 
partjain is. A bombayi elnökség segitette Ragobah-t, ki meggyil
kolván unokaöcscsét, a nyugati mahrattok peischwáhjává tette ma
gát. Haider Ali, ki két év óta eredmény nélkül báboruskodott 
a mahrattokkal, látván ama gyülöletet, mellyet az angolok a zsarnok 
pártfogása által maguk ellen keltettek, békét kötött s a közös 
ellenség ellen szövetkezett a dekani nizammal és a francziákkal, 
kik akkor az amerikai ügyek miatt megint ellenséges viszonyba 
jöttek az angolokkaL A Társulatot azonban gyorsasága megmenti 
a fenyegető veszélytől i az angolok ugyanis haladéktalanul meg
támadják (1778) a chandernagori, karikali és mazulipatnami franczia 
telepeket i Pondichéryt megadásra kényszerítik e egyuttal ujra 
felélesztik a mahrattok és a nizam ellenséges érzületét a misorei 
bitor uralkodó ellen. D~ azért Haider nem ijed meg (1780) i el
pusztitja Carnatet, beveszi Arkatet, ujabb csapatok azonban vissza
vonulásra kényszerítik, mig másrészről elveszik tőle Calcuttát és 
Mangalarét a tönkreteszik hajóhadát. Eyre Coote angol tábornok 
csatára kényszeriti Haidert, ismét és ismét legyőzi, de nem fékezi 
meg, s franczia segédcsapatok folytán szerenceéje is ujból visszatér. 

Az angoloknak nem annyira Haider leverése, mint inkább a 
két ellenséges nemzet, a francziá.k és hollandok birtokainak meg
semmisitése feküdt érdekökben, s az utóbbiaktól csakugyan el is 
foglalták Paliacatet, Bublipatnamot, Negapatnamot, Cbinchurát~ a 
trinchemalai öblöt és Ceylon egy részét. Holland tehát a francziák
hoz fordult segitségért, kik csakugyan tekintélyes hajóhadat kül
döttek Suffren, tapasztalt kapitány vezérlete alatt, ki visszaállitotta 
Haider ezerencséjét s ez utóbbinak ügyét fia, Tippu Saib is számos 
győzelmekkel mozditotta elő. Az angoloknak azonban sikerült 
ekközben fölingerelni Haider ellen a nizamot és a mahrattokat, 
emellett bevették Bednort, egyikét Maiabar legkiválóbb erősségei
nek, a legnagyobb előny azonban rájok nézve Haider halálából 
származott (1782)1 ki ép olly kérlelbetlen1 mint tapasztalt ellensé
gök volt. 
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Tippu Saib. 

Utódja, 'l'ippu ~aib, változó szorenct~ével foiytutta a háborut, 
mig végre a Franczia- és Angolország köz(;tt létrejött békében az 
előbbi visszanyerte Pondichéryt, Karikalt, Chandernagort, Holland 
pedig régi birtokait Negapatnam kivételével, melly az augolok ke
zében maradt. Tippu egyedül maradva békét ohajtott, melly 
caakugyan létre is jött közte és az angol Társulat között Mangalo
réban (1784), s mindkét fél visszaadta foglyait és hóditásait. Tippu 
azonbaa nem kevésbbé gyülölte az angolokat mint atyja, csakhogy 
büszkébb és kevésbbé értelmes levén az utóbbiiJ;í!, azt hitte vagy 
hiresztelte magáról, hogy őt arra vála~:~ztotta ki a prMéta, miszerint 
kiirtsa Indiából a nazarénusokat s a pokolig üldözzo öket. Gyakran 
ismételte , hogy inkább lenne tigris két napig, mint bárány két 
évszázadig; a tigris volt jelképe, mellyet mindenüvé alkalmazott, 
s megsze\iditve több illy fenevadat tartott maga körül j a luiborut 
önmagáért szerette, az európaiak ellen azonban még vallál:li vakhit 
által is t~at·kaltatott. Pazar ét~ zsugori, nyilt és fondorkodó, erős 

és gyönge, csupán a bátorságban ét~ fiainak szeretetében volt ál
landó. 

Rtlndesen Seringapalnarnban, a Kavery által alkotolt ~:~zigeten 
tartózkodott, és miként atyja, ugy íí is minden módon javítani 
igyekezett a közkormáuyzatot j pártolta az ipart, a földmivelést, a 
találmányokat t~ háboru idején felhaszn,:ilta az európaiak ismereLeit. 
Alig kelt föl rq~gel, meghallgatta a külünféle tisztviselilk előter 

jesztéseit, s elintézte a fenforgó ügyekel j kile11cz órakor t}gy k ülö n 
lakosztal y ba lépett, hol számos titkároknak rnondott toll hu. leveleket j 
erre megmutatta magát a népnek egy er!lélyriil, s ez alkalommal 
fogadta Jn az elefántok tisztelgcsé l. is," me:! y ek végig vonultak 
és térdethajtottak előtte. Reggeli után a k!lw i lgatási tl:rembe lé
pett, hol rokonai és udvaronczai által környezve, azámo~akat foga
dott és h~llgatott ki, mialatt titkárai a végzél!cket Írták, vagy a 
sürgönyöket olva~ták fel, meilyekct a futát·ok a fejedelem lábaihoz 
tettek, le; en·., li riigtön megadta, aláirta t~s lepeesetelte a Hzüksé
ges válaBwlutt. Ezalatt eléje vezették a nem rég vásárolt lovakat 
vagy az uj ágyttl(at, s ekl<ént mindent elvégezvén, három órakor 
visszavonult. Félhatkor vitHlzatért az elfngadú tun•mue s egy emel
vényrl:ll t~zemtélte a hadgyal;.orlalokat; vógrc félhétkor kezdődiitt a 
nyugalom. Fényesen kivilágított palotájaba gyiijtötte az előkelö

ket s az estét táncz, lakmározás és gyönyörű hajadérek között töl
tött,\k, Ez utóbbiak közül mintegy l,árom"z:íznt sz•·dett ös,zC' elő-
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kelő családokból ; tizenegy éves korukban kezdettek szolgálni sze
szélyeinek, mellyeket kielégitvén, odahagyták az udvart s vagy az 
országban széledtek szanaszét, vagy valameily pagodához csatla· 
koztak. 

Felhasználta saját czéljára a francziákat, kik a forradalom 
izgalmai között rniudenütt ellenségeket igyekeztek támasztani ellen
ségeik, az angolok ellen. Franczia tisztek gyakorolták be Tippu 
csapatait és tüzérségét, ki hetvenezer embert és temérdek szövet
ségest tartott fegyverben. Buonapat·te Indiába is elküldötte Kai
róból kiáltványait, mdlyekben fönn en hirdette, hogy meg ~karja törni a 
britt zsarnokságot; az angolok azonban siettek Tipput a velök 
kötött béke rnegujitására s a külföldi tisztek elbocsátására kénysze· 
riteni. Miután később az abukirí csata meghiusította Francziaor
szág remélt diadalait és azon nagy müvet, mellynek végrehajtására 
Ázsiában Napoleon magát hivatottnak tartotta, Mornington lord kor
mányzó is keveRebb teket6riát csinált Tippuval szemben s miután 
elegendő ürügyet talált, Misore ellen vonult. Harris volt a vezér, 
s vele harczott "\\', íiesley is, ki késöbb mint Wellington lord olly 
nagy hirnévre tett szert; ezen harczedzett és jól felszereJt hadse· 
t·eg többé nem kereskedők, hanem a kormány által dijasztatott, 
és soraihan számos olly benszülött is találkozott, kik legyőzték a 
kasztok elöitéleteit. A hadjárat tehát nagy hévvel indult meg s 
az eredmény sem mat·adhatottt sokáig bizonytalan. Az első csata
vesztések megalázták Tippu babonás lelkét, ki Seringapatnamba 
zárva, mint közkatona harézolt és esett el ( 1799. máj. 4.) Erre az 
egész Misore az angolok hatalmába került s megsemmisíttetett azon 
egyedüli batalom, melly Fraucziaországot tároogathatb volna. Az 
elfoglalt tartományban a Haider által tt·ónjától megfosztott család 
egyik ivadékát nevezték ki rajának, hogy ezt a jótett által maguk. 
iránt lekötelezzék. 

De alig bántak el egy ellenséggel, mát·i~:~ egy másik támadt, 
a maht·attok, ezek után a birmanok, s végül az afghanok. 

Ezen események lefolyása alatt alkalom nyilt megismerkedni 
eme tartományokkal, s Holweil jelentése részben megsemmisítette 
az ottani tudadanság ét~ bálványimádás felöl Ul·algó előítéleteket. A 
bölcsészek ana használták fel ezen jelentést, hogy kimutassák az 
indiai vallás fillényét a rnienk fölött; tulhajtották a szanszkrit 
könyvek régiségét; lázas ékesszólással deciamáltak azon müveltség 
ellen, melly az il'igylendö természeti állapothoz közel áll6 népek 
ártatlanságát saját bűneivel akarta megmntelyP.7mi, 11 melly~>k -
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ugymond - boldogok volnának, ha a babona oda is nem burc:r.olta 
volna el saját iszonyatosságait. Mások észszel és nyugalommal 
fogtak az indiai tartományok tanulmányozásához: egy ös régi nyelv 
tünt elő, mellynek megbecsülhetlen emlékei a maguk számára is 
igénybe vették a görög és latin classicusok iránti kizárólagos tisz
teletet; emlékek, mellyek nem kevésbbé bámulatosak régiségök, 
mint szépségök miatt; tanok, mellyek évszázadokkal előzték meg 
ama találmányokat, mellyekkel leginkáb azokott dicsekedni Európa. 
1784-ben Jones Vilmos az Ázsiai-Társulat-ot alapitotta Calcuttában, 
olly czélból, hogy közrabocsássa ama népek eredeti müveit s tanul
mányozza történetöket és hitelveiket j alapitottak továbbá nyomdá
kat és hirlapokat, orvosi akademiát és növénykertet. A serampuri 
dán telepen, öt márföldnyire (lega) Calcuttától, a baptista-missio
nariusok székhelyén, melly rend a hinduk megtéritése végett 
alapíttatott, Carey tudor vezetése alatt bibliák adattak ki különféle 
hindu nyelveken, B ezenkivül több hindu classicus. 

Dubois abbé missionarius 1801-ben látta a tanjorei raja teme
tését Ceylonban, kit az angolok megfosztottak trónjától. Négy 
törvényes feleség versenygatt azon megtiszteltetésért, hogy vele 
együtt megégettessenek; a braminok kettőt választottak ki. Egy 
árkot ásván, föléje máglyát emeltek san d al-fából s a gyászkíséret 
idehozta a fényesen felöltöztetett halottat, főtisztviselők és br~~omi

nok által kisérve, kik után a két özvegy jött, gyöngyökkel felé
kesítve s barátnöik által körEyezve, kik jajveszékeltek s emellet 
versenyt magasztalták öket, mint immár mennyei lelkeket, a vala
meily emléket kértek tőlök. A máglyához érve némileg habozni 
látszottak a közeli halál látványa előtt, a braminok ezertartásai 
és vizzel való locsolásai között azonban mégis a holt mellé feküd
tek s egymásba füzött karjaikkal átölelték j a guru és a rokonok 
által meggyujtott láng csakhamar eltakarta öket: jajkiáltásaikat el
fojtották a sokaság és a braminok kiabálásai. Két nap mulva 
összegyüjtötték a hamvakat és a csontmaradványokat, mellyek egy 
része lezárva és lepecsételve harmincz braminra bizatott, kik azt 
ünnepélyesen Benares be vitték, hogy a Ganges ezen t vizébe dob· 
ják; egy részöket, főtt rizszsel keverve, tizenkét bramin megette, 
engesztelésül az elhunytak büneiért; a megmaradt arany és éksze
rek drága ereklyéknek tekintettek. A király guruja és a három 
bramin, kik a máglyát meggyujtották, különféle ajándékokat kap
tak, és pedig az Alsö egy elefántot, a többiek pedig a megégetettek 
egy-egy hordágyát ; továbbá szll.mos ajándékok és huszonötezer 
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rupia osztattak ki a többi braminok között; azon tizenkettil pedig, 
kik a hamvakat megették, tizenkét, egyenesen ez alkalomból épi
tett házat kapott; az áldozat helyén végül nagyszerű mauzoleum 
emeltetett 1 melly csakh~mar jámbor zarándoklásoknak lett cél
pontjává t). 

Illy áldozatokat s a Dsagrenat vérengzö ünnepeit a legujabb 
időkig tűrte Angol ország, mert pénzt jövedelmezett l 

HUSZADIK FEJEZET. 

A n g o l o r sz á g b e l á ll a p o t a. - I r o d a l o m. 

Europa azt hitte, hogy az amerikai gyarmatok elvesztése egy 
vészee háboru után meg fogja alázni Angolors?.ágot, annál ie in
kább, minthogy magában az országban a nép háborgott s Iriand 
nyilt lázadásban állott. Anglia azonban bőven kárpótoita magát 
Indiában, emellett pedig olly kereskedelmi szerződéseket kötött az 
Egyesült·ÁIIamokkal, mellyek sokkal több hasznot hajtottak neki, 
mintha valóban anyaországi hatalommal birt volna felettök. A 
szabadság soha sem czáfolta meg fényesebben ama közgazdászati 
tanokat, mellyek Chatam lord következő mondásában foglaltatnak: 
Midön Amerika csak egy szeget is képes leszen 
e l ö á ll i t a n i, A n g l i a b e a d h a t j a a k u l c s o t. 

Tengeri jog. 
Azon fontosság, mellyre a tenger, főleg az amerikai háboru 

idején, emelkedett, azt is maga után vonta, hogy elméletileg is ta
nulmány tárgyává tétettek ama számos kérdések, mellyek a nem-

1) Sokan megírták az Angol Indiák történet~t; de llsd főleg James Mtll-t, 
kinek mflvét Wils0n fejezte be. 

Ram Moun Roy, Exposition of the practical operalion of the'}udicial and re
venue IIJJitems of India. - Lonllon 1832. 

Barcbon de Penoben, Hist. de la conquete et de la fondation de l' empire 
anglais dana l' Inde. Paris, 1940. Ő ezen törtánetet öt korszak ra osztja: 1) Az 
angolok megthkezáse Bangalába ezen tartomlny, Behar és Oriasa lefoglalásaig; 
2) Küzdelem Francziaországgal ,.. tul úlyért ; 3) baboru a misorei birodalommal, 
melly Tippu alatt véget ér; 4) h :í boru a mabratt.okkal, mellynek kedvez!! ered
ménye Indiát az angolok kezébe adja; ö) Mboru a birmlnokkal és Kabnlla!. 

O. Bjoenstierna, Tanulmány a hindu-britt birodalom felett. Stockbolm, W. 
Adams, Jelentéli a köwktatállügy álldadról Bengaldban é11 Beharban. London. 
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zetközi jog gyakoriAsa közben keletkeznek. Máshol kifejtettük 
már ezen tudomány fö szabályait a háboruskodó és semleges nem
zeteli kel szemben. 1) Francziaország az 17 44-ki okt. 21-röl kelt 
rendelettel közelcdett a T e u g e r i c o r. s u l a t u B szabványaihoz, 
arnennyiben az elkobzástól menteseknek nyilvánitotta az ellenséges 
árukkal terhelt hajókat, s csupán ez~n árukat és a csempészett 
tárgyakat nyilvánitotta lefoglalandóknak. E mellett azonban jo
gos zsákmánynak jelentett ki minden, ellenséges országban termelt 
vagy készitett árut, kivéve azon semleges hajók terhét, mcllyek 
valameily ellenBéges kikötőből, hol a terhet frilvették, egyenesen 
saját kikötöik valamellyikébe vitorláznak. Továbbá megtiltatott 
a semleges hajóknak árukat szállitani valameily ellenséges kikötö
böl a másikba, bárki is a hajó tulajdonosa. Csupán a dán és hol
land hajóknak engedtetett meg szabadon vitoriázni saját kikötöik
ből valameily semleges kikötőbe, kivéve ha ez Ofltromzárolva van, 
e bárki legyen is az áru tulajdonosa; ezen kivált~r.g külön szerzö
dések folytán másokra is kite~jesztetett. Anglia szintén elismerte 
Hollanddal szemben amaz elvet, hogy: sz a b a d h a j ó, sz a b a d á r u. 

Midön II. Frigyes Ausztriától mPgnyerte Sziléziát, egy köl
csön kifizetésére kötelezte magát, mellyet Mária Terézia angol üzé
rekkel kötött s mellyre nézve az emlitett tartomány jövedelme 
szolgált biztositékuL Mintlwgy azonban Anglia számos, porosz 
Aruval terhelt és porosz z:lszlú alatt álló hajót lefoglalt és mitsem 
hederített Frigyes tilt n kozá.saira, ez utóbbi egy, négy miniszterböl 
álló bizottságot állitott össze Coccejus eloöklete alatt, mellynek azon 
kérdés fölött kellett tanácskoznia, vajjon kárpótlásul nem lehetne-e 
a sziléziai kölcsönt visszatartani. A bizottság határozata igenlőleg 
hangzott, Angolország azonban ellenszegült, miböl élénk vita ke
letkezett a tengeri jog elvei fölött, mellyet mi fölöslegesnek tar
tunk részletesebben előadni, minthogy temérdek tényre és külön 
egyezményre támaszkodik. Elég legyen fölemlitenünk, hogy Po
roszország a szabad tengert és a tengeri semlegesBéget védte és 
megtámadta a kutatási jogot, kivéve természetesen a csempész-áru
kat; anélkül, hogy a kérdés lényege megoldatott volna, a vitázó 
felek a westminsteri egyezmény értelmében (1756) ollyképen álla
podtak meg, hogy Poroszország feloldotta a zár alól a sziléziai adós
eá.got, Angolország pedig huszonnégyezer font sterlinggel elégítette 
ki a kárvallottakat 2), 

1) XIV. Könyv. '26-ik fejez. 
•) Lásd llártens, OaUBeB cél6bres du d ro i t de a gem. I l. köte t. 
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Az 1756-ki tengeri Mboru alkalmával azonban Angolország 
ki akarta vinni, hogy a BerniegeReknek háboru idején tiltassék el 
minden, béke all\nlmával meg nem engedett kere~kedelem. Ez 
által, mint mÁr emlitök, ki akarta öket zárni a gy~trmatokkal való 
kereRkedésböl, mire FrancziaorRz1\g ~ural felhatalmaztattak. A 
hol1andnk éltek ÍR t•zen fölhatalmazással, minthogy azonban az an
golok su~mos hollll n d hajót elkoboztak, ebből viták keletkeztele, 
mellyekben sok kiváló publicista ÍR részt vett: nevezetesen Hubn<>r 
azt állitotta '), hogy a RemlegP-R zá~zló az egész terbet födözi, ha
mindjárt ellenRég !ulajrlonát k~pP-zi is. kivéve a Cijempél'lz-árnkat. 
Miután azonban Ejsz::~k·Am~'rika fíiggetlenRége elismertetett., An
golország ÍR felhagyott követeléséveL melylyel a forradalom idejé
ben lépett ismét elő. Az Egyesült-Államok és Francziaország kö
zött létn·jött baráti egy<>zményben (1 77 R febr. 6.) kiköttetett, hogy 
szahad haió árui szabadoknak tekintessenek j ezen kikötést Fran
cziaország az ÖR~zes RemiegeR hatalmakra kiterjesztette, megtilt
ván alattvalóinak semlrges hajókat elfo~lalr.i, még akkor is, ha 
egyik ellenséges kikötöből a máRikhn. hajl,znak, ha csak az utóbbi 
ostromzár alatt nem áll, vagy hadi csempész-árukat nem szálli
tanak. 

Angolország ekkor tenyegetve látvé.n sajnt tengeri fölényét 
a Franczia-, Sp11nyolország ~R az Egyesült Államok közti szö\'et
s~g által, Oro!lzországhoz forrlult j Katalin azonban, valameily szer
zödé!! helyett, a fegyvere~ semlegesség elvét álli 1••t•n fP-1, 
mondván, hogy a ~:~emleges hajók szabadon evezhetnek egyik ki
k~töböl a másikba, R a hadviRelő nemzetek partiain j az egymással 
háboruskodó hatalmak alattvalóinak tulajdonát képl'lzÖ áruk szaba
doknak tekintendők sem l egeR hajókon, kivéve a csemp·~szetet; ost
romzárolt kikötönek csupán az tartandó, melly valóbFm el van zárva 
s e részben nem elegendll a pus1.ta kijelentéR. Ez sehogy sem tet
szett Angolor"z~gnak, melly ellenkező elveket vallott j a többi ha
talmak többé kevé8bbé elfogadták amaz ~lveket, mig végre a ver· 
saillesi békében ( 17 R 3), ugy látszik, ol ismertetett a semlegesek 
szabadsága. 

Pénzü [ey. 
Az amerilwi háboru okozta szorultság közepett Anglia ujabb 

adónemekre volt kényteten gondolni. 1 olf7 4-ben a be- és kiviteli 
vámok tisztán két és fél millió Rterlinget jövedelmeztek. A civil-

1) A 1emlege11 hajók elkobzdsdról. 
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lista III. Vilmos alatt Mtszázezer font starliogre rugott, s ugyan
illy összeget huzott Anna és I. György is, melly utóbbi huszonhá
rom ezret megtakaritott jegyajándokul egyik természetes leánya 
számára. Il. György alatt már egy millióra emelkedett, ugy hogy 
ámbár Mven költekezett, mégis százhetvenezer font aterJinget ha
gyott maga után. III. György civillistáját a parlament ugyan nyolcz
százezerre szállitotta le, de kétizben egy milliónyi adósságát volt 
kénytelen kifizetni. 

A közadósság, melly 1739-ben ötvennégy millió font star
liogre rugott, az osztrák örökösödési háboru alatt hatvannyolczra, 
a hétéves háboru alatt száznegyvenhatra, a gyarmatháboru alc~.tt 

pedig kétszázötvenhétre szaporodott. Ekkor már csupán a kama
tok fizetése fölemésztette az összes bevételeket, s már nem egy
szer aggódtak a közhitel miatt, mig végre Pitt Vilmos bebozta 
azok consolidatióját s a kamatok rendszeres fizetését, törlesztési 
tökét alapitván a csupán akkor léteziS adósság számára; késöbb az 
1792-ki febr. 17 -röl kelt törvényjavaslat megállapította, hogy min
den uj kölcsön számára külön törlesztési alap alakítandó, melly egy 
százaiékra határoztatott. Illy módon a kormány marad a járadékok 
egyedüli rendes vásárlója, s bizonyos egyensulyt tart fenn a nyil
vános értékpapírosok árfolyamában. S bámulatos l mig az amerikai 
háboru folytán keletkezett adósság terhe alatt az összes európai 
nemzetek összeroskadtak; Angolországra nézve, melly legyőzöttnek 
látszott, az ujabb kötelékké lön a kormányzottak és a kormány 
között 1 a tökepénzesek menhelyévé, az ipar és kereskedelem 
emeltyUjévé. Összeköttetésbe hozatván az alkotmány léte a kor
mány bitelével, ez utóbbi annál erőteljesebbé Jön, minthogy érde
kében állott a nemzetnek kormányát támogatni, mig másrészriSI ez 
is kényszerítve látta magát mindent feláldozni a közszabadságok 
fentartása végett, hogy igy megnyerje a nemzet beleegyezését 
ujabb adókba. 

Pltt (IOabb). 
1778-ban megbalt Chatam lord, mitsem hagyva fiainak pél

dáján kivül; a parlament ki fizette adósságait, s Westminsterben 
emléket állitott nevének, "bizonyságaul Pitt Vilmos erényeinek és 
ügyességének, mint akinek kormányzata alatt az isteni Gondvise
lés Nagy-Britanniát a jótlétnek és dicsőségnek azelőtt nem ismert 
fokára emelte." Hasonnevü fia akkor csak tizennyolcz éves volt s jám
bor és szigoru neveltetése képezte egyedüli gazdagságát, ezért az 
ügyvédkedéare adta magát, mig egyidejüleg a parlamentet is lá.to-
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gatta, hallgatva és tanulmányozva. Huszonegyéves korában maga 
is belépvén a parlamentbe (1781), Burkével, ki a whigek névle
ges, és Fox-szal, ki azok valódi feje volt, addig küzdött North 
miniszteriuma ellen, mig ez csakugyan megbukott saját népszerüt
lenségén ek sulya alatt. Nem sokára Fox clnöklete alatt az ugyne
vezett coalitio-miniszterium jött létre (!783. apr.), mellyben a leg
szétágazóbb nézetek egye111iltek, s ruellynek, ámbár nem biztak 
benne, sikerült befejeznie az amerikai háborut. 

Ezen miniszterium mesterfogá.sa volt a már emlitett indiai 
bill (404 lap.), mellynek értelmében az ln diák kormányzata tel
jesen elvétetvén a Társulattól, s egy, nem a király, hanem a kép
viselöház által választott cornitéra bizatván, az alkotmány is meg
változott s B végrehajt{) hatalom rová8á.J•a bizouyos- fölény ruház
tatott a képviselöházra. III. György, ki észrevette a dolgot, egész 
crejéböl ellene szegtilt s minduntalau mondogatta, hogy inkább 
visszatér Hannoverbe, hogysem illy szolgaságban éljen. A bill 
tehát elejtetett, s a huszonnégyéves Pitt, heves ellenzés közben, 
kiütötte a nyeregböJ Foxot (1784. ). Alaposan tanulmányozván 
hazája alkotmányát; gAzdagságát és segédeszközeit, belátta, hogy 
eröforrásainak egyikét sem szabad gyöngiteni, hanem segédszerül 
kell fölhasználni arra, mit Angolország hatalmának gyarapitása 
végett megkisérleni czélszerünek látszanék 1 miértis hidegvérrel, 
ékesszólással, ügyességgel, bátorsággal husz éven át verte vissza 
az ellene intézett támadásokat s ismét fölényre juttatta a consar
vativ elveket. S nem csupán pillanatnyira és rögtöni felhevülés 
behatása alatt fényeskedett, miként atyja, s nem rendes időkkel 
s királyok vagy kegyenczni:lk fondorlataival volt dolga: hanem 
egy folradalommal sa népekkel állott szemben, egy uj :ársadalmi 
rendet kellett megállapitania s olly reformok élére állania, mely
lyeket a közvéleD_Jény ha11gosan követelt, de mellyek a franczia
országi kiháj,!ások rniatt félelem és gyülölet tárgyai voltak. 

Az angol szabadsá~;· ugyanis egészen másként értendő, mint 
az, mellyet a bölcsószek hirdettek, s ha némelly lordok, szenvel
gésből, emeltek is szobrokat ez utóbbinak parkjaikban, de távol 
tartották a parlamenttőL Egy korunkbeli férfiu megjegyezte 1), 

hogy az angolok mindenha őszinte csodálói voltak Velenczének, a 
tengerek királynéjának, melly ezer év dicsőségét hordozta vállain, 
s valamennyien egy uj aristokratiát akartak alapitani velenezei 

1) Dlaraeli, Crmingaby. 
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mintára, mellyben a tökély netovábbját látták még a legbuzgóbb 
whigek is, mi nt Harrington és Al gernon Sidney. C zéljukat elér
ték a forradalom által, s ugyanezen hires szabadelvüek voltak 
azok, kik a nagy birtokosok kizá1·ólagos előnyére a védrendll2crt 
megalapitották. III. Vilmosnak sehogy sem tetszett a dogeféle 
hatalomkör, melly:-e öt 11zoritani akarták j a hannoveriek azonban, 
l. és ll. György, vagy jószántokból vagy kényszerítve elfogadták 
ezen intézkedést. Az öregebb Pitt megkisérlette megtörni azon 
oligarchiát, melly fényes köntösével már annyi nemzedék óta sö
pörte a trón lépcsőit s visszaadta a nemzetnek saját méltóságát. 
Az ö nyomdokait követte fia is, az uj közép osztályokat híván 
meg a hatalomra, az ipart az ari~tokratia mellé, mi által megmen• 
tette Angolors1.ágot a franczia forradalomtól. Ezért azonbav. nem 
lehet. mondani, hogy ott demokratia jött volna létre, 11 Angolor· 
szág 18?,2-ig megtartotta a velenezei alkotmányt. 

Néhány hónap elég volt a fiatal Pittnek arra, hogy meg
nyerje számos parlamenti tag bizalmát, miértis egy ujabb indiai 
bilit terjesztett elő (1784 aug. 4.), mellynek értelmében a jogha· 
tóság a koronát·a lett volna ruházandó. A képviselök makacsul 
visszavetik a bilit, Pitt azonban nem veszti el bátorságát, felosz
latja a kamrát, s támogatva az uj kamra által, megnyeri a játsz
mát j nem kevésbbé pártolva a király, mint a képviselök által, bel
reformok életbeléptetéséhez fog, Poroszországgal és Hollanddal 
ml'gköti a loozi szerzödést (1788)1 melly visszuállitja északon az 
amerikai hábom által megingatott. angol fülényt. Igen jeles to
vábbá azon szerzödé~e is, mellyet Francziaországgal kötött !786-
ban, s mellynek értelmében Angolország kötelezte magát pgyenlö 
eliínyökben részeHiteni a franczia borokat a portugáliakkal j ezen 
kiváltság caalékony volt; minthogy Angliában a portugáli borokat 
kedveltél<, mig viszont Fnmcziaország leszállitotta az angol kéz
müvek et terhelö vámokat. 

E:;zcrint tehát ugy a győzelmek mint a veszteségek csak 
Anglia nagyság-ának növelésére szolgaltak, m ell y ezidüszerint már 
mindcnki által elismert kiralynéja volt a tengereknek. S érdekes 
látni, hogy azok a mihaszua Gylirgyök nem szolgáltak a nemzet
nek akadályul ana, hogy óriás8á legyen. .Mindez az int,··zmények
nek volt érdeme. Lol:flon, egy megmérhetlen birodalom fővárosa, 
súlesitette U!Czáit S uj epületekkel diszítette magát j az agg had
astyánok befogadására a greenwichi nagyszerű kórház alapitta
tott; !:iz ámos intézkedések j av i tották a belkormányzatot1 ~ a köz-
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jóllét a földmiveléa, ipar éa belkereskedelem ttlkéleteeitésére ala
píttatott. 

1757 -ben AngiJiorezág háromszáz harminczhét ezflr embert 
tartolt fegyverben, B tengeri ereje hatvanegy sor·, ~~ háromszáz 
fitvenhárom egyéb hadihajóra rugott; államférfiai büszke önérzet
tel emlegették, hogy nálok husz sebesült közöl csal( egy bal meg, 
s azon tizennégyezer ember közlll, kik 1760-ban több hónapon át 
a bíscayai öbölben czirkáltak, az okszerü gondviridéli folytán alig 
busz betegedett meg. Szabályoztatott a hadeeregi szolgálat, ren
deztetett a városi llreég. Az l. György alatt vérszemet kapott 
rabJóbandák kiirtattak j a ekótoknnk, Pitt tanácsa folytán, vissza
lidattak a 45-ki lé.zadás miatt elkobzott jóAzá.gok. Ezen lázadás 
után AngolorszAg a patrimonialis joghatóságokat és a ~lanokat 

ceup!n azért törülte el Skóthonban, hogy ezétrobbantsa azon ban
d:ikat, mellyek mindig k~s;r.ek voltak valameily örökös főnököt 
követni; ezen intézkedés azonban a nemzeti szokások és jelleg 
telJes felforgatását vonta maga után : a mezöségek és a hegyek 
elnéptelenedtek, a város nk lako~sága szaporodott j az ipar és ke
rl"skedelem szaporitották az érintkezést Angliával e igy tárt kapu 
nyilt az idegen eszmék és szokáaok számára. 

A régi elan-rendszer idejében, me Ily sz ó a t y a fis á g o t je
lent, a főnök ugy bánt alattvalóival, mint saját gyermekeivel, 
nem emelte n bérösszegeket e nem keresett munkás kezeket a ro
konságon kivül. Megszünvén ezen atyafiságas viszony, a fönökök 
többé nem aprózták fel jószágaikat s nem adták bérbe a lehető 

Jegalacsonyabb árakon, hogy minél több hübérest és katonát sze
rezzenek, hanem fölemelték a béröeszeget, nagyterjedelmű ura
dalmakat alakitottak s elbocsátották a régi bé .. Iöket, ba nem vol
tak képesek követeléseiknek eleget tenni, s inkább a síkonlakók
nak adtak eHínyt. Mindennek folytán jelentékenyen emelkedett 
a földbirtokok értéke s olly földesurak, kik 1750-ben öt vagy 
hatezer font aterJinget huztak, a század végén már nyolczvan 
egész százezernyi jövedelemmel rendelkeztek. A gazdagok tehát 
roppantul megvagyonosodtak, mig a hajdani bérlök elszegényedtek 
s a vidék emberek helyett nyájakl{al népesedett meg; egész ra
jai a kivándorlóknak indultak Canada és Uj·Skóczia felé. Angolor
szág előrelátta a veszedelmet s némi kárpótlá,;ul meghagyta Skót
országnak a municipalis törvényeket, egynémely kiváltságot és 
egyéb kedvezményeket. Késöbb arnennyit vesztett a földmívelés, 
annyit nyert az ipar. Glasg•>w, melly 1707-ben alig tizennégy· 

27* 
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ezer lelket számlált, a század végén már százötvenezer, B jelenleg 
több mint háromszázezer lakossal bir; kikötöjében a vám l 840-
ben nyolczszázezer font sterlinget jövedelmezett, mig az Unio ide
jében az egész ország várnjövedelme alig rugott harmincznégy
ezerre. 

Metbodl•ták. Néger-emaoclpatlo. 
Ezidőben Whitetieid György (1735), anglicán theologus, meg

honositotta a metbodisták szigoru, s a calvinismus elveihez ragasz
kodó sectáját. A secta kebeleben csakhamar megoszlás jött létre 
Wesley János föllépése folytán (17 41), ki megtámadta a praede
stinatiót, s ki nagy rokonszenvet gerjesztett maga iránt a szegény 
osztályok segélyezésében tanusitott buzgalma által. 

A türelmesség és philanthropia érzelme, ellentétben az ország 
érdekeivel, a négerek sorsára forditotta a közfigyelmet, s a qua
kerek, kik egymás között eltörölték a rabszolgaságot, egy kér
vényt nyujtottak be a parlamenthez a rabszolgakereskedés eltil
tása végett ( 1787). A rnethodisták pártolják a kérvényt; a nép 
érdeklődni kezd az ügy iránt; az oxfordi és cambridgei egyAte
rnek és számos városok beküldik szavazataikat; Wilberforce val
lási indokból, Fox philanthropiából pártolja az ügyet, s a minisz
terium kénytelen elrendelni a tények megvizsgálását, Pitt a kép
viselök kamrája elé terjesztette a kérd~st, s ekkor vette kezdetét 
a négerek felszabadítását és a rab~zolgaság megszüntetését czélzó, 
többé soha meg r~em szünt mozgalom, mellyet a philanthropok 
nagyban magasztalnak, agyafurt politikusok azonban egyebet sem 
látnak az egészben mint ravaszaágat Anglia részéről, melly meg 
akarja gyöngíteni a többi hatalmak amerikai gyarmatait az által, 
hogy megfosztja öket a munkáskezektöl , mellyekre neki az Indi
ákban nincsen szüksége, Szerenesés azon politika, mellynek ra
vaszságai annyira megegyeznek az emberiség szent törvényeivel! 

A kolhullkosok Angliában. 
Alig hiheti el az ember, hogy Angolorszá g, az álla ro tudósok 

bámulatának tárgya, ugyanakkor, midön egész Európa reformoktól 
visszhangzott s midön még minduntalan szemérehányták a kalholi
likusoknak ama türelmetlenséget, melylyel már régóta felhagyott, 
folyvást olly kt>gyetlenül bánt az utóbbiakkal. A jú Anna a legszi
gorubb rendeleteke~ szontesitette, s ha a braunschweigi ház feledé
kenységbe engedte is meuni azokat, mellyek a személyokro vonat
koztak, bezzeg nem feledte a jószágra vonatkozó rendoleteket, sőt 

méginkább sulyo~bitotta ezeket azon reményben, hogy lassan-las-
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san sikerülend kifosztania a katholikusokat. Midön II. Frigyes türte a 
jezsuitákat, II. Katalin egy kath. templomot engedett épiteni Sz.-Péter
várott B ur. Gusztáv egyet megnyitott Stockholmban, ugy látszott, hogy 
valamell y illyenforma eszme a szigetre is behatol; a tJép azonban egész 
dühhelszegült ellene.!Midön 17 53-ban a zsidókat naturalisálták, annyira 
felböszUlt a nép, hogy vissza kellett vonni a rendeletet. Nem csekély fá
radságba került továbbá 51-ben a naptár Gergely-Mle reformjának el
fogadtatása, csak azért, mart egy pápától származott. Az eszmék azon
ban mégis előrehaladtak, s a kamrák 75-ben egy olly esküwintát 
fogadtak el, mellyet a katholikusok legnagyobb része is letett, 
minthogy semmi ollyast nem tartalmazott, mi ellepkezett volna 
vallásukkaL Késöbb Saville György ajánlatára eltörölték egy ré
szét ama, III. Vilmos XI. és XII. évéböJ származó A ct á n ak, 
melly örökös börtönre vetette azon kath. püspököket és papokat, 
kik iskolákat tartanak, kizárta a katholikusokat az örökösödés és 
birtokszerzés jogából; de azért valamennyien olly esküre kötelez
tettek, melly még mindig magán viselte a hajdani aggodalmasko
dások szinezetét: meg kellett fogadniok, hogy nem vesznek részt 
ö~szeesküvésekben, nem segítik a trónkövetelöt, nem hiszik, hogy 
szabad meggyilkolni az eretnekeket, nem tagadják meg az enge
delmességet a kiközösitett királytól, s nem állitják, hogy a pápa, 
vagy valamelly más fejedelem vagy főpap joghatósággal vagy ha
talommal bir az országban. 

Skótországban is életbe akartak léptetni illyesmit, de számos 
zsinat tiltakozott hasonló tervek ellen, s a nép között társulatok 
alakultak olly czélból, hogy bármelly, a katholikusoknak adandó 
engedményt megakadályozzanak, söt tettlegességekre is fajult a 
dolog, s csak akkor tért vissza a nyugalom, midőn határozottan 
megigérték, hogy nem fogják enyhiteni a katholikusok ellen alkal
mazott szigort. 

Gordon lord. 
Ezen társulatok fej c~ Gordon György volt, sajátságos vegyü

léka a lelkesedésnek, cselszövénynek és eszelősségnek ; a parla
ment sokat mulatott az ö sajátságos toilr.ttején és azon heveske. 
désen, melylyel minduntalan fejtegette ama veszélyeket, mellyek
kel a papismus a vallást és a szabadságot f(myegette, s annyira 
felizgatta a londoni csőcselék fanatismusát, hogy a p r o t es t á n s 
t á r su l a t azt kérelmezte, miszerint törültessék el a katholikusok 
iránt kedvező törvény. Roppant néptömeg, négy csoportra osztva, 
indult a parlament felé, hogy átnyujtsa az emlitett társulat kérvé· 



nyét, melly százhuzezer aláirással volt ellátva (1780. jun. 2.). 
Könnyü volt elörelátni, hogy ebből zavargás fog származni, !l csak
ugyan, mialatt az elöterjesztést tárgyalták, s méginkább miután 
az százkilenczvenkilencz szavazattal hat ellenében elvettetett, kitört 
a zavargás, hozzáfogtak a kath. kápolnák lerombolásához, aztán 
meg London fosztogatásához, s a düh fll'~ént a katholikusok és 
pártfogóik ellen irányult~ felnyitották a börtönöket, gyujtogatni 
kezdettek és megrohautá.k a börz(lt. Ki kellett hirdetni az ostl'om
állapotot és összehíni a csapatokat; négyszázötvennyolcz egyén 
megöletett, számosakat pedig a ledöntött házak romjai tewettek el. 
Elnyomatván a zavargás, Gordon felségárulás mintt pörbefogatott, 
az esküdtszék által azonban fölmentetett; a tiibbi czinkosok szi
goruan bünhödtek. A páui félelem elo~>zlatása végett a pápistákat 
megfosztották a tanítás jogától. 

Az angol nép illy módon vallási ellenszenvböl pártolta a zsar
nokság hajdani kihágásait, s a kormány kénytelen volt engedni, 
bármennyire kárhoztatta is Fox ezen lealjasodást a csőcselék szen
vedélyeinek eszközévé lenni, s emelte is fel szavát a t e s t ellen. 

lrlond. 
Még inkább érezték ezen ellenszenv hatását a kimondhatla

nul ezerencsétlen Iriand ban. Többízben követelte hijába, hogy 
oldják fel, legalá bb részben, a kere!!kedelmét és iparát lenyügöző 

bilincseket, s az irek, hogy lerázzák magukról az uralkodók egyed
áruskodását, társulatokat alakitottak az angol áruk kiküszöbölése 
végett; néhány illy tárfiulat fegyverekkel is ellátta magát, B hangoz
tatvan hliségöket, azt hozták fel mentségül, hogy valameily ne
talá.ni franczia betörés ellen akarják magukat megvédeni. Az angol 
kormány nem merte megal(adályozni az illy társulatok alakítását, 
nehogy ellenszegülésre izgassa öket, miértis felbátorodva kijelente!· 
ték elszakadásukat a londoni parlamenttől, mire a dublini parla
ment eltórölte a katholikusok ellen intézett összes rendeleteket s 
kereskedelm i szabadságot követelt. A lendoni parlament, külhábo
rukba lévén bonyolodva, eltűrölte azon törvényeket, mellyek el 
tiltották az iriandi gyapju kivitelét, vagy akadályozták az üveg
kereskedést az angol gyarmatokkaL 

A limericki capitulatio, mellyet III. Vilmos 1691-be'n 
engedélyezett az ir katholikusoknak, biztositotta azok jószágait és 
kíváltságait, kik alávetik magukat a kormánynak, továbbá szabad 
vallásgyakorlatot engedett, amennyiben ez nem ellenkezik az ország 
t örvényei vel. Már pedig ez utóbbiak tiltják a papismust, minek-
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folytAn szentesittetett a r.sarnoksllg, 11 az irek emiatt többezör emel
tek soha meg nem hallgatott panaszokat. Közülök senki sem vett 
részt az 1745-ki skót lázadásban, de azért forrt bennök az elkese
redés a sulyos iga miatt, s minthogy akkor nem létezett köztük 
valameily nagy izgató 1 ki féken tudta volna 8 ket tartani, a 
whiteboy-k (fehér ifiak) és a leveller-ek (egyenlösitök) fel· 
lázadtak a tulcsigázott bérösszegek és a protestana clerus által 
követelt dézsmák ellen. (17GO). Ámbár tapasztalatlanok, lehetö 
ügyességgel szervezik társulatukat, titoktartásra és arra kötelezik 
magukat, hogy mindent végrehajtanak, mit az paranc~ol. Személyes 
rendeleteket bocsátanak ki, fenyegetésekkel az ellen, ld nem en~e
delmeskedik, miböl rettenetes következmények származnak: or
gyilkosságok, leányral::.lások, felégetése és elpusztítása azok birto
kainak és marháinak, kik tulságos bért követelnek, silá!:y fizett:st 
adnak, vagy elbocsátják bérlöiket. Azon rosz, mellyet valameily 
nép forradalom alkalmával elkövet, arányban áll azon elnyomással, 
mellyct elöbb ezenvedett j ezek továbbá nem politi 'ai, hanem tár
sadalmi forradalmak voltak, s helytelenül cselekédnék nz, ki az 
arangisták mellé sorozná az ireket. 

Young Artur, angol és protestana férfiu, ki 1778-ban beutazta 
a szigetet, ezeket mondá: "Valameily katholikus bérlök által tar
tott uradalom tudajdonosa valóságos kényur, ki velök való viszo
nyaiban saját tetszését tekinti egyedüli törvénynek . . . . Nem 
képzelbet olly rendeletet, mellyet szolgája vagy munkásai meg
szegni bátorkodnának, s öt csakis a határtalan alávetés elégiti ki. 
Kénye-kedve ezerint büntetheti bottal vagy vesszövei minden meg
sértését a személye iránt tartozó tiszteletnek: azon szereucsétlen, 
ki csak mutatni is merészkednék, hogy magát védeni akarja, rög
tön összeroskadna a.z ütések alatt. Meggyilkolni valakit olly dolog, 
mellyröl Iriandban olly módon beszélnek, hogy egy angol ki sem 
ismeri magát. Tiszteletreméltó földmívesek biztositottak engem, 
hogy szárnos bérlö megtisztelve érezné magát, ha urok ágyába fo
gadni méltóztatnék feleségöket vagy leányaikat: jellemző bizonyitéka 
a hosszas szolgaság okozta romlottságnak. Söt hallottam olly 
egyénekről is, kiket megfosztottak életöktöl anélkül, hogy a tet
teseknek valameily esküdozék vizsgálatától kellett volna tartaniok; 
s hasonló tényeket mindennap lehetett látni , mielött a törvény 
ismét némi tekintélyre; emelkedett. Nem létezik közönyös utazó, 
ki ne látta volna, hogyan taszítják le az utról valameily nemes 
ember inasai a szegény emberek taligáit az árokba, csakhogy urok 
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hintaja végig baladhalison; ha felforduiMk vagy összetörnek, hall
gatva türik a kárt, mert ha az Aldazatok valamellyike panaszra 
nyitná ajkait, korbácsütésekkel válaszolnának neki .... Ha vala
meily szegényember netán a törvény:~zékbez fordulna, hogy ~az

ságot kérjen valameily nemesember ellen, ezt az utóbbi megsérté
sének tekintenék . . . . A szegényember sokkal jobban ismeri 
helyzetét, hogysem illyeernire gondolna, s csakis egy esetben nyer

het igazságot, ha t. i \'aluwelly gdzdag fogja pártját egy másik 
gazdag ellen j gazdája ugyanis védelmezi őt illy esetbe'n, mint 
védelmezné azon iirüt, me Ilyet saját lakomájára szánt." 

Az amerikai szabadság hire viszhangra talált frlandban, mely
lyel még roszabhul bántak, ámbár nem volt gyarmat, s az arra 
vonatkozó viták a saját magáéinak látszottak, Szükséges volt 
tehát eltörölni Iriandban néhányat a b ü n t e t ö t ö r v é n y ek 
közül, megengedni, hogy az örökségen egyenlően osztozhassanak 
a gyermekek s hogy ezek valamellyike meg ne foszthassa atyját 
birtokaitól az által, ba protestáossá lesz. Angolll rszág már elöbb 
Amerikába volt kényteltm rendelni csapatait lrla.ndból, s miután a 
háboru egész dühhel kitört, az írek, kiknek öblei legelőször fogad
nak be minden, Amerikából jövö hullámot, azon kér~lmet intézték 
Angliához, hogy védje meg őket valameily netalán i bet ö rés ellen. 
Ez azonban, miként Aetius a r6mai birodalom utolsó napjaiban, 
ekként válaszolt: N em t e b e t em; v é d j é t ek m e g t i ma g a
t ok a t. Ekkor rögtöni lelkesedés szállja meg lrlandot j néhány h~t 

alatt negyvenkétezer ember áll harczkészen és kellőleg felosztva, 
katholikusok és protestánsok vetélkedve egyesülnek az i r ö n
k é n y t es ek neve alatt; számuk egy év mulva nyolczvanezerre 
emelkedik. Ez biztosítja a s.zigctet a betörés ellen, de egyszers
mind saját erejének felismerését·e vezet, s az ezredek nemsokára 
souveraineknek nyilvánitják magukat. A nemzet java áll az ezre
dek élére; bizonyos meghatározott napokon összegyülnok, társu
latokat alakitanak az angol áruk visszautasitása végett, kinnvezik 
saját képviselöiket, s jóváhagyják vagy elvetik a kormány és a 
p ariament tényeit, szóval, katonai parlamentet alakitanak s szurony
jaik hegyén nyujtják be kérvényeiket. Legfőbb követelésök tár
gya szabad kereskedés és független parlament, s nagyszámu pro
testánsok is csatlakoznak hozzájok a büntető törvények eltörlésé
nek kérelmezése végett. A dublini Orattan Henrik vezeti a nem
zeti mozgalmat, hatvanezer fegyveres által támogatva ; kijelenti 
az ir parlament függetlenségát (1782. jul. 19.) azon hozzáadással, 
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hogy a királyon, a lordokon és az ir képviselökön kivül senki 
sem bozhat lrlandot kötelező törvényeket. 

Alig nyerték meg a függetlenséget, az írek a habozó és fé
lénk parlament átalakitá:;át vették czélba, mit a fegyveres önkény
tesek is követeltek j a parlament azonban megtagadta a fegyveres 
szövetséghez való csatlakozást ( 1783). 

Angolország saját polgári jogait adományozta Irlandnak, to
vábbá biztosítékot a személyes és birtok-szabadságra nézve, eskütt
széket és egyebeket; tekintve ugyanis, hogy a bórlitás hfibéri volt, 
ugy kellett bánnia velök, mint a nemzeti bárókkaL Miután VII[. 
Henrik eltörölte a hübéri viszonyt, a győzök és legyőzöttek csak 
egy nemzetet képeztek j a vallási kérdés egészen kiszorította a faj 
kérdését j gyarmatosok j öttek és telepedtek a szigetre, hogy ezt megté
ritsék,s az angolok kal egyenlő jogok at helyeztek kilátás ba mindenkinek, 
ki a vallásra vonatkozó föltételt elfogadja. Iriand tehát egyenlő 

volt s joggal követelte a függetlenséget, mig egészen másként ál
lott a dolog Amerikában, hol valóságos bilincseket törtek azét. 

A legnagy.,bb haszon a protestánsokra hAramlott, mint akik 
tényleg birták a jogokat, mig a katholikusok, kiknek nem volt 
kenyerök olly országban, hol az inség rendes állapot s hol minden 
évben azoktak éhen halni emberek, ugyan mi hasznot huztak a 
független8égböl '? A parlament azonban mégis kényszerítve látta ma
gát némi engedményt tenni a katholikusok részére: eltörölte azon 
törvényeket, mellyek nem engedték meg nekik vásárolni, birto
kolni, lovakat tartani j szabad vallásgyakorlatot engedett j eltörölte 
a papok és nevelök ellen szabfltt büntetéseket, kimondotta a birák 
elmozdithatlanságát, behozta a H a b e a s C o r p u s-t; mindezek 
értékes biztosítékok voltak mindenkire, do főleg a katholikusokra 
nézve, mint akiknek elnyomatádt kellott szenvedniök. A franczia 
forradalom azonban itt is belenyult a dolgok rendes menetébe; a 
heves rázkódások igazolták a leghevesebb reactiót, s Iriand 1800. 
j ul. 2-án egyesitetett Angolországgal, me ll y tN a g y- B r i t a n n i a 
e g y e s ü l t k i r á l y R á g a czim~:~t vett föl. 

III. György király, ki ellensége volt a társasköröknek, a szer
tartásoknak, a fényüzésnek, élénken foglalkozott a földmíveléssei; 
példája jó hatással volt az udvar erkölcsiségére, s csekély tanul
mányát Ititartással pótolta. Egyszerre azonban elmezavarodottság 
jeleit kezdé mutatni, miértis kidülvén ő a sorompóból, mindenki 
azt hitte, hogy Pitt meg fog bukni; Fox hazasietett Olaszország
ból, hogy támogassa a walesi herczeget, ki egészen az ellenzék 
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r~sr;én állott. A miniuterium azonban addig westerkedett, hogy 
ismét meggyógyultnak jelenthette ki Györgyöt, a képesnek ama 
csekély jelentöségü szerep ujbóli fölvételére, mellyet ott az al
kotmány a fejedelemnek enged, minekfolylán továbbra is Pitt ma
radt az ügyek élén. 

A külsl:l jóllét hálásakká tette az angolokat az alkotmány és 
a király iránt, s engedményekre buzditotta öket, minekfolytán 
emelkedett az utóbbi befolyása a parlamentben. Ezen körülmény 
folytán egy olly választási reform eszméjével kezdettek foglal
kozni, melly rendesebbé tenné a nemzeti képviseletet; ezen Javas
latot, conservativ érzelmei daczára, Pitt tnrjesztette be, s ha a 
franczia forradalom a népuralom kihágásaival nem keltett volna 
rettegést minden ujitás ellen,. s nem adta volna vissza a tulsulyt a 
torykn:~k, Angolország kikerülte volna a kéööbbi hosszas es vészes 
háborukat, s már akkor kezdette volna élvezni amaz előnyöket, 

mellyekhez csak l8Jl-ben jutott. 
lroda;om. , 

Azon körülmény, hogy mindenki szabadon gondolhatott és 
mondhatott ki bármit ugy politikai mint vallási dolgokban, a vizsgá
lódásban bátorságot, a politikai érdekek általános ismeretét, s to
vábbá azt eredményezte, hogy míndenki bármelly kérdéssel szembe 
mert száilani; egyidejüteg azonban megakadályozta hogy tulságosa':l 
elterjedjenek a skeptikus és felforgató eszmék s a meggondulatla
nul messzemeuö tervek, minthogy nem birtak a tiltott gyümölcs és 
az üldöztetés ingerével s emellett a megvitatás és gyakorlat pró
bakövét kellet kiállaniok, szol~ásban levéR elöbb -1izsgálni s csak 
azután hinni. Ha Payne Tamá~J vallástalan demokratiát fitogtatott, 
ell kellett türnie Burke támadásait. A hol a vélemények nem az 
any11gi erö hanem csupán érvek által támogatl .• tnak, winden támadás 
hatalmas ellenszegülökre talál, föl•og a papság között, mclly nem 
becstclenitette meg magát, miklmt Francziaországban, a jansenisti
cus Uldözéssel, s ekként az igazság is egyenlő fegyverrel küzdött, 
azon elönyön kivül, melylyel winden régi vélemény bir. Tegyük 
hozzá, hogy nem minden század szül nagy forradalmat, s az angolok 
olly hosszu, annyi különféle phasissal biró s olly kitünő gyümöl
csöket érlelt forradalomból bontakoztak ki, hogy lehetetlen volt 
rájok nézve ezeket egy ujabbal megint koczkára tenni. 

A vitázók között említést érdemelnek Beattie T a n u lm á n y 
az igaz természete és változhatlansága fölött czimű 

munkája, Wollaston T e r m és l!l e t i v a ll á s·a, Paley A ke r e sz. 
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ténység bizonyítékai és Term~ueti theologia czimü 
mfivei; Leland védte a kinyilatkoztatást; Littleton ugyanazt Sz. 
Pál megtérése-és apostolkodásá-ból igyekezett bebizonyi· 
tani. Woolstonnak, ki Krisztus csodáit allegoriak gyanánt tüntette 
fel, sokan válaszoltak, ezek között W est és Sherlock, melly utóbbi 
az angol forma szabályai szerint vizsgálja K r is z t us fe l t á. ma
d á s á-t. Warburton, M 6 z es is t e n i k ü l d e t és é-nek szerzöje, 
bevesen kikeit Hume vallástalansága ellen. Wbiston, theologus és 
mnthematicus, A föl d u j e lm é l e t é-ben a Newton-féle tanokat 
alkalmazza a ternmtés, a vizözön1 s a világ tfiz általi megsemmi
sitésének mefejtésére. Általában, a század második felében az irók 
komolyabbak és erkölcsösebbek lesznek s felhagynak a vallás és a 
törvények rendszeres megvetéséveL 

Ekközben folyton mivelt(lk a hazai irodalmat, melly, miként 
alkotmányuk, egyezkedés különféle elvek között, mesterséges egyen
suly. A regényes és a középltor iránti határozott elöszeretetet, a 
·költöi szellem türelmetlen bátorságát,' melly tulrepül a közönséges hatá
rain, mérsékelté!, :.~ olasz és franczia példák, a görögök és latinok 
tanulmányozása, miböl aztán az Anna királynő korabeli arany-irodL
lom származott. Egy olly bölcselem, melly csupán az emberre 
szoritkozik anélkül, hogy a természet belsö titkait fürkés~né, 8 

szenvedélyek folytonos működésének szemlélete u szószéken és a 
társaskörökben, néhány pont és bizonyos korok felé terelték 8 

figyelmet; innen van a vizsgálódás és expositio gazdagsága ugy a 
történelemben, mint a regényekben vagy a tanulmányokban. 

Richard!!lon. 
Richarcleon Sámuel, D~rbyböl, (1689-1761), a világ el~ö 

regényirójának tartatik, s valóban a P am e la, H a r l o w C l a r is sa 
és G r a n dis o n, ámbár annyira hosszadalmasak, ámbár szüköl
köc:lnek regényes épizódokban, s a ezenvelgatt udvariasságut és 
tulzott galanteriát is hijába keressük bennök, mégis olly kiváncsi
ságot és érdekeltséget keltettek, hogy bizonyos idöközökben adat
ván ki, mindenfelöl érkeztek levelek a szerzőböz, mellyekben a 
kiadás gyorsitása sürgettetett, s némellyek arra kérték, hogy ne en
gedje elveszni Clarisaát, mások meg arra, hogy térittesse meg Love
lace--ot. Voltaire boszankodva, Diderot bámulattal tette félre 
tanulmányait, hogy Richardsont olvassa; illy hatalmat gyakorol a 
természetess~g és a pathos. S alig éri öt utól valaki a pathoaban, 
a szenv-edélyek festéaében 1 azon tudományban, melylyel az emberi szi
vet és labirintjait fürkészi; főleg a nlík jellemeit a legkülönfélébb ké-
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pekkel és megjegyzésekkel, erÖtE'ljes és kellellidus s a személyek
hez. alkalmazott irálylyal ecseteli, Mint szigoru moralista a leg
csekélyebb foltot sem Hiri a legkisebb erényen, a dogmatikailag 
haladva, hideg, érzéketlen Úczokat nyujt, mellyeknél minden szabá
lyozott, minden mérlegelt. 

Fleldlng. 
Ellene Fielding Henrik, Sharpam-Parckból, (1707-54), akart 

síkra szállni, ki ostorozott minden szenteskedést, kigunyolta az 
emberi nevetségességeket és balitéleteket, s ékesebbé tette Love
lace-t, T om J o n es-szé alakitván át. Ezen regényb~n temérdek 
jellem fordul elő, mellyek valamennyien különállók, számosan ere
detiek, továbbá olly kalandok, mellyek anélkül, hogy kilépnének a 
eselekvény medréből, lebilincselik a lelket s többször borzalommal 
töltik el. Mindkét szerző a dráma magaslatára emelte a regényt, 
a legigazabb szinekkel festve a jellemeket s a szinpad élénk moz
gását ültetve át műveikbe, sőt bővebb részletek be is bocsátkoztak, 
mintsem a szinpad megengedhetné. Sajátszerű, hogy a nagy világ 
és társaság ezen annyira élénk és élethű leirhsai olly egyénektől 

származtak, kik lehetőleg keveset forgolódtak bennök. Richardsan 
egyéb sem volt ötven éves koráig, rnint nyomdász, ki apró törté
netkéket meaélt gyermekeknek és leányoknak; a nagy világot csak 
akkor ismerte meg, midőn Warthon herezeg megbizta lít vakmerő 

műveinek kinyomásával; Lovelace alakját ő róla vette. Fielding 
jegyző volt s szargalmasan folytatta olly kevéssé költői foglal
kozását. 

Chesterfield gróf (1694-1179) Fiához intézett leve
l e i b e n fogalmat nyujthat a magas angol társaságnál akkor diva
tos eszmékről, müvének alaphangja aristokrnticus, az erényt sok
Bzor tévesen ítéli meg, de kitünő gyakorlati elveket állit fel. Ki
fejezésmódja fenhéjázó és gőgös, miként Thompsonnál, Mallet-nál, 
Hawkesworth-nál, kik egy kevés ideig tartó modor hősei voltak. 

Mig künn mindinkabb terjedt szini irodalmuk dicsősége, s 
Garrick Dávid szinész (1716-79) sokkal jobban megismertette 
Shakespearet saját hazájában müveinek előadásával, mint a com
mentatorok, az angolok a franczia szinmfiirodalom kedveért mel
lözték a saját magukét, s ez irányban Thompson és Young kevés 
becsesel biró szomorujátékokat írtak. Szerenesés drámai alkotások 
azonban Rowe Shore Johannája és Grey Jobannája, Fial
ding F ö s v é n y-e, Goldsmith B o n n h om me -ja, Cumberland Ric
hard külöuféle vigjátékai1 s főként Sheridan B o t r á n y isk o l á j;a. 



- 429 

Anna százada azonban többre becsülte a szahatost az eredeti
nél j Johnson, ki szótárt, számos hirlapi czikket és angol költők 
életleírásait készítette, windenkor bölcs megválasztással, megvetette 
a természetes modort, s azok, kik a rnerev szabályokhoz ragasz
kodtak, ezek járma alá akarták hajtani a lángészt. Johnson ité
szeti munkái s H e r me s czimü müve vagyis bölcsészeti vizsgáló
dások Harris Jakab egyetemes nyelvLana fölött, valódi mintaképei 
az analysisnek. Blair többrendbeli gyöngéd s néha é-rzelemdus 
beszedein kivül, külön példákból, s nem a valódi ékesszólás nagy
szerü forrásaiból vont le szónoklati leczkéket. Lowth Robert 
iskolai szabványok szerint mérlegeli a héber költészet prófétai ih
lettségét. Jones Vilmos magyarázatai az ázsiai költé<~zet fölött uj tért 
nyitottak a képzelemnek és az itészetnek olly irodalom költészeti 
termékeire és drámáira terelvén ezeket, mellynek addig még nevét 
sem ismerték. 

Sterne. 
Más őszintébb egyének a nép maga9ztosságához, az érzelem

hez, az egyetemes gondolatok forrásaihoz fordultak. Valamennyi
nek élén Srerne Lőrincz áll (1713-68), a szegény Yorick, ir lelki
pásztor és igehirdetll. Hogy elhallgassuk beszédeit, ki tehette le 
kezeiből leveleit, ha egyszer olvasásukhoz fogott? ki nem gyö
nyörködött É r z e l g ös u t a z ás ·ának rendkivüli kedvességü meg
jegyzésein? ki nem barátkozott meg T r is t r a m S h a n d y czimü 
munkájának Tóbiás bácsijával és lovászával, melly alak Iegsze
rencsét~ebb utánzása Sancho Pansának? Az angolok sajátosabb 
terén, a leírásban, szemeitek elé állitja a vilá~J:ot, mellyet minden izé
ben ismer j semmi csekélység nem kerüli ki figyeimét; a barát 
burnótszelenczéje vagy v ~ol arnell y barnis vászoncseléd szemei j ama 
koldus, ama pap, ama kutya, ama jármű, mellyet mindnyájan lát
tatok j s bámulatra gerjeszt benneteket a hasonlatosság miatt, 
Annyira egyszerű, félbeszakított, vagy függöben hagyott kalandok 
elejénte gyermt-kségeknek látszanak ell!ttetek, de azért mégsem 
válhattok meg tlilök, a csakhamar elbájol benneteket a józanész és 
képtelenség, a jámborság és szabadosság, a lelkesedés és gunyor 
ama vegyüléke, melly majd sírásra, majd nevetllsre késztet, melly 
tréfálozva az emberiség javára nemes gondolalokat és ékesenszóló 
tiltakozásokat tár elétek. Ama hasonlithatlan természetesség bája 
feledteti a számos plagiumokat s a Jeirásoknál nagyon is sokszor 
előforduló cynismust. Mindezek folytán ama különféle szempontok 
szerint, mellyekböl tekintették , szenvedélyes megrovásokban és 
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magasztalúakban részesült, az irodalomra azonban rendkivüli be
folyást gyakorolt ama senkivel nem gondoló, fecsegő, bizalmasan 
szórakoztató bang, melly annyira tulajdona az angolnak, midön a 
bizalom folytán relhagy a külsö tartózkl)dásaal. 

Goldsmlth. 
Az ir Goldsmith Oliver (17~0-74), viharoB ifjusága utáu, 

odahagyja hazáját és gyalog bejárja Hollandot, Németalföldet, Fran
cziaországot, Schweizot, Olaszországot, fu vo lá jával és dalaival keres
vén meg ebédjét és éjjeli hajlékját, vagy valameily zárdában egy
némaily kérdések fölött vitázván, mialatt minden oldalról figyelem
mel tanulmányozza a világot. U t as és A z e J h a g y o t t fa l u 
czimü költeményei, de még inkább W ak ef i el d i l e lk és z-e, 
melly roliben annyi ő~zinteség és roeggyözlídés nyilvánul, nagy hir
nevet dzereztck számára, de nem mentették meg a szegénységtől; 

azért jobbnak látta egy angol történetet és küliinféle compendiu
mokat írni, mellyek népszerű vé tették. 

Az itészet leginkább megfelel az angolok positív és figyelő 

szellemének; s az erkölcsi vagy élczes regény fönebb emlitett mü
velöin kivül igen számosan írtak T a n u lm á n y ok a t az ember 
és a társadalom felett. Mások azonban i:1mét a muzsáktól maritet
tek lelkesedést. 

Tbom!!on. 
Szegényen és sarutlan érkezett Londonba a skót Thomson 

Jakab (1700-48), csupán egy, a Tél czimü költeményt hozván 
magával, mellyet még akkor irt, midön nem ismerte a müvészetet. 
A politik a izgalmai köz1itt alig talált nyomdászt; ro i után azonban 
Spfncer lord kiszabadította a nyomorból, a N y á r, a T a v as z és 
az Ős z költeményeket csatolta az elsőhöz, továbbá A z É l h e t e t l e n
B é g kas t é l y á-t, és több gyenge szomorujátékot irt. A leíró 
müfaj hiányát a képek sokaságával fedezte, mellyekböl néha 
nemes és igazi érzelem tör elö. Ha nem is bir a hajdaniak szel
lemével, szabatos8ágával és gyöngédségével de lelkesedéere gyul a. 
mezök látásánál; bir a tüzhely költészetével, melly annyira meg
felel az angolok jellemének; bővében van az élethű részleteknek 
és bensö emotióknak, vallási a~piratióknak, s a fegyver, utazások és 
szabadság terén szerzett nemzeti dicafj;;,;g emlékeinek. 

Young 
Ezzel egy egész csapat elmélkediS költöt előz meg, kiknek 

élén Yúung Eduárd áll Uphamból (1681-1765). Hatvanéves korá
ban elvesztvén feleségét, leányá!, ennek vőlegényét, buskomor-
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ságba esik 8 halhatatlan költövé leszen Ej 8 z ak á i által. Ezek 
folytonos siránkozások és képzelgő reflexiók, a szenvelgett fájdalom 
netovábbja, melly örökös egyhangusAgávai ~yötri az olvasót. Sőt 

többet mondunk, untat, minthogy ha megragad valameily gondo
latot, az órát, midön üt, a közelgö tavaszt, a hulló levelet, azt 
ezerféleképen megforgatja, mielőtt elválna tőle, az álpathoez egy
hanguRágával, melly nem hatol a szivbe, minthogy nagyon is fel 
van cziczomázva. 

Volt alkalmunk már sAjnálkozni a X. Leo korabeli olasz iró
k on, mint akik az udvarokhoz voltak kénytelenek pártfogásért 
esedezni, s ezt aztán magasztalásokkal kellett visazafizetniők. 

Angliában szabad volt a kormány, s a királyok sem pártolták a 
tudományosságot; a dusgazdak aristokratia azonban, mint minden 
mást, ugy az irodalmat is saját fényének növelésére használta fel. 
A jeles férfiak meghajoltak ezen ujfajta protectoratus előtt s év
pénzeket koldultak vagy a minisztertöl, vagy a keresked8ktöl, olly 
ajánlásokkal ( dedicatio ), mel)yek fentartották az utókor emlékében 
a szerzö aljasságát s azon ur nevét, ki 8t néha csak egy pár gui
neával jutalmazta meg. Nem létezik szp.rző, kinek ne lehetne illy 
szem re hányásokat tenni; You n g első sorban említendő közöttük. 

Gray Tamás érzelemdnsabb és változatosabb, ruert több 
nála a természetesség; A falusi temető és Az etoni collegi
um érzelemdos képekkel bővelkednek s hiányoznak belőlök a 
divatos nagyhango gyermekességek; a költészetet azonban csak 
játékszernek tekintette s szégyelte magát miatta, ö, ki egészen a 
történelemnek élt, mellyben senki sem volt nálánál jártaeabb. 
Égig emelték Colline Jánost, filleg A B z e n v e d és h e z czimü 
ódája miatt. A puritán és busongó kedélyii Cowper Vilmos ( -1800), 
ki a. v11llás belső érzelmeit, igazságát és gyönyöreit fejtegette, sok 
olvasó szivét megindított~, de érzéketlenül hagyta a nagy tömeget. 

Skótországban Ramsay Alán a z U d v a r i as pászto r czimü 
mezei drámát irta, melly népszerövé lett. Burns Róbert ayrshirei 
földmíves, választékos eszmékkel és ezerenesés verseléssei dalokat 
irt, mellyek még mindig élnek a szivekben, mert tele vannak 
rokonszenvvel a teremtmények iránt; egy ideig kedvelték divaTból, 
de aztán szegénységben és buskomorságban engedték meghalni. 
Ezen természetes költeményP-k1 s méginkább a Crabbe Györgyéi, 
tetszésre találtak, mint ellen hatás a tulzás, a mysticismus, az 
érzelgősség ellen. Chatérton Tamás ókoriak gyanánt adta ki köl
teményeit, 1 nagy fáradaággal utánozta az 6donszerüséget a helyes-
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írásban, a nyelvben, a gondolatokban, elannyira, hogy sikerült 
rászednie kortársait j minthogy azonban nem talált kielégitést 
messzemen/:1 nagyravágyása, aggodalom- és éhségtl:ll gyötörve meg
halt tizenhét éves korában (1770) 

Armstrong János A z e g é e zs é g fe n t a r tásának me s
t e r ség é-t irta meg szabatos éti képzelerndús költészettel, ru i egy
általában szükséges arra, hogy a tanköltemény türhetővé legyen, Eg] 
másik orvos, Darwin EraHmus, Harley Dávidot utánozva, ki fél
századdal előbb a materialismust hirdette, ennek legteljesebbb rend
szerét nyujtotta Z o o n om i a-ji'. ban (1801 ), az eszméket állati moz
gásokra vive vissza; helyes pathologisi megjegyzéseket különcz és 
alaptalan föltevésekkel kever össze, s materialismusa daczára az 
anyag fölött álló éltető szellemet tételez fül, melly utóbbi amannak 
mozgásait előidézi. Mintegy ellentétü l, A n ö v é n y ek sz e r e lm e i-t 
irta, ezen sajátszerű érzelgős költeményt, mellyben t'>pugy magasz
talja a növények érző tehetségét, amint Jegyalázta az emberekét. 

Macpherson. 
A sok okoskodáaba és vitázásba beleunt század kellö közepán 

egyszerre a képzelern egy bámulatos sziileménye jelenik meg. A 
skót, középszerü tehetségü Macpherson Jakab (1738-96) jelenti 
(1760), hogy hazája hegyei között egy második Homért fedezett 
föl; hogy Ama hegylakók ft,ntartottak emlékezetökben némelly 
töredékeket Ossián, Caracalla kortársának müveiből, melly töredé
kek épolly rendes költeményekké állithalők össze, mint aminők az 
l l i ás és O d y ss e a. A politikuilag lealázott Skotország meg
örült, hogy ő is állithat egy nagy férfiut az angolokkal szembe s 
féltékeny hazafisággal magasztalta Ossiánt j az olvasókat bámulatra 
ragadta ezen, a többiektől különböző költiii természet; ködök, a 
tölgyek között zugó szélvészek, a felhl>kön nyargaló árnyak, a 
hárfából hangot csaló tengeri szellök tölttitték be a költészetet s 
gyönyörködtették a positivismusba beleunt századot. Szaporodtak 
az összehasonlítások, s hires bülcsek ugy találták, hogy a müvelet
len caledoniai bard gyakran felülmulta Homert, Pindárt és a hib
liát; Macpherson ek közben egész csendben élvezte dicsőségét. De 
ellenmondók sem hiányoztak, valamennnyi között legbevesebb volt 
Johnson; igen sokáig vitáztak a szr',hanforgó költemények igaz 
eredetüségén anélkül, l:ogy valaki előterjesztette volna valaha 
az eredetit, melly szerzö által használtatott, vagy elömutatott volna 
valameily hegylakót, ki a kérdéses töredékek közül csak egyet is 
el tudott volna mondani. A dolog valójában ugy áll, hogy Mac-
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pherson ös11zegyüjtötte a tulajdon neveket és néhány népies hagyományt, 
az egészet költöi kötetlen beszédben adta elö, ellátva tulhajtott és bens8 
igazsággal nem biró jelzökkel és képekkel, s bizonyos monoton egy· 
szerüséggel, mellynél azonban, hogy magát eltakarja, eltér a meg
azokott eszméktöl B mindent bizonyos határozatlan, phantasticus, 
érzelgős szinezetbe burkol. Ossián hirneve elenyészett, befolyása 
azonban még némelly korunkbeli nagy költön is észrevehet8. 

Már ezen sovány felsorolásból is láthattuk, hogy a skótok 
jelentékeny Laladást tettek a tudományokban. S nevezetesen az 
edinburgi egyetem kellemes és mély irókkal diszeskedett, s ugyanott 
egy társulat is alakult, mellyet nem puszta szavak, hanem érv6k 
és szabad vitázás jellemeztek, s honnan nem ugyan lángelmék, ha
nem tehetségek kerültek ki, melly~k a törtéRelemben é~ a tapasz· 
talásban kerestek támaszt az uj eszmék számára s bizonyos jóakaró 
bölcsészetet fejlesztettek ki anélkül, hogy a francziák tulzásaiba 
estek volna, ámbár nem egyszer hátrányosan engedték magukat az 
utóbbiak által befolyásolni. Egészen ment ezen vádtól Fergusson 
Ádám A római köztársaság története czimü jelés müvé
ben (1782). Conyers Middleton, ki egy levelet irt Romából, hogy 
kimu1 assa az összhangzatot a keresztény és a pogány vallás között 
(17:.!9), C i c e r o é l e t é t irta m~g (1741), mellyben inkább szor
galommal mint emelkedett szempontból vázolja a nagy római élet

viszonyait. 
Ro~ber:son. 

Robertsoo Vilmos, Borthwickból (1721-93), kitünő és egé
szen családjának élö férfiu, maga nevelte föl testvéreit; csak meg
győzödéssei biró embereknek beszélt, vagyis a szép é11 jó morálra 
szoritkozott; ellentétben az akkor uralkodó skepticismussal, fel
tárta ama bajokat, mellyek a kere~zténJség keletkezésének korá
ban uralkodtak, nem különbeo &.Z ezáltal ellenök szolgáltatott 
gybgyszereket; eszméit különbeo a kormányéi s irály át a londoni 
iróké szerint idomitotta, latravetve, miként a többi skót irók is, 
minden kifejezést, nehogy barbárnak mondjá.k. De vajjon, irhat-e 
valaki történelmet anélkül, hogy számbavenné a szenvedélyeket? 
Már pedig Robertson tulsigosan Bzenvelegte ezen nyugalmat Eu
rópa egyik legizgalmasabb korszakának, V. Kár o l y t ö r t é n e t é
nek leírásában ( 1769), mi által lehetetlenné teszi a szenvedélyek 
és pártok heves összekocczanásának megértését. Távol állva a voltai
rianusok sardoniens gunyolódásától, követi azok higgadtságát és 

xvn. 2tl 
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és reflexióit t), mellyek. megfelelne~ ugyan a szerzl:l, d~ távolr,61, 
sem az események kor·ának; igen BZtlren esél! tárgyáben fejteget, 
szétszed, miudent külön-külön lerajzol, anélkü l azonban, hogy birna az 
egésznek felölelésére szükséges synthe.ticus eröteljjel, vagy .elég 
képzelöerövel életet önteni abba1 minek nem közvetlen tapasztalás 
által jutott tudomására. Amellett, hogy mindenben ostantativ m6-
don kereRÍ az igazságot, elveszti az érr.elmet, s ha m ü vét elol
vastuk, nem csak nem ismerjük, de ro szul Í8merjük V. K,árolyt, 
X. Leót s föleg Luthert. Amerika története szükségképeni kiegé
szítő ré~ze volt V. Károly történetének, 1:1 azonban csak epizódnak 
tekintette amazt, s minthogy tulságosan hosszunak talál~a, külön 
müvet alkotott belöle (1777). De ebben is mindaz, mi különsze. 
rünek és sajátosnak látswtt, a barbárság vagy a hóditás jellemző 
vonásai, szerinte nem voltak az általa k,edvelt akademiai kerethez 
alkalmazhatók, B azért a jegyzetek közé utasította. 

Uume. 
Hasonló hiányra találunk az edinburgi Hume Dávidnál is 

(1717-76), kire rosz szemmel n.~zvén honfitársai a skepticismus 
miatt, mellyet ö rendszerbe hozott, Francziaországba. ment leczk{ 
ket és tapsokat szerezni. S csakugyan ő lett a bölcHészeti törte
nelem legvalódib b müvelöje, ki még az ízlést is feláldozta a, di-.-a
tos eszmél{nek, az igazságot s a szabadságszeretetet is a taps utáni 
vágynak; olly angol történet megírását tüzvén ki czélul magának 
(1764), "melly ne tessék se. a toryknak, se .l whigeknelt, se a 
kere~ztényeknek, u müvc csakugyan folytonos támadás az angol 
nemzet ellen. Mnr megrótták nála, ho,:ry nem fogta fel hazája 
alkotmányának lassu és fáradságos kifejléidését1 hanem ezt kez
dettől fogva teljP-s és bevégzett münek tekintette. Kedve telik 
benne ~is okokat tulajdonitani na~y eseményeknek; sem nem 
szenved, sem nem örül az emberiséggel; megvetvéu a vallást, 
nem fogja fe!, milly fontossággal bir az a társadalomra s a forra
dalmakra, s menuyi politikai szabadságnak szolgált már az köpe
nyül 2). Nem vett részt hazája mozgalmaiban, s midön Párizsban 

1) Voll/theről mondja: "Ö nem csak a tényeket jelölte meg nekem, mellyek 
fölött czf\lszerű leeHel me•·1dlapodllom, bJJnem a belölök voDilnd6 következteté
sek< t is. • 

2) .Hnme annyira gyUlölte a vallást, hogy gyUlölt" a szauadsAgot is, mert 
a vallásnak szövets!,gese volt, ·' egy ügyvéd egész ügye•ségével védi a zsarnok
ság ügyét, egy bir6 p!rtutlanságát negélyezve.• Maculay Milton fölött. 
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felajánlottak neki tizennégy kl1tetet II. J aka b levelezéséblU a a 
londoni franczia követek jelentéseit, ö nem máltatta ezeket figye
lemr~. A történászi kötelesség illy csekély érzetével csak általá
nosságok hozhatók létre a csak el8itéletek szilll.rdithatók meg; 
mint örökös azónok, soha sem bir annyi hévvel, hogy megtartaná 
valameily tény vagy eszme valódi benyomását e még nyelvezete is 
franczia fordulatokkal és szdkkal van telve. 

Smollett Tóbiás ( -1771) azámoa regény en kivül folytatta 
Hnme történeimét, nem birván ez utóbbinak hibáival, de el8nyei
vel sem. 

Ol bbon. 
Nagyban tulszárnyalja öt Gibbon Eduárd, Putneyb81 (1737-

9 4.). Mint ifju Bossuet V a r i a t i o n a-jának olvasása folytán a 
katholikus hitre tért, mi miatt atyja megboezankodván, 8t Lausan
naha küldötte, hol meghajolva a tekintély ellitt a nem sok kedvet 
érezve a vérta.nuságra, visszatért atyja hitéhez. Az amerikai föl
kelés idejében (1770) belépvén a parlamentbe, az akkor fölmerült 
heves viták, mellyeknél az emberiség ügye forgott szönyegen1 mi 
hatást sem gyakoroltak reá, a anélkül, hogy valaha egy szót szólt 
volna, a mioisz teriummal szavazott, "csendben ülve padjáo1 épen 
és baj nél !t ül, de dicsöség nélkül is, 11 a a vitákat csak "tanulmá
nyait felváltó azórakozásnak tekintette" 1). Ekként bálványozván 
az erőt és a tekintélyt, Róma lelkesiti 8t, miként lelkesitette Po
libiust és Villan it, de 8 csak a pogány Róm át látja; "1764-ki okt. 
15-én, midön a Capitolium romjai között ülve merengett s a fe
rencz.iek Jupiter templomában a vecsernyét énekelték, egyszerre 
fölmerül t lelkében ama gondolat, hogy leírja ezen város sülyedé
sét és bukását." 

Ime az ö inspiratiój a s egyuttal hibája: ö csak a császári 
Rómát látja nagynak j előtte a kereszténység lázadás, melly meg
zavarta ama bámulatos .szervezetet j a vértanúságok csak hazugság. 
mellyek föltárják a kereszténység vérengző zsarnokságát; eszelö
sök a szent-atyá.k, kik különféle dogmát..at és erkölcstant birdet
nek ; barbárok a germánok, kik bárdolatlan szabadságukkal meg
ingatni merészkednek azon harmonicus zsarnokságot, mellynél a 
nemzetnek csak lelkét és testét kellett alárendelni a császári p&· 
rancsaknak vagy a praetor edictumának. Következésképen előtte 
minden megvetésreméltó, ami ujabb származá.su : hazájának parla-

1) ,Leve~ 
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mentje miként Róma CRpucinusai, szent Atanb miként Skaoderbeg1 

az ariannsok miként Washington polgártársai; frivol és gunyolód6 
criticája miatt nem hiszP.n a nemessziviiségbeo és a szabadságban, 
a mindig annak részére áll, ki sanyargatjB embertársait. lr4]yá· 
nak hódító bájlit csak azért fejti ki, hc.gy a baromi erő diadalait 
ecsetelje. Tanulmány tekintetében measze fölötte állván az ency
clopaedist!l.knak, áldozatot hozott a divatnak, az által, hogy ta
nitványukká l ön, ö, ki mesterök és parancsolójok lehetett volna; 
a guny és hitetleoség oltárán meggyilkolta saját lángelméjét. Aki 
látja ezen ember roppant tudományosságát, ama müvészetet, mely
lyet a legkülönfélébb források felhasználásában tanusit, ama türel
met, melylyel olly vaskos köteteket is összevissza kutat, mellyek a 
benczéseket is kifárasztanák, a mindezt összehasonlítja a szeren
csétlen eredméoyoyel, a leghathatósabb érvet fogja találni arranézve, 
milly meddő az anyag, ha meg van fosztva a szellemtlll és lelke
sedéstöl1). Milly lelkeaedésre lett volna ö képes, ha nem tartotta 

l) ~Senki sem mutRthatja a történelmet hamiRRhb tivegen kP-resztlll, mint 

ed Gihbon és Hume tet. te; s ez nem annak volt következm•\nye, hogy az ese
ményeket net!Ln kPvésbbé helyesen fogtiLk fel, hanem arn11z állililLnos szempont
nak. me'lyt.í!I 11zokBt mPI!figyelték. Hume a pártok 1 örténetH nyuJtotta ne· 
!<ünk, Gibbon p ed ·g 11z oligBt·chiAkét; nz emb~reket azonban, oh az embereket 

mind~ettö elhanyBgolt•; Pgyil<ök sem vette ílket fi~ye!Pmbe olly tömegben, melly 
el~g,~ges volna arra, hngy érezzük, miszerint olly történelmet írtak, melly nem 

pu•ztAn 11z ur:tlkodóc•alá.dok ltrónikAj t, bármilly miiv~s2f'tlel van is ez heren

dezve; mint divatos é .. rAt11rtó 1u lÓ<ok már tem~•zeti\k"él fogva mintHg csak az 
élet kiváltsilgos ll~nv~lmeihr~: rRgaRzlw•ltak; c~Rk na:zyjll.hól festl•tték az emberi 

életet, mPj~lebetíls vAzlt.t arlták annak, d., u em birtalt elé-' ü;:yes -~l!'l!'el csonttal 
~s hu•s'd ruhlízni fel. Miuden árou cskk 11z udv11rolt l~gk;;rébrn oh•jr. fln élni, 
soha 8em keveredt··k a törnegek köd, mint amelly<>knek sem jogaruk sem hJLbér· 

jaik nem voltak. Mindegyikök el RkRr:iB hitetni, hogy oll,,·Ksrninek van birtoká· 
b11n, 11mihen legna~yobb hiányt szanved: Hume minrlu<>talan csak ö,.zinre"~get 

fi•o~ttllt.va, sohB Rem ö"zinte; Gibbon szünet dlkül uölcselkedilr, de csak ritkán 

bölcsész " Bulwer. Tlle studPnt. 
Örörne•t gyUjtjük ös;ze eme biMn.vságtételeket, mellyek töhb hvel amAZ 

ítéletuk nt4u Je:enh·k mel!', m~llyeket nekünk annyir-. Bzemünkre háPytak. A. 
Memoira of the life of air S. Romilly (1841) czimU közleményben is t11láiok egy 
levelet Miraheautól, 1785. mArcz. )6. röl, mellyben U)!yan11zon módon ítéli meg 

Gibbon t, mellyet nekünlt h '·t évvel ezen levél mepjelenéso ellitt annyira roB3 
néven vettek: .Olvastam Gibbno Ut' elegans tör·t~uelmé-t. Elegdnanak és nem 

becaesn.ek rnondom, minthog-y a bölcsészet Aoha sem A"Yiijtötte össze helyesebben 
ama felvilág-o•itflsokat, meliyeket a tudományosság a h;,ji!Rui időkre vooBtkozÓ· 
l ~tg szolgflltJLt h11t, R nem rendfzte be 11zokat s~erencRésebhen; de akarva vagy 

oem akarva, elc~ábitani engedvén m'lgát a rcSm11i bif>ldalom nagyoAga, legieSinak 
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volna vissza a divat vagy a hirnév osztogatóitól való félelem, mu
tatják Emlékiratai. Ezekben igy Íl't: "Lausanneban, 1787-ki 
jun. 27-ikének éjszakáján, tizenegy óra és éjfél között fejeztem be 
az utólsó lapot, kertem egy lugasában. Letevém tollamat, kétszer 
vagy háromszor végigwentem egy, ákáczfák által szegélyzett sé· 
tányon, honnan végig lehet látni a mezökön, a tón, a hegyeken. 
A lég üde, az ég derült volt ; a bold ezüst tányérja visszatükrö· 
zödött a vizekben; az egész természet mély csendben szendergett. 
Nem titkolom, hogy kezdetben némi öt·ömet ébresztett bennem e 
pillanat, melly visszaadta szabadságomat s talán hirnevemet is meg
állapította. Büszkeségem azonban csakhamar elHint, s komor ttip
reogés szállott meg, arra gondolva, hogy bucsot vettem életem régi 
és kedves társától, s hogy bár meddig maradjon is fen miivem, a 
történész napjai immár nagyonis rövidek és vigasztatanok lesznek." 

t~gyetemes történelem. 
Ugyanezen időben egy más, igen hosszadalmas történelmi 

mühöz is hozzákezdettek, weil y nek czime: E g y e t em es t ö r t é
n e l e m e g y T u d ó s-t á l' su l a t t ó I. Ezen mii huszonhat in-fo lio 
kötetböJ állott az 173G-ki kiadásban ; a német fcrditásban tett jegy· 
zetek nyomán a ezerzök javították a 47-ki kiadást, vallimint a 
79-kit is, melly sokkal inkább össze van vonva. A ezerzök kö-

száma, utjain~'- As városainak n'lgyszerlis~ge által, g;oláclul hamb képet nynjtott 
ezen birodalomból, m .. lly láhb~&l tiporta ée nt·m to!te boldo~,gá a vill\got., Ö 
ezen képet GrnvináuRk De intpe,.io romano czimü muukájából kölc,önözte; Gra
vioa ~zonhan eln~zéet érdemelt., mert aroa nagy es~m~k egyikének uralma alatt 
állott, mellyek könnyen félr~vezetik az emberi szellemet: minthogy ugyanis, mi· 
k~nt Leibnitz, valameily elly<ltemes biro dalom ábrhndjával foglalkozott, melly az 
Ö88zes európai népek csatlakozá~ából alakulna ugy:lnllzon törvények ~.-; h:~talom 

alatt, az Augustus utáni birodalomban keresett mintakrpet ezt-n egyett-mes mo
narchia szlmfua. Gibbon szint&n mondha:ja, hogy ezen eszm~t tartotta szem elött, 
én azonban azt vllaszolom neki, hogy 1:1 törtheimet irt és nem rendszert készi· 
tett. Ez tová!Jbá. nem ft-jthetué meg s még kevé~bbé igazolhatnA ama szellemet, 
melly egész muokllj!t átlengi, ameilyben ugyanis miudeu l~pten-nyomon sze
müukbe ötlik a gazdagság szeretete és becsül&se, az ~r zék i gyönyörök utáni 
vAgy, az emheri szenvedélyek nem ismerése, R föleg a köztflr,asági erényekben 
való hitnek hiánya •••• Nem tudok magamhoz térni ámulatomból afölött, hogy 
1:1 angol, s mind~n pillanatban e szavakat ob~jt11nám hozzá intézni : On angnlf 
iltentmre, mrr. l Ezen bdmulat egy, kétszáz millió tgyénböl dlló b;rodalom irdnt, 
mellyben senkinek sem dU jogdban magát 11zabadnak mandani; ezen elaalnyult bölcae· 
let, melly inkább magcuzlalja a fényiizést é8 az érzéki gyönyöröket, mint az erényt; 
enn, mindig eltgdfl8, de 1oha 1em erötelje• irály legfölebb egy hannoverai válculltó 

robiiOlgdJdra mutatnak." 
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zül emlitést érdemelnek főleg Psalmanazar, Sale, Swinton, Bower, 
kik tiszinte szándékkal s alapos tudományossággal fogtak feladatuk
hoz, de mivel mindegyikök egy külön részt fejezett be, a m~nka 
becse is különböző; néhol hosszadalmas, máshol meddő, a vezér
eszmék gyakran változnak, tények ismételtetnek, ellentétes állitá
sok fordulnak elő; majdnem valamennyien csak a külsü tények
kel veszödnek s valamelly rövid jegyzethe azoritják a müvé<Jzek 
és tudósok neveit. Sőt nem is nevezhető egyetemes történetnek, 
hanem külön történetek gyüjteményének, miértis a szarzök lemon
dottak az egyetemes történelmi miivek egyedüli és roppant elö
nyéröl, melly abban áll, hogy a különféle országok eseményeit 
együttesen lehet felölelni. Minthogy illy vállalatot eddig még senki 
sem kisérlett meg, nagyszámu ahiírókra talált, lefordíttatott a mü
velt nyelvekre, de nem talált ama heves és folytonos ellenmon
dásokra is, mellyek baszanthatják ugyan a szerzöt, de nem enge
dik lankadni figyelmét. A német fordításhoz érdemes férfiak ja
vításokat és függelékeket toldottak, mellyek kedvező alkalmat 
azoigáitattak történelmi kutatások - és vitatkozásokra. Egészben 
véve azonban a szóbanforgó roppant hosszuságu mü egy lépéseel 
sem mozditotta előbbre a történetirást és az ismereteket, kivéve 
talán ott, hol a hasonkoru eseménr eket érinti. 

Parlamenti szónokok. 
Angolország leghatékonyabb irodalma a parlamentben léte

zett; a tény és pillanat szülte ékesszólás, mellyet ama kor szen
vedélyei lelkesitettek, minden megelőzöt fölülmuini látszott. Voltaire 
igy szólt: N e m t udom, v a j j o n a ma z e l ö r e e lk és z i t e t t 

szónoklatok, mellyeket hajdan Athenben és Rómá
ban tartottak, birtak-e fölénynyel Windham lovag, 
C a r t e r e t l o r d, P u l t e n e y, S h e r i d a n r ö g t ö n z ö t t b e s z é
d e i föl (i t t. - Ezen ékesszólás azonban érdektelenné válik egy 
későbbi kor hullgatóira nézve, mint ollyan, mellynél Cl!lak a köz
vetlen hatással, s nem a müvészettel és szónoki dicsöséggel gon
doltak. Az alkotmány természeténél fogva továbbá csupán a for
mulákra szoritkozik, minduntalan megelözö esetekre utal, ezekhez 
ragaszkodván még a forradalmakhan is, e összehasonlításokat tevén 
a régivel még akkor is, midön megsemmisítik. A hasznos képezi 
egyP-düli czélját, s nem a müvészeti tökély; nem tár elénk measze
terjedő elméleteket, kevés általános eszmét találunk benne, ehelyett 
azonban folytonos alkalmazást e velős egyszerűséget. 

Midön a század elején a szónokok Walpole mozdulatlansága 
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ellen intéztek fegyvereik elé t, ki nem birt 8 szólás müvészetevel, 
hanem parlamentaria taktikával, csakhamar nagy hírre emelkedtek 
Fox, Pitt és Burke. Erskine volt az elsö ügyvéd, ki a pertár
gyalásokba irodalmi ízlést és előadási csint hozott. Mialatt to
vábbi\ a ;;ajtószahadságot még igen ritkán basználták, az angol 
ezószék utján szám os politikai esz me jött f orgásba Európában. 
Ki csodalkozhatnék tehát, ha sokhelyt valóságos bálványozás ho
nosult meg az angol alkotmány iránt. 

Ernlitettük már, hogyan jöttek létre a törvények Angliában, 
valamint azt ie, hogy az angolok annyira ragaszkodnak nemzeti
ségökhöz, miszerint minden olly ujitást visszautasitanak, mellynek 
folytán az más nemzetiségek hez közcledhetnék. Mig azonban a 
törvényszékek végzései eme jogra alapultak, az iskolákban a 
canoni és római jogot tanították, noha ezek semmi társadalmi ha
tással nem birtak; ezek a tudományos nevelés egyik alkatrészét 
képezték, mig azt kinek-kinek sajáí: tetszésére hagyták, mi igen 
helytelen megkülönhöztetés, főleg olly országban, mellynek alkot· 
mánya annyi polgárt hf mPg a törvényhozásban és a közügyekben 
való részvételre. 

Blacbtou. 
Ezen bajt orvosoini ohajtotta Blackston Vilmos, Londonból 

( 1723- 89), ki hétévi folytonos tanulmányoz ás után a hazai tör
vények chaosa között egy, erre vonatkozó tanfolyamot nyitott meg 
Oxfordban (17 53); kezdeményezése lelkesedéssel fogadtatott az ifju· 
ság által, meliy eliitt egy, egészen uj láthatár tárult fel•). Csak
bamar behizonyult a nemzeti jog tanszékének szükségessége, melly
röl Black~t.on Fejtegetések Angolország törvényei fe
l e t t czimmel bocsátotta közre fe)olo;asáRait (17 65). Az angolok 
megismerték önmagukat; külföldön még inkább növekedett a bá
mulat az angol alkotmány iránt, mellyet többé nem pusztán a gya
korlat és szokások eredményének tekintettek. 

Biaeketon nem kutatja a lehető javításokat; elfogadja azt, 
ami létezik; feltünteti a polgári és politikai viszonyokat, ugy, amint 
vannak, s azok eredetét; fejtegeti annélkül, hogy megváltoztatni 
akarná; müve enne~folytán roppant tudományosságot rejt magában 
s becses kézikönyv, de nem törvénytani bölcsés?Oeti tanulmany, 

'J M"-gn11itó beazédéböl Játh,.tni, meonyi czimmal és manteget!lzéssal igyek
szik igazotui aajll.t vállalatát, s feltüntetni a hazai törv.Snyek tanulmll.oyozáaának 
ezüll:ségét. 
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mit 8 maga is azonnal nyiltan bevall : " Sokáig és eredmény nél
kül vitáztak, ugymond, a különféle kormányformák eredete fölött i 
én azonban nem ezt tüztem ki magamnak czélul. Bármiként ke
letkeztek legyen, bárn.illy jog alapján létezzenek is, létezik. és 
kell, hogy létezzék minden kotmányformában egy általánosan el
ismert, korlátlan főhatalom, melly magában foglalja a felsőség 

(souverainete) jogait i ezen főhatalom pedig azok kezébe van le
téve, kikről inkább fel:eherö, hogy birnak a legtöbb kormányzati 
ágakhoz megkivántató kellékekkel, vagyis bölcseséggel, jósággal, 
hatalommal." 

Milly különbség létezik ezen és a franczia eszmék között, 
mellyek ezerint mindent kétségbe vonni, s mindent nem a tény' 
hanem bölcsészeti abstractiók ezerint akartak intézni ! 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

A császárság.- Mária Terézia ét~ II. J6zsef. 

Mária Terézia az akkori szomoru példák közfitt fentar~otta a 
trónon a női méltóságot s magas öntudatával birt császárnői hiva
tásának és osztrák eredetrlnek i s ha II. F'rif!yes gunyolta is szen
teskcdését, kortársai olly tisztelettel beszéltek felöle, melly az 
utódokra is átszármazott, daczára az erélyesebb kormányzatnak B 

az adóterhek szaporodásának. Lombarcliát negyvenévi uralkodása 
alatt soha sem látogatta meg. Ha Magyarorszá~gal 1 mellynek 
mindent köszönhetett, ugy bánt mint meghódított tartománynyal, 
ahelyett, hogy előmozdította volna gyarapodását: emiatt inkább az 
alkotmanyt, mint liZ uralkodónö roszakaratát lehet vádolni. Ha 
nem pártolta a nemzeti irodalmat, szerette Metastasiót, s kiméle
tesen bánván országaival, több jövedelmet huzott azokból, mint 
atyja. Jó hadserege volt, tüzérségi iskolát, n Theresianum" czimü 
katonai collegiumot s Bécs-Ujhelrn katonai akademiát alapitott stb. 

Ausztria rendezetlen pénzügygyel s töméntelen sokaságu pa
pirpénzzel bajlódott. 1703-ban alapittatott a bécsi bank, mi visz
szaéléseknek lön forrásává, B ámbár szá.mos segélyben részesitette 
a kincstárt, nem volt képes a makacs háboruk szükségleteit fe
dezni 1). Mária Terézia igyekezett orvosoini a bajt i elömozditotta 

1) Nicolai F. (Rei.Yen durch Deut8ehland. 17t!l) ~zolgált•.tja a legjoLb sta
tisztikát az osztrák mouarchiár61. e a bécsi bank történetér.. 
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az ipart; szl:\vö-iskol~kat alapított, minthogy a gyapjut és gyapo· 
tot külföldréíl hozták j munkásokat hivatott be Francziaországból, 
Hollandból, Szászországból, Schweizból; engedve az uralkodó esz
méknek, akadályozta a nyers uuy;;.gok kivitelét; udvari kereske
delmi taoácsot alapitott, melly közvctlenül a kormánynak volt alá
rendelve, gazdag pénztárral 1 mellyböl üzleti czélokra tiz egész 
százezer forintig ter j edéi elölegeket lehetett fölvenni ; ezen fő tauács 
tól tizenöt külön tanács függött, mindegyik pénzt~rral. Eme pénz
tárak költségén földmivelédi társulatok keletkeztek, mellyek díja
kat osztottak ki; továbbá egy kereskedelmi iskola Bécsben, s eg~ 
másik iskola a réz-u:.etszés és kemény-kö-metszés előmozdítására; 

alakittattak továbbá társulatok Fiuméban czukorfinomitás 1 Cseh
országban vászonkészítás végett, mig egy m::;,sik társulat az Egyip· 
tommal való kereskedést tüzte ki czélul. Olaszországon kivül még 
Horvátország, Dalmatia, lstria, Tirol növeltek selyemhernyókat s 
berber és anatoliai kosok nemesitették a juhnyájakat. Mindezek 
életrevaló intézkedések voltak, noha egynémellyik még a fejedelemnő 
uralkodását sem :l t 0 tul. 

Férje, egy német szabásu férfiu, és fia, ki a bölcsészt negé
Jyezte, uualmasaknak találták a spanyol mintáju szertar:á.~>o:;at, 

miértis számüzte azokat j külöoben pedig winden módon növeini 
igyekezett C'>aládja féuyét: a főberezegnőket királyi fenségek
n ek czimeztette, megujitatta az a p o st o l i fe ls é g czimet, a 
nevét viselö katonai rendet alapította, s ismét fölelevenítette a ma
gyarországi Szent-István-rendet 

Örökösen csak azon töprenkedett, hogyan kárpótolhassa ma
gát az uralkodása elején szenvedett veszteségekért, s képtelen le
vén nem sajátjainak tekinteni ama tartományokat, me!lyeket annak 
rendj e és módja szerint ~teng(~dett, miuduutalam ezek visszaszer
zését forgatta elméjében. II. Fridriket .ama ~amis ama gonosz
nak" nevezte, a lázadásokat k~gyetlenséggel büntette, s midi:in je
lenték neki, hogy Bellcis, a cseh lázongók feje, fogságra vettetett, 
mondá: n Nem kardját, hanem fejét akarom. u 1). Lengyelország 
ama jókora darabján kivül, mellyet, mint mondják, saját lelki-

l) Marie Théreae r!tait aanq piti é; aucun aouverain peut-~tre ra' a reparnlu & un 
plw haut point la dúolation, n' a t1·aité le1 peuple11 conquis ou mí!me le1 peuplu 
neutrea, envahis par sea ar'lléeB, avec pl ua de barbarie ou n' a opposé une pl!14 fra
ide intfijférence a lrura tamentatiuM ou c\ leura prierea. Slsmondl, Hist. des Fra
gaia, UVlli. 4H. 



ismerete elletléJ:le vett birtokba, a modena;i herczeggel öröködési testvé
riségre lépett, minekfolytán késélbb ezen herczegség is az osztrák 
ház birtokába került; a Portától elvett e Bukovinát, Galticzia és 
Erdély között. Ő maga akarta kihallgatni a minisztereket es a 
külföldi megbizottakat, amellett azonban, hogy hiányos ismeretek
kel birt, felfogása is lassú volt, minekfolytán czéljait is zavar és 
bizonytalanság jellemzi. 

A tanács feje negyven éven át a morva Kaunitz herezeg volt, 
ki egy franczia könnyelmüségével egy olasz szemfülességét s egy 
osztrák magábavonultságát egyesitette (C o x e). Vele nem gondo
lást és engedékenységet negélyezve, jobban tudta mint bárki más, 
mit tett vagy mire volt képes mindegyik állam; measzeható ter
veket főzött, de a szokás ellenére mindig arra törekedett, hogy 
mások jelenjenek meg a szinpadon, mellyet ö maga igazgatott. 
Becsületes, hallgatag férfiu volt s rendkivüli őszinteség látszata alatt 
mély tettetést rejtegetett. Legfőbb czélja az osztrák ház gyara
pítása volt, s midön ennek előmozditása fo•·gott szönyegen, nem 
habozott megtagadni több század politiltáját 

1 
B szövetkezni Fran

cziaországgaL Az eredményt már láttuk. 
Mária Terézia semmi befolyást nem engedett férjének a kor

mányzatba, amiértis ez utóbbi, ámbár gyUlölte Francziaországot, 
nem akadályozhatta meg, hogy a császárnő szövetkezzék vele. A 
c B ás z á r n é és g y e r me k e im k é p e z i k a z u d v a r t, azok ta 
volt mondani; én csak magán-ember vagyok. Azért tehát 
a kereskedelemre adta magát, s erre forditotta azon összegeket, 
mellyeket Toscanából huzott ; kölcsönöket adott a kormánynak ; 
bérbe vette a katonai szállitásokat, a szászországi vámokat, söt a 
császárnéval bábciruban álló Pororszország hadseregének takarmány
szükségletét is 1). Sokat költött továbbá a természet titkainak ki
fürkészésére, föleg az aranyke11zités és az apró gyémántok együvé
olvasztásának fölfedezésére. Ekként a jovialis1 jótékony, nagyravá
gyás és méltóság nélküli férfiu megbalt 17G5. aug. 15-én. Mária Te
rézia soha sem tette le a gyászt azért, kinek ö tizenhat gyerme
ket szült, kik közől kilencz maradt életben. A leányok közöl egy 
apácza lett; Mária Krisztiua lengyelországi III. Ágost utolsó fiához 
ment nöül s Canova emléke által örök nevet nyert; Amália a par
mai herczeggel kelt össze; Karolina a Két-Sziczilia királyánRk lelt 
felesége; Antonia számára fényesebb de sze-rencsétlenebb sors lőn 

') 11. rrtoes Mllvei. 



fen tartva. A fiuk közöl a másodszülött Toacan't nyllrte j 'a har
madik Beatrixet, Modena örökösét kapta nöül 8 Milano kormányát 
nyerte j Miksa czimeket s a münsteri püspökséget kapta. 

11. Jó1:ser. 
II. József császárrá választatván ( 1765), nagy reményeket 

keltett j hiszf'n fiatal volt, telve tehetséggel és tudománynyal, sze
rette a háborut, amiként eddig nem azokták szeretni Au11triában1 

s mindenfelé jótéktmyságot árasztott maga körül. Mária Terézia 
nem igen szerette llt, 8 durvának és kemény 8zivünek tartotta t); 
amig együtt uralkodtak, nem igen tudtak megegyezni, minthogy 
anyja a békével ohajtotta megtartani azt, mit fáradságosan szerez
getett, mig J Óz8ef minduntalan csak háboru t o hajtott. 

Sokkal behatóbban tanulmányozta a közjogot, mint a feje
delmek szokták j a bölcsészek inkább elvakitották, mint feJvilágo
sitották; a korabeli hires férfiakkal való társalgása és számos uta
zásai alatt öt is megszf\llotta az akkor uton-utfélen hangoztatott 
reformok utáni vágy, s minthogy anyja gátolta ebbeli tevékeny
ségét, valóságos ':iz által gyötörtetett, annál is inkább, mivel, mint 
történni szokott, valamennyien az örököshöz intézték kért1Imeiket 
és panaszaikat. Alig érezte tehát magát szabadnak negyven éves 
korában (1780), egész mohósággal igyekezett bPlyrehozni az el
vesztett időt, mintbogy pedig nem rendelkezhetett a birodalommal, 
örökös tartományaira vetette magát, czélul tüzvén ki magának 
azonnal életbe léptetni amaz egységet és központositást, mellyet 
Francziaországban látott, lábbal tiporva előjogokat, &zoká~okat, 

nemz-etieégek et. 
Ugyanis olly régi eredetü valódi örökségében annyi nemzet 

volt, a hány tartomány, különféle nyelvekkel, szokásokkal, müvelt
eéggel; néhol teljes érvényben volt a hűbériség, miként Magyar
országon j mashol törvények és szokások által volt mérsékelve; 
továbbá majdnem tnindenütt léteztek rendek, mellyek a két kivált
ságos osztályból s a királyi városok néhány követéből állottak, s 
a királylyal osztoztak az adókivetés jogában j a polgárok nem 
birtak képviselettel j a parasztok néhol szolgaságban voltak. 

Józsefet mindez nem ijesztette meg, s ö egy olly measzeható 
rendszerét tervezte a kormányzati egységnek, mellynél mindenki 
egyenlően részt vegyen a tál'sadalom előnyeiben és terheiben. 

lJ Cou Hileriot igy ez6lt egy bire& miivéezbez: Meg akarom ked!leltetni 

fiammal a mfl11élzeteket, hogy meg•ulidit•ék, mert IUl ö .!live kemény. 
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Először is tehát megszüntette a hübériséget, az elsőszülöttségi jo
gokat, a személyes szolgálmányokat, a vadászati tilalmat, az ur
bért, a dézsmát, a tartományi reudHket, s miHden függést bárki
töl, a ft•jedelmen kivül, ki népeinek atyja s azért akaratját mi 
sem korlátozhatja. Dictum factum, kerületekre osztott kormány
zóságokat al~kitott, s mindegyik élére egy fönököt állitott, kinek 
kötelessége volt lírködni a törvény végrebajtása fölött s védel
mezni a polgárokat a bübéres urak ellen i mind~n kormányzóság
ban egy 1 két kamrából álló törvényszéket állitott fel, mellyek 
egyike a nemesek, másika a polgárok ügyeit kezelte; a fölebbe 
zések egy fötörvényszék számára tartattak fenn, s az utolsó forum 
Bécs volt. A kormányzónak egy rendörigazgató volt alávetve, a 
külöoféle adónernek egygyé alakittattak. 

E~zerint tehát ö is az akkor közbeszéd tárgyát képező el
vont általánosságokat alkalmazta, mellyek valamennyien egy czélra 
törekerltHk, nem gondolva az utakkal és módokkal. A tartomá
nyok feljajdultak, midön megfosztva látták magukat ősrégi kivált
ságaiktól i az ur bér tényleges jogot képezett, a dézsma birtok
közósség volt, ugy hogy ezek rögtöni megazüntetése elismert bir
tokjogokat sértett j az egységes adó szintén kevésbbé előnyösnek 
bizonyult be a népre nézve, mint elméletben látszik, minthogy né
melly tartományban a tiszta. jövedelemnek hatvan százalékát is föl
emésztette. Minthogy kiterjesztette a sajtószabadságot, nem jelent 
meg állandó becsü irodalmi vagy politikai mü, hanem egész özöne 
az apró füzeteknek, . mellyek valamennyien a kormánynyal foglal
koztak s a tanácsadás könnyü mesterségével veezödtek. Jóuef 
megfogadta a tanácsokat s han.}'athomluk szaporitotta uj i tásait j de 
szándékainak egyenessége mellett s jóllehet szellemileg magasan 
állott népe fölött, nem jutett egyéb eredményhez, mint hogy népe 
még hátrább maradt a többieknél. 

Elsőben is a bölcsészet, mellynek abstractióit komolyan vette 
és valóságoknak tartotta, nem feledtette vele zsarnoki szokásait. 
Mihelyt meggyőződött valaminek helyességéről 

1 
többé nem vett 

tekintetbe sem fajokat, sem szokásokat, sem a nemzetek vagy 
külföldiek jogait j az emberek előtte lelketlen anyag voltak, 
mellyet a müvész tetszése szarint alakithat; aki ellene szegült, az 
lázadó volt. Követve a divatPt1 minden csekélységgel törődött; 

néhány év alatt akarta megváltoztatui azt, mit a nép szelleme 
évszázadok alatt hoz létre, s mintha némi sejtelemmel birt volna 
rövid tartaiUukról, háromszázhetvenhat olly rendeletet bocsátott ki 
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az elsö három év alatt, mellyek összes llliamaira vonatkoztak, ide 
nem számítva a külön rendeleteket. 1769-ben Lombardiában utaz
ván, mindenröl akart beszélni, a kórodá.kban a medicináról, a pa
pokkal a theologiáról, az ügyvédekkel a törvényhozásr61, a pénz
ügyérekkel az oeconomiáról; halmozva tett kérdéseket, B be nem 
Vlirva a válaszokat, emlékmondatokat szórt: olly fogások, mellyek 
gyakran hatást gyakoroltak. Lascy tanácsára ama takarékosságot 
és rendet honositotta meg a hadseregben, mellyek ma is az oszt
rák csapatok megkülönböztető jelJegét ltépezik. Sőt még azon 
tervvel is fc,glalkozott, hogy valamennyi alattvalóját egy nyelvre 
kényszerítse. 

Sebtében összeállitott polgári és büntető törvénykönyvei 
(1781;-87.) azonnal mej!"jelenésök után magyarázatokat és változ
tatá~okat igényeltek. Ezen törvényköny\·ek ben a r.sászárnak meg
oszthatlan törvényhozó és végrehajtó hatalom biztosittatik. Min
denki alá. van "\'"etve a tilrvényeknek; mindenki örökölhet ingósá
gokat és ingatlanokat. A házasság polgári szerzödés, miértis meg 
van engedve az elváláR; a természetes gyermekek örökölték a 
házasságra nem kelt szü){ik vagyonát. Az ehöszülöttségi jog el
töröltetett j az atya nem élvezi a gyermek vagyonát, hanem csak 
gondnoka j illy módon a családi szellemet a tár&adalmi szellemmel 
váltotta f,•J. A b{inök akként osztalnak fel, amint az államot, a 
társadE Imat, vagy az egyeseket sértik. József eltörli a halálbiin· 
teti•st, csu pán n z állami vétergekre nézve tevén kivételt, s illye
nPkuek tekint nagyszámu nem is kivételes eseteket j pazarolja a 
h••tütrseket s az arczhan való megbélyegzéseket, s fentartja a bor
za~ztó börtöntikP.t, mellyekben sokszor a lélegzés is meg volt ne
hezitve s kPnyérhen és vizhen is szükséget engedlék szenvedni a 
IPtartóztatottakat. A káromkodókat a bolondok közé L; ül d i, a val
lá~háboritók, botrányoa életűek, paráznák, engedetlen számüzöttek 
azonban a kénys1.ermunkán kivül még bo1ütrsekbrn is részeltet
tek 1). Rendeli, hogy a büntetések ne sujtsák a feleséget, a gyer-

1) Az els8 hivRtl\108 törvén)•l<önyv s,·tldorszh~hao h\tott napvil/Lgot, 8 

Ln.,dslag!"-nak, v.o r y orsdtg-"B törvénynek oeve~tc•t ik, 1442. beo szerl1esztett<\k, 

161)8 ban jelent meg nyom•11·hhan. magában (og-lah·ILn az orszé.g- tiz tart· mlnyi 

törvénykönyvét; késöbb lfH8-ba• Gusztáv Adolf 11 Stadthlagh-ot bocsAtottil közre. 

1747 ben J•OrorszA.g-i Il. Frigye~ áltlllfL·,os törvényk•inyvet ezekesztetett Coccejus 

Simurl álrlll, me l ly,, zonban ci!Rk 95· beo lépet batályba. (L>Ísd 77. l>~ p). A usztriábao 

már 1753-b&D hozzf.fogtak egy törvénykönyv ké~zitéaébez, 1 67-beo Azt.uoi filszer-
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melteket, a rQkpno~a,t, a felségeértök vagyonát azonban elkobozza, 
tekintet nélk.ül az örö~ösök,re. Megállapitotta a politikai vétsége
ket, mellyeke.t a kormányzó-tanács főnöke sujtott. A p15rök eUS
a.dójának ismeretlennek kellett maradnia j a biró önkényére, volt 
hagyva éheztetést és botütések.et rendelni, ez u~óbbiaknak azonban 
nem volt sza,bad a százat tulhaladni. Ö, ki a szabadságot h.an
goztatta, eltiltotta, a külfö.ldi árukat j ki annyit utazott, eltiltotta aa. 
u,tazást huszonhárom 1 éves k\)r e.l8tt; s a t á v o l U v ö k, 8 d ó j á v a l 
sujtotta azon birtokosokat, kik külföldre utaztak, s ha té.vollétök. 
sokára. terjedt, elkoboztatta jelen és jövendöb.eli vagyonaikat j su
lyos büntetéseket szabott a költözködökre1 jutalmakat igért a fel
jelentőknek, három~:~záz. forinttal és hat hónapi kényszermunkával 
b,üntette a.zon birákat és közeégi elüljárókat, kik nem ak.P.dAlyoz
t~k meg a kivándorlást, s százötven forinttal ama határparancs
n,okokat, kik valakit a határon á.tmenni engedtek. 

Igyekezett előmozdítani a magyarországi kereskedelmet, B 

minthogy 8 gabona, bor, bör-szállitá.sra nézva Fiume, Zengh és 
Carlopaga igen measze feküdtek, alkudozásokat kezdett a Portá
val a fekete-tengeri hajózás szabaddá tétele és a végett, hogy az 
osztrák lobogó alatt szállitott áruk vámmenteseknek nyilvánittas
sanak s csupán az érték három százalékát tartozzanak fizetni j 
kivált~ágot adott egy olasz társulatnak gabnaszállitásra. Fiuméból 
és Triesztből Genuába és Marseillebe, s a társulat virágzásnak is 
indult, a török háboru azonban ezt is tönkre tette. 

Ezeket irta ministereinek: "Az ausztriai kereskedelem huszon
négy millió forintnyi hátrányt ezenved évenkint a külföldi áruk 

kesztö nyolcz kötetet terjesiltett eHí, mellyek a r6mai és dmet jogot foglalták 
magllkhHn, átalakitva tls egyesítve. Mária Terezia egyszerUsiteni ~s megrövidí
teni ohajtotta a miivet s Horten tanAort bizta meg a revi si6val. 86-ban megjelent 
az egyénekre és a családi jogokra vonatkoz6 polg;iri törv~nykönyv első rés2e, 
átnézve Keos által i a többit Martini dolgozta ki, s előbb GallicziA.ban tettek vele 
kísérletet, mielőtt az összes államokra kiterjesztették volna. Elrközben értékesi
tették a jogtudósok és egyetemek megjegy)'.éseit s 11 franczia törvénykönyv felett 
&kltortil.jban folyt vitAkat i vegre Zeiller által mogirva, 1811. jun. 5-én tétetett 
közzé, s ugyanazon Zeiller, k~sllhb pedig Sebeirllen által értelmeztetett. S~igoru 

birlilatot . irt felöle 8avlgny (Von Beruf unserer Zeit /Ur Geselzgebung und 
Rechlswi•semchajl, 1815), i~kolájának azon elvébiSl indulva ki, hogy helytelen 
d11log törvénykönyveket szerkeszteni; Parriessus azonban nem rtlg nzt mondá 
( lou"'al de • .avant11 1842. okt.), hogy az osztrAk polgári törvénykönyv •okkal 
kt~vbbbtl .d~g~lyo• _a .fr.Bnc:df.IIál,e. eme~Jet bevég~ettebb, rend~~t~,ereubb. 



miatt, ugy hogy tönkrejutna, ha a bányák. nem létezn.ének. A 
honi termelés előmozditása és a divat fékezése végett eltiltpttam 
a külföldi árukat j tudom, hogy ez zajt. keltett a kereskedők kö
zött; fölterjesztéileikre azonban csak halasztást engedhetek az or, 
szágban levő külföldi áruk kivitele végett. Egy nagy biroda!om• 
nak levén fejedelme, egy pillantással föl kell l) lelnem államaim; 
összeségét, s nem hallgathatok minduntalan néhány tartomány ki
áltozásaira1 mellyek c~ak önmagukat ismerik. A magánosok. java 
agyrém s én ezt feláldozom a közjónak .•.. u Ezen elv, melly a 
bölcsészek szájában csak poj:!;ány képtelenség, volt, egy uralkodó. 
által hangoztatva vésztbozóvá lett. 

Czéljai a vallási versengésPk szirtjén akadtak meg. A Re
foJmatio óta ezek Németországban elcsendesedtek de nem értek 
véget, 11 gyakori viták keletkeztek a jogok alkalmazása fölött. So· 
kan igyekeztek összeegyeztetni a kalvinistákat és lutheranusokat. 
1621-ben IV. Vilmos, hessen-casseli tartománygróf, hittudó.sokat 
hitt össze fővárosába, kik clhataroztált, hogy egyik felekezet ne 
kl\rhozt11ssa a másik11t a praedeRtinatio dogmái, az általános ke· 
gyelem, Jézus Krisztus érdProeinek alkalmazása, a bit elvesztése, 
a két természet, a kere~ztség, az exurcismus tárgyában. A béke
parancs azonban CRak ujabb lángra lobbantotta a gyülölködésflket, 
s Thomasiu~ Keresztély Lipeséből és Masius Gottfried Kupenhá· 
gából dühös iratokat intéztek egymás ellen, mellyekbe a politika 
is belekeveredett. 

Politikai okokból Poroszország elsö királya is ohajtotta volna 
létrehozni az egyesülést, s czélját felesége, Zsófia Sarolta, és Lei· 
bnitz is pártolták, minekfolytán 1705-ben zsinat tartatott Berlin
ben j de ez is kölcsönös átkozódások között men~ szét. A király 
miP.dazonáltal egy közös imolát épittetett a két felekezet számára, 
mellynek oltárán ugy az ágostai vallástétel mint a heidelbergi 
katekizmus olvashat<'. volt. Utódja nem törődött az ügygyel, a 
protestana dokto,·ok azonban nem szüotek meg ez irányban mü
ködni, szükségesnek ismervén fel az egyesülést avégre, hogy el· 
lenszegülhessenek a katholikusokoak, továbbá azért is, miothogy 
csupán az üdvöfiségre lényegP-s pontokra kellett vonatkoznia, mely-' 
lyek fölött külöoben is egyetértettek. Nagyban előmozdította az 
ügyet a nagyturlományu theologus, Pfaff Kristóf Mátyás, a tübin· 
geni egy~tem cancellárj a, mig. ellene egy má~ik ki~Ttó iró, a gó· 
thai, Cyprian Ern ö Salamon mlíködött. Il. F~igyes, ki. kÖzö~y~s
aégböl türelmes volt, mindenkinek meghagyta a ma~a, &Jer,W.rt~a'l'it ~ 
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az idö megkönnyítette a csatlakozá@t1 véget vetvén a mély meg
gyözödésekböl származó felháborodásoknak, s csakugyan közeled
tek is egymáshoz, amennyiben a kalvinisták lemondottak a prae
deRtinatióról 1 a lutherannsok pedig a valóságos jelenlétről. ).:leg
mau·adt ugyan a politikai különbség, minthogy a lutherannsok a 
fejedelemnek tulajdonitják az egész egyházi hatalmat, mig a re· 
formatu!lok azt az összes hivők közöaségéböl származtatják, erre 
azonban nap]ninkig nem gondoltak. 

Salzburgban sok protestana telepedett J,., s ámbár nagy ré
szök kiüzetett, a tefferecki völgyben, figyelmen kivül hagyva vagy 
tiirve, mégis jócskán maradtak meg közölök. Midön Firmián báró 
neveztetett ki herczPg·érsekké, ( 1751) elhatározta kikergetésöket, s 
jóllehet az evangelicus testülethez folyamodtak s a királyok is 
közbenjártak mellettök, mégi" kiüzte öket s azt sem engedte meg 
nekik, hogy magukkal vigyék vagyonukat. Számuk többre rugott 
huszezernél, kik közül tiz~nnyolczezren haza, porosz Litvániába, a 
többiek pedig Amerikába vándoroltak. A salzburgi vándorlás hire 
egész Európát betöltötte. 

Fl'bronio~. 

Nagyon el volt terjedve Németországhan Van E~peo J u s 
Eccles i as t i c u m-a (XVI. könyv 761 l.) me ll y folyvást támo
gatta a fejedelmi jogokat a pnpság jogaival szemben. A közvéle· 
méoyt azonb11n Németországban nem a jansenisták izgatták föl a 
pápák ellen, sem a bölc~észek, kik sokkal gunyolódóbbak voltak, 
hogysem ezen komoly és gondolkozó népnél viszhangra találhat
tak volna, hanem e~y kath. filpap, ki mint késöbb kiderült! Hont
heim János Miklós volt ( 1701-90), a trieri székest>gyház 1\Uft'raga
neus pü~<pöke, becsületessége és jámborsága miatt tisztelt férfiu. 
1750-ben Trier diplomaticai történetét bocsátotta közre, 
63· ban pedig olly czélból, hogy ki egyeztesse a disaidens keresz
tényeket, egy következő czimü könyvet adott ki: A z e g y h á z 
j e l e n á ll a p o t a- é s a r 6 m a i p á p a t ö r v é n y e s h a t a l m á
r ó l 1), me l ly függelekekkel ellátva s többízben ujranyomatva, 
pártjának kézikönyve Jön. Itt álliljR, hogy az egyházi hatalom
mal oem talameily csalatkozhatlan személy ruháztatott fel, kinek 
jogában állana az összes keresztényekre nézve kötelező törvénye-

') Justint Febronfl De litJiu praesertti Ecclesiae et legilima po~state romo,ni 
pontifieis liber singularÜJ ad reuniendo! dt!sidentes in religione christiana compositu. 
Bouillon (Frankfurt). 
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kllt lHlc~átani ki, lianom az egéöz egyház, melly ezt szolgái által 
gyRkorolja. Ezek között az elsö s f.z egyház feje n római püspök; 
az egyház azonban eme hatalmat bármelly más püspökre is át
ruházhatná; s minthogy ezen intézmény czélja fentartani az ~gy ház 
egységét, cs11k olly előjogok illt~tik meg, mellyek nélkül az egység 
felbomlanék : igy jogában áll elnökölni az egyetemes z~inatokon, 

fentartani az egyhl\zi tiirvénycket, ujabbakat h•>zni javaslatba, fel
oldozni azoktól sth. A pii!!piikök megerllsitése vagy áthelyezése, 
az ezek itéleteitől valt'1 fiilebbczés, s egyéb mellékes jogok sérel
mesek a külön egyházak és n püRpökök jogaira nézve s csakis 
az ál-decrct"alisokon alapulnak. Távolittassanak el, mondja végül, 
a pápai hatalom visszaélései és kihágá~ai, s a disaidensek vissza 
fognak térni az t"gyldz kebelébe; ohajtar1d6 lenne, hogy a pápa 
maga ruért~ék~~tje azon hatalmat, miellltt a fejedehnek tennék 
ugyanazt. 

EkHnt a kibekélteW álarcza :,Jatt ellceseredést gerjesztett a 
pápa ellen, féltékrnyekké tevén a fejede lmelcet s a pápai hatalom 
nyil·bálására bujtogatván őket; a protest:lnHoktól és gallikánoktól 
ltölcsönzi az ellt-nvetéR<'Itet ~B az indulatoss:igot, mitscm tör8dve a 
czáfolatokkal; minthogy perlig amar. ellenveté!u•ket csekély ügyes 
séggel 6s kézzelf(lgható elhmmoudásokkal :il!itja ös~ze, utóvégre is 
nem a kibékité11, hanem a szal{adás teljessé tételének módját tanitja. 

Müvét l'ltin nyelven írta, amiértis nom terjedt el annyira a 
nép köziitt, mint a franczia könyvek; a németeket azonban mégis 
felr:\zh szakott aluszékonyságukMI. Sok kiváló egyén pártolta 
nézeteit, miként Stoch és Oberhau~er, minckfolytán a munka szá· 
mos ){iarlist é-rt, tiibb nyelvre lefordittatott, s igy mimlinkább ter
jedt(~k a pápaellenes tanok Róma kárhoztatta Febroniust, a püs 
pökök uzonban nem gondoltak a censlll"Ával ; Velencze szintén meg· 
engedte a mü kinyor1.1ntását. Ballerini, Mamachi éa számosan má
sok keltek ellene ~ikra; Zaccaria Fe1·~ncz Antal jezsuita az An t i
febroniust (Pcsaro 17117.), késöbb pedig a~ Antifebronius 
v i n d i c a t us t (Cesena 1771) bocsátotta ki ellene 1 Ö azonban 
épolly tudományosHággal mint őszinteséggel válasznit a tam:1dá
sokra s folyvást katholikusnak vallotta magát. Nyolczvanéves 
korában visszavonta ugyan állitásait, de midön látta, hogy Rómá
ban emiatt nagyban dicsekednek, egy magyarázatot bocsátott kiizre, 
melly ama tény jelentö;;~grH nagyrészben megsemmisiti 1

). 

1 J Justini Fobronil Cummentarius in suam Retra~ta~ionem, 178S. 

XVII. 29 
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Ezen izgalmak közepatt első ízben küldetett nuncius Bajor
országba (1786), ki ott joghatóságot kezdett gyakorolni. Ez sze
get ütött a birodalmi fejedelmek fejébe, miértis azt kezdék mon· 
dogatni, hogy egyházuk viszonyait Róma irányában saját kiváltsá
gaik és concordatumaik alapján kell szabályozni; hogy Rúma el· 
vesztette jogait, mióta nem teljesitette azon [(ötelezettséget, melly
nél fogva minden tiz évben zsinatot tartoznék összehíni. Igy áll
ván a dolgok, Németország négy clsiímngu fi~papja üsszcjiivetelt 
tartott Emsben, Coblentz mcllett, s kijelentették, hogy a püspökök, 
mint az apostolok utódai, közvetlen hatalommal birnak megkötni 
és feloldozni i a ezerzetesek nem vehetnek parancsokat .Németorszá
gon kivül lakó főnököktől; Róma dispensatiói vagy bullái nem 
birnak hatálylyal a püspökök jóváhagyása nélkül j megváltozta
tandó az esküforma, a díjak lejebbszállitandók, a nuncius meg
fosztandó minden beavalkozástól l:lgyházi ügyekbe. Eze11 nyilat· 
kozathoz több főpap csatlakozott j püspökök által engedélyezett 
házasságok köttettek, és senki sem figyelt a pápa kifogásaira. 
Midön ez az alsópapsághoz fordult, visszaélésl'iH vádolták, s vége
boszsza nem volt az cllene intézett panaszoknak. Temérdek 
könyvben hánytorgatták a pápa jogait i a tanszékekriíl a püspökök 
függellenségét hirdették, állítván, hogy a püspökök dönti) szava
Jilattal birnak a zsinatokon, hogy mindnyájan egyenlő ranggal bir
nak, az egyetemes érvényü canonoktM is fölmenthetnek, s hogy 
valameily pápai törvény csak a püspökök hozzájárulása után bir 
kötelezö erővel. Különösen nagy zajt keltett Ey bel könyve: 1\'l i 
a p á p a? a mondják, hogy javasolták a császárnak, miszerint 
alakítson nemzeti zsinatot, melly fölöslegessé tenné a Rómához 
való fölebbezést és pénzküldést. Az egyházi fejedelmek azt hit
ték, hogy ezzel biztosithatják függetlenségöket, pedig csak amaz 
örvényt kérjzitették elö, melly husz év mulva, ugy világi mint 
egyházi u1·almukat elnyelte. 

Il. József tehát már előkészítve találta a szellemeket, s e 
részben is a divat után indulva, hozzáfogott a pápai előjogok nyir
bálásához, talán tul is lépve a kath(llikus határokat. Visszavonta 
II. Ferdinand ama rendeletét, melly a katholikuson kiviil minden 
más vallást eltiltott Ausztriában; megengedte a zsidóknak keres
kedést vagy bármelly meeteraéget folytatni, de nem engedte meg 
ingatlanokat birtokolni, s egyenlökké tette öket a polgárokkal j a 
magyarorBzági protestánsok, v&lamint a görög-nem-egyesültek szá
mára is biztositotta a vallásszabadságot, bármelly hivatalra képe: 



451 

seknek nyilvánit v~ u öket, anélkiil, hogy vallási t>l veik által meg 
nem engedett esküt kellene letenniök; meghagyta, hogy a vegyes 
házasságból származott gyermekek a katholikus vallásban nevel
tessenek, ha az atya is ezen hitet vallja, különben Wrténjék a 
szülök tetszése sze1·int, a leányok azonbnn anyjuk vallását kö
vessék. 

Azon mindin kább erősböd/í szándék által indíttatva, hogy sa
ját kezébe vonja monarchiája összes hatalmi tényezőinek korlát
lan vezetését, nem tiirhette alattvalóinak összeköttetéaét Rómával 
s a még egyedül fenmaraut szabadságot, az egyházit, Meghagyta 
tehát, hogy egy breve se hirdettessek ki királyi jóváhagyás nél
kül ; eltörölte a Rómának fentartott ügyeket; felhatalmazta a püs
pököket a rokonsági akadályoktól való fölmentésre. A püspi:ikök 
kinevezésének jogát, mellynek a többi tartományokat illetBleg már 
birtokában volt, Lombardiára is ki akarta terjeszteni, miértis tudatta 
ezen tartomány kormányzójával, hogy jogositottne.k érzi magát 
rendelkezni u összes egyházi javadalmakkal j érseket nevezett ki 
Milano számára anélkül, hogy erröl értesitette volna a vArosi 
helyhatósági te11tii l etet vagy a pápá t, s minthogy az utóbbi emiatt 
panaszt emelt, J 6 zs ef, állitólag illetlen hangja miatt, visszaküldötte 
az illető brevét. A hibliát lefordítatta n nép ny elvére; ugyanazt 
szándékozott tenni a liturgiával is, s egyuttal ki akarta küszö
bölni az egyházakból az ékességei< et és némelly képeke t, a kör
meneteket, a z arándoklé.sokat ; az (isszes v ali ás i testvérületek szá
mát c~upán eg y re akarta leszállitani, melly a Fe l e b a r á t i sz e
r e t e t 1· ö l czimeztetnék j az egyházak és ajtatossági helyek t8kéi 
csupán nyilvános alapokba fektetendök; a breviariumokból kiszaki
timrló VII. Gergely officiuma s mindenbonnan eltávolitandó az 
U n i g e n i t us és az l n c o e n a D:o m i n i hullák ; eJtiitatott min
den vitatkozás ezen hullák tételei mellett vagy ellen ; minden a
katholikus vallás türetik s megengedtetik azok magán gyakorlata j 
feloldozta a z~h·dákat az országon kivül lakó elüljárók iránti alá
rendeltségtöl, saját, az illető püspöktől függö tartományi fönökök alá 
rendelvén iiket; megtiltotta, hogy val11melly szerzele.i Rómába 
utazzék. Eltörölte a karthausiakat, a karmelitákat, az olivetáno
kat, a kamalduliakat, a clarissákat, a capucinálmt s jószágaikat az 
állam számára lefoglaltatta; késöbb eltörölte még a benczéseket, 
a prémontréieket, a czist~rczieket, a pálosokat, a domonkosiakat, a 
trinital'iusokat, a servitákat, a ferenczieket. Azok, akiket megtürt, 
az ifjuság tanításával tartoztak foglalkozni; fölmentette öket a 

20* 
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karban való énekléstöl s egyéb, az egészségre nézve hátrányos 
fvglalkozásoUól. 

Miután ö maga ldt az egyház világi javliinak korrnány~ója, 

az elkobz,,lt j6~zágokból vallás-alapot (Fundus religionis) alaki
tott, l) me Ily nek egy részét a plébánosok fizetésére fordította, kik
nek f'Zámát növelte. Kivt~tte a lomb.~rdiai pitspökök kezéből a 
fel;;öbb p:1pnüveldék vezetését, s ezek helyett Páviában egy theo
logiai csarnokot alapított, hová. a római uémt>t collegiuroot is át· 
tette f terruóEzetesen olly tanitókut alkalmazott, !dk pártolták az 
itt janknist;cu:;oknak nevezett egyeduralmi tanokat j feJemlitjük 
köziilök 'l' ll ru b uri ni Pétert, az iskola coryphaeusát, és Zola Józse
fet, ki egy, Konstantiuig terjedő egyházi történelmet irt, ·- hire 
járt tovúbbá, hogy József az ös~zes javadalmakat bevonni s a pap
ságot a~ ál bm fizetése 3 hivatalnok aivá tenni szándékozik. Mit 
mondjunk még? Kitüzte az órákat is, mdlyckbcn a templomokat 
nyitva tartani éd harangozni kelljen; eltiltotta a harangozást ziva
tar alkalruávnl, a fényes temetéseket, u1inthogy a sir kiegyenlít 
minden egyenlötlenséget; meghagyta, hogy a hullák ruezteleniil egy 
zsákban temettessenek d 2) j hogy távolittassanak el a templomok
ból a fogadalmi ajándékok , ne tartassanak körmenetek, kivéve 
Urnapját és a ki~re~ztjáró nApokat; eltiltotta a tulságcJsau nagy 
szobrok és zá~zlók hordozását, a J ézud sze nt sz i vének és sze nt Ferencz 
övének tiszteletét; az egyházi hészédek ne bocsátkozzanak vitába 
azok ellell, kik más hitet vallanak s ne tárondjanak bármelly, az 
osztt·ák államokban nyomtatott müvet, s ne annyira az értelem 

. felvilágoaitására, mint inkább a sziv javítására törekedjenek. II. 

1) nN•'m áll, hogy" vall:i,·-nlap rgyed!ili reni!eltelése, miltént. R61n6.ban nem 
átailo' ták fecs~gni, 1-<·rm:'•nyom h .. c alm:~llak gy111 a pitlisa; d!eJo!tezöleg kell, hogy 
a:.: jutétL·nJény legyen I.;pe;m, e 11ézve; s mintl10gy lélezé.;e, valamint az amiatt 
wu' atot.t d~güldlen- ég iB. immár a Wrtéue!embez tartozi);, az bizonyosan át fog 
szárm:-zui az n· l ko TH Í 8, ' remé!<'m, nem egyeilii li emlékoszlopa leend uralkoilá
som nak. Eltörö'iem 11 flilö~lc~es z!udAk. t és még- iólöeleg·,·sehb testvérületeket 
(confrat:rnita,), s jó,zág: ikKt uj plebániáh dott\láoé.ra s az iskolák js vitasára 
for<litol tum; nz álla ru é.·. az egyház alapja egészen el vannak egymá,; tó: külöuözve 
kivéve, hogy én hécytelenitve látom ma~amat az állam ti~ztviselöire bi~ni az 
u:oíbbinak k.,zeJég,:t is. Valameily tln:vt CRak czélj:: után lehet. megítélni s követ
kez~sei i-: C~tlk azon eredm?nyek sz~,·i111 mé)tl,that6k, melly~k céhl10y ~v mulva 
tünn~l( elél. Én azonban j 61 lá tom, ho~ry Róma logi•.·áj11. nem az én ország"vmé s 
ez utóbbira nézve olly csekély öszhnngzat létezik Olaszország és a német biro
dnlom között." II. Józaef levele. 

2
) Rer,iiElet. 17S-!. aug. 23-ról, visszavonva a knve•kezB é·{ben. 
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Frigyes nevette e sc k r es t y és ki r á l y t é.~ az. t mondta t·•~la, 

hogy a tanulás vágyával nom egyc:1iti a;: oknlás tiirelmét s hogy 
mindig az első lépést teJzi a második után t). 

József a német birodalomban is el akat·t törölni minden egy
házmegyei jogot j lefoglalta a külföldi piispökök Au~ztriában fekvő 
javait j uj pii~pilkségeket alapított. Az itt ott fölmet·iilt panaszokra 
Kaunitz azt válaszolta, hogy minden tekiutctnck félre kell vonul
nia ama kötelesség előtt, mellynélfogva valatnelly fL jedelem életbe 
léptelni tartozik ama rendszert, mellyet alattvalói javára és biro
dalma felvirágoztatására előnyösnek ismert föl. Maga a császár 
mindezt ama hajthatatlansággal vitte véghez, melly azt szokta 
jellemezni, ki meg van győződve, hogy helyellen cselekszik. Egy 
zárdafőnökhöz ki előtte aggodalm11it nyilvánította, igy sz.ólt: Me n
j e n ö n o d n, h o l n e m l é t e z n e k i ll y r e n d e l e t c k ; egy 
piit>pöknek pedig, ld előtte hosszasan b~szélt saját kötelességeiről 

s a rendeletcihez való alltalmazkod!bt il\.,töl~g utasításokat kért, 
ekként válaRzolt: 1' ek i n ts n u t as i t ásnak a z t, h o g y e n g e
d e lm ess é g e t köv e tel ek. A görzi püspököt, ki habozott ki hir. 
detni a türelmi rendeletet, Bécabe bivalta, hogy mrgdorgálja, 3 

tartomány kormányzóját pedig megfusztottn Livatt.)ától. Bizonyos 
Plorer nevü !!chwcizi papot, ki Migazt.i Libon1ok és bécsi ér,;ek 
theologusa volt s a brilnni papnöv~ldtJ igazgatójáva neveztetdt ki, 
minthogy az ottani pü~:~pök által, mint janscnista, visflzautasitaiott. 
a bécsi Fl?minarium élére nllitotta, Mignzzi pedig minthngy szin
tén ellenezte a kinevezést, kegyvesztetté Jön F> m<'geng• d tetett r.eki 
lemondani érs.!ki székéről. A bonni egyetemet is a1.ért alapit.ot
ták néruelly protet!tansok, hogy II. József elvcit terjeszszt•. 

VI. Piu~; bérsi nlja. 
Ennyi ujitás clrómitette VI. Piust, ki rwm iu•lta clldp:u 'ni, 

1) 1781-ben J(,z,;ef ezeket irta. Arza.n bibornoknak: "Mi6ta tr6nra léptem, 
birodalrr:am törvényhozójává a büks.\szt,tet tevém. Aastria ennekfolytán uj ala· 
kot fog ölteni; az ulemák batalma korlá~ozva, a fejedelem jogai pc<iig viasza J, sz
nek helyezve hajdani f~nyölcbe . . . . . Utálom a habonáloü é.; a Bll.duucacuso
kat, B ezért eltörlöm a zárdái;at . . . • Ezeknok tnllijonitaud.', az emLod szel
l~m hauyatlá'a . . . . A rnouachismus elvei, Paehomiu.,t6l most:máig, teljeseu 
ellenke~nek ar. ész világosságával, s a barittokban ujra fölélovenedui látjuk azon 
izraelitákat., kik Hethelben az arany borjut imádták ..•. A piispökök hatalma, 
mellyet ·én megszilárditottam, csal,hamar meg fogja semmisiteni ezen téves néze
teket; a barát he)y..,tt lcJk,~s~t, a canonisati6k reg~ .. ,re hrl~·r!t e"'l1lt:'l>tmot, a 
hitviták helyet: o. l<ö:c.-laH•. fogok adni uéperund•.' 



hol fog véget él'lli azok uktalan áramlata j wiutáu tehát ulöterjesz
tései 9 többízben mogujitott t i t! Z t C J C t t O lj C B é ll Z r C V é t e l e i 
eredmény nélkül maradtak j eltökélte, hogy maga fogja a császárt 
fölkeresni. Mennyire megváltoztak az idők azóta, b<~gy a pápák 
maguk elé idézték a ct>ászárokat, t!zámot adni a vallás vagy az 
igazságosság ollen elkövetett l:lél'elmokröl! Hiába igyekeztek le
beszélni öt tervéről azok, kik átlátták ezen utazás helytelenségét. 
Pius, bizva saját ügyében, t; méltóságteljes megjelenésének és be
ható ékesszólásának hatásában, miután egy egész éjen át imádko
zott a szent apostolok sirjánál, csakugyan utra kelt ( 1782). József, 
ki má1· előbb megírta neki, hogy ama látogatást atyai hajlandó
ságának bizonyítékaut fogja tekinteni, tervét illeWieg a~onban 

"nem képzelhet példát, melly őt a már tett intézkedések vissza
vonására birhatná u 1). Ferrarába egy protestáns huszárt küldütt a 
pápa üdvözlésére, késöbb testörökül egy, kizárólag nem katholiku_ 
sokból álló osztályt rendelt me \l éje; Bécsből tisztelettétel vég~ t t 
maga ment eléje, de kerülte a négy szem közt való találkozást, 
fl nem engedte, hogy engedelme nélkül bá1·ki is találkozzék vele. 
Kaunitz saját házában, házi öltönyben fogadta a pápa látogatását, 
~> midön ez utóbbi kezét nyujtotta, ö azt, mint vele egyenranguél 
azoritotta meg j csak szépmüvésze tekről beszélt vele j s midön Pius 
hajlandónak mutatta magát jóváhagyni bizonyos intézkedéseket, 
ha ezek némi módositásoknak vettetnek alá, Kaunitz értésére adta, 
hogy azt nem tartja ISZiikségesnek. A pápa mély cn elszomorodva 
József hajthatlansága, H fölháborudva az üres bókolá6ok és a szent 
szék iránt fitogtatott hazug tisztelet miatt, mialatt egymá~> után 
fosztották meg leglényegesebb kiváltságaitól, odahagyta Bécset, 
miután egy hónapot töltött ott mint alázatos könyörgö egy olly 
trón lábánál, rncllyet a Vatican villámai nem egyszer mcgrázkód

tattak. (Goxe). 
József ké6öbb vilit!Zaadta nclti a látogatást Rómában, hol 

mint magán-cmber élt s vendéglőben étkezett; midön Szent-Péter 
tomplomában egy gazdag térdeplöt készitettek számára, ö a földre 
térdelt. Ez utazás azon ban mégis valódib b sz in ben tilntette föl 
előtte a helyzetet: d' Azara lovag, kivel közölte ama szándékát, 
mellynél fogva a pápát pusztán római piispökké tenni, birtokait 
pedig a birodalomhoz eRatolni akarta, meggyőzte őt, hogy a többi 

l) L' vél 178;!. j:111, l J -röl. 



fejedelmek nem tül'llék, miszot·iut a vallás foje valameily uralko
dónak legyen alattvalója; d' Azara és Bol'nis bíbornok továbbá 
sok kérés után rávették Józt;cfct, hogy fogadja cl azon felhatal
mazást, melylyel öt a páp:\ a lombardiai javadalmak ~s az érsek 
kinevezését illetőleg megkinálta. Abban állapodtak tehát meg, 
hogy a lombardiai magas egyházi javadalmak és tisztségek betöl
tésének joga, mi eddig Rómának volt fentart va, Milan o és Mantua 
herczegére fog ruháztatni, s a pápa közrebocsátandja az erre vo
natkozó hullát. lllymó<:lon a pápa még az olaszor8ági püspökök 
kinevezését is annak volt kénytelen átengedni, ki még azon zár
dát is eltörölte, mellyben vele találkozott 1). 

1) Zach bát·6 közölte Sehoell történil.>zszel U, József egy levelét, melly 
meglepöen felt.árja ll császár jellemét és czéljait vall{~.>~i dolgokban. Ezen levél 
VI. Pius ten·ezett Mcsi utazásának alkalmáb61 iratott, s egy németországi 
egyházi fejedelem hez van intézve, l< i, mint gyanítják, B zá~ z Kelemen, trieri 
választó. 

llaMpstein, 1781. szeptember 23. 
Mennyire h, vagyuk ün irAnt kötelezve azon énleldödés~rt , melylyel 

működésem (., lelkem jövendő üdvössége irA ut viseltntil<, melly utóbbinak elnye
r~sét remélem, anélkül, hogy 1mnalt közeli bekövetkeztét óhlljtanám! Szerencsét
lenségemre csak a nagy fo'rigyesnelt té.bornokaihoz i11Lézett Utasitása, a szász tábor
uagy Réve1·ies-je R hasoult. bizarr dolgok vannak ltezem ügy~be11; Quesnelem, 
Busembaumom, s még orthodox l<'ebruniusom is könyvtáramban maradtak. Ho
gyau válnszulhatnék t.ebát reszletesen ama funt.os kérdésol<re, mellyekct ldrályi 
fenséged ÖL l"'ntra osztva, lwzzám iut[,zni mé ltózlatol.t '! De idöm sem volna, ha 
egy szaltaiU, zápor l!lhetövó nt•m tenné rám nézve, J.ogy hRd~,!yKlwrlatok tartása 
helyett egy pillaHatig önne! moralizáljal<. 

Követve >IZ ön által elém "zabott. rendet, l. Ami a királyi 7Jlacet-et illeti 
azt gondoltam, hugy mid<lu az cgyhé.z láthRtó fejo, mint ön nevezi, valameily 
rendeletet iuléz a v,.tieanhól az államaimball élö hivöi<höz, ezek legkézEelfoglaatóbb 
és valóságos fej~uck, már mik<',nt. ueltem, tnd•lln:bsal !tell arról hímia B némi be
folyást is gyakorolnill roll. 

2. Bizonyos szerzetesreu<lek ol törlését illot.íileg ldrályi fenséged is elismerte, 
hugy az pus•.táu a fejedelem jogkönihez tartozik; ha erre uli variasságból netán 
engedélyt ltém.;k n. szeut atyától, iiröl!lt{, azzal váciulnkm magamat, hogy ollyas

mit kértem töle, ru ihez semmi ltöze; ti ha elhitetném vr le, hogy u em ismerem 

gaját jogaimat, önmagam vonnám iit tévcdC,she. 
3. Ami a javadalmaktól való megfo:;zt.{l.st illeti " törvények megszegése 

ssetéberJ 1 kid.Jyi fenséged sr.ivcs elismerui, hogy ltözvetve jogomban áll ez, ha 
az illetőt megfosztom a temporalét.61. - Minthogy azonhan a közvet~>tt utat 
mindig a gyönge és a ravasz •zol< ta hasznl.lni, én, Iti sem az egyik ~em a másik 

nem va~yok, inkább :tz egyeuest választom. 
4. Az ln coeun Dom·ini és Unigenitus LullákrH. von.<LI.koz6lag, mig királyi 

fenséged helytfl!llni 1 i az ele öt, uem t::garlja meg Bouifáczt61 az <lt méltán meg-
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A külpolitikábau József eltót•l ö::~oinek consorvativ irányától, 
határtalan nagyravágyás karjaiba dobván magát, midön a cabinetek 
megbizhatlan támogatása lehetotlenekké tette messzeható czélzatait. 
Miutá.u unyját hiába. igyekezett eitériteni a f1·anezia szövets(l.gtöl, 
legalább Oroszországot akarta elszakitani Poroszorsdgtól, s nem biz
ván miniszterciben, egyenesen IL Katalinhoz fo1·dult, hogy enged,ie 
meg neki mint magán-egyénnek közelről ismerni meg a század 

ille tB elismerést. Ugy látszik, hogy önt ez eu •z Ó 11yug: alauiLjJL : Eiuakitani 11 

uerlartluk<inyvel<böl. Ha ön saját P-gyhá>.ruegy~j~beu ahelyett, hogy kbzaki
tatná, inkább egy Iap fehér papirost ragasztatua rájolc, s erre e négy &z6t 
irat nA: Obedienlia melio1· quam victima, me Ily szavakRt, h R jól emlékep;em, Sámuel 
intézte Saulboz néhány am•Liekit>t miatt, kik nem mószároltl\ttalc le, ezen eljAráA 

mJg ürl.vö•ebb lenne. 
Az Unigenit·ua bullu., mint nekem l~tszik, a Iegutól'ú egyetemes zsinat 

utAn kelt, s azért nem t;trthat igényt a:.. egyetemes egyhát. esalatkozhatlan•á

gára, miértis néme\lyek elfogarlt~k, mások nem; követkrzésl1ép azt hiBZem, mí

szerint azon rendelatem, hogy többé ne téte,sék róla emlit.és, nem lépett tul a 

kellö határon. Szerencs&re az én jó osztr!kjaim, az én caehjeim, 11z ~~~ derék magyar

jilim nem tudnak oemmit sem Jauseu iusról, sem Molináról; ha valaki beszéille rúloh, azt 

kérdo..nék töle, vajjon római con:;ulok voltak-e, hozr.átevén, hogy nlit sem hallot

tak rólok a lat.in iskolákban. Mi annyirR miigötte ldlunk a l1"gyelomröl é, " 
probabilismusr61 szól6 vitA.knak, IH'ItY mag·am is <'Ralc egy Molina n0.vü 11garat 
ismertem, melly csupán 11 uynl11k korget.\zéhe:< értett. N!lam lehAt hnllgRtni 

fognak ezen dolgokról, s '"'llYOH j/• voh1a, h11 hRrmin"z pszteudií l>ta má~hol 

is ugyanezt tették volna. 

5. Végül uyugtalanitaui Iát"zik önt a Léc~i cen"'II'.'L. Muga,u is ekként 
vélekedném, ha hosszas tn p asztal!~ folytáu u em luduA.m, hogy kevesen oh·abnak, 

még kevesebben értik m"~ az olva~ottakat, s igNI kev~sen lwszntiljllk f.,J vagy 
teszik azt, amit c.lvastak; többeket iRmerPk, lcik"m,\g a•.t sem tudják, amit irnRk. 

Illyfajta lényekkel szemheu még inkiLhb 1(\het tlntaoi 11z eltiltAstol, miot a 
rosz köoyvektöl, mert az elöbt.i ingerel az utóbbiak olvasására. Ezen gyá.zos 

eitittAs nélkül, melly mf~r első atyAnkat kisértdbe ho>.f.a, mi még min 'ig auya

sr.íilt meztelen •élálnánk 11 földi pararl.ic"ombnu, H oem foblalkoztatna henuünket 
am~~oz öt lwmoly ltérd<'•.s, nwllyekr" vonatkoY.Óia~ jeleuleg királyi famégednek vá

laszolok, nem mint törvényhozó, banern miut jó loil.oua, ki n o;zénégetö hitével 

bir s megelég•zik a józiin felfogá~s"l. lg-en, én szilárrl.ul <'·• örömmel hiszel<, 
legyen emiatt. nyngott at öu lrariLisltg><. Vé~ül azy,al ltecsegtMcUI m><gamat, Lugy 

mi mind~etleu a legbelye.,ehl> uton hala.!nr.k iidvÖH•égiink JUuukálllsábun, tclje

si~ve ama hivatfts ltötelrnt•it, nw Ilyet ,. g·ondvis"léH bizott ránl<, s m.,go\rdemeh·e 
minrlennapi k~nycrünket. <'in az "l!)'h;Íz l«·nyerét e•zi s tiltako>.iil minrl.en uji

tá• cll~n; én az ILilamÁt e•zem, H véd .. m VH~Y visRzavivoru E>l,;vülhetlen jo~ait. 

Legyen rnt>~g,Yiizödvc királyi ren~éged ,,álto:o><i.lan bará.tsá~omról, " c~ak 

öszinteségnelc ,;.s hizalom>1:tk J.,· kin•. '" Rzt, mit le,·elembeu megjegyezni szercnc•<'·m 
volt. K. Jo'.-nek. 

József 
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csodáját. A czárniivel, wint már ernlitettük (298 lap.), csakugyan 
találkozott krimiai diadalutjábl\n (1786), s Pétervárra kisérvén öt, 
t:gészen elbájolta megnynrö modorával és merész terveivel, mig 
viazont öt is elbájolták a cul.ruö gyengeségei és nagysága, a fény
üzés és barbár~ág ama kiilönös vegyüléka; illymódon egy másik sz ö
ve t ség alakult, melly szintén ellenkezett Ausztria érdekeivel. A 
szemes nö maga!c'ztalta József nagyratörö terveit, mellyeket akkor 
még csak elméjében forgatott, főleg pedig a Scheidére vonatkozót, 
remélvén, hogy ha ö majd szövetségese lesz, az antwerpeni kikötö 
kényelmes közbeeső állomásul szolgálhat ama hajóinak, mellyeket 
me ssze utakra szánt. 

IV. Fülöpnek tétlenül kellett néznie, hogyan fosztja meg a 
müosteri béke ( 1648) a hozzá hü maradt ti z belga tartományt az 
összes keresltedelmi elöayöktöl s zárja el a Scheidét övéi előtt Hol
land érdekében. Ez utóbbinak gyarapodása arra inditotta Fran
cziaors?.ágot, hogy a katholilma Németalföldet védfalui tekintse, 
miértis az utrechti békében (1713) Ausztriának engrdtetett át azon 
kikötéssel, hogy ott helyörséget tartson. Ez1.cl a hü flamandokat 
feláldozták a lázadó hollanJoJ,nak, !l VI. Károly hiába igyekezett 
urrni r,Jönyökben rÓtlzesiteni alattvalóit az ostendei Társulat alapi
tái!ával; Kaunilz az a:<chcni békéhen (!748) eredm(~ny nélkül ki
sórletto meg ama járom lerázását, Mát·ia Tf>rézia pedig megtagadta 
a hollandnknal\ fizetni azokott segélyösszPget ama helyörségekért, 
mellyek nem voltak l{épesck feltartani a francziákat; mindezeknek 
folytán pnsztulásnak engedték át az erősségeket, s Holland továbbra 
is ott maraot, őrködése azonban kevés haszonnal járt. 

Midön IL József beutazta ama tat·tományokat, elhatározta, 
hogy mnjdcem valamennyit leroutatja (1781), s mitsem törődve 

B•Jiland elötetjnsztéscivel, kijelentette, hogy nincs többé szükség 
védfalra Francziaország ellen, mióta ez utóbbival barátságra lé
pett. Ezen állitása azonban nem sokára czáfolatra talált, midön a 
forradalmi Francziaot·szág akadály nclkül hatolt be Belgiumba. 
Azon gyöngeség, melylyel Holland rzcm eljáras ellen panaszkodott, 
még ink:íhb nlivelte Józ~cf bátorságát é~; követeléseit, s erőszak
kal elfoglalt nllru()lly tct·ülnteket, mellyeken Holland joghatóságot 
gyakorolt. Az emiatt keletkezelt panaszokra József szokása szerint 
válaszolt ~-; csak nagynebezen egyezett bele abba, miszerint Brüsz
szelben értt-kezlet t:<rtassék ( 1784); az altala iLL elöLet'jel!zlet t tul
~agos kiivl'telllRr.knf'k azon ban az volt egyedüli czldjok, hogy meg
nyitlll ssri< a ~ch c l o"- hA józá.s 1-1 alattvalói kiizvet!cnül k ~ret~kedboe· 



sonek uz lndiákkal és a hollaudi l•ikiiWkkel. l\1 :ol.;l(~~ul kijeleutctte, 
hogy minden cllenzést hadüzenetnek tel,intenc. 

'I'ulságos gyávaság lett volna engedni ezen erőszakos hatal
maskodásnak, mié1·tis Holland egy hajórajt kiildött a Sehelde tor
kolatához. Elővigyázatt·a serkentetve Kaunitz által, József ekként 
válaszolt: N em fo g n ak l U n i. Kaunit.z nem sokára egy sürgönyt 
küldött hozzá, me Ily ben csupán e sz ó állott: L ö t t ek. A holl an· 
dok c,sakugyan, nem rettenve meg a fenyegetésektől, elárasztották 
az országot s Francziaországot is szövetségesül nyerték, mi arra. 
inditotta Kaunitzot, hogy elfogadtassa Józsefft>l a?. utóbbinak köz
vetitését, mellynek bari\tságát minden áron fen akarta tartani. A 
császár előbb a Sebeide fclszabaditását és Mastrichtet követelte, 
késöbb azonban megelégedett tiz millio forinttal (1785), s mint
hogy a hollandok megtagadták ezen összeg kifizetését, XVI. Lajos 
fizetett négy és fél milliótj eltöröltetett a barriere-szerzödés (fontaineb
leaui) valamint a flamandokat terhelő megszoritások j a hollandok 
akként tartoznak gondoskodni a viz leeresztéséről, hogy ne ártsa
nak vele Flandriának. 

A császár szerencsétlcn hadjáratát·ól Törökut·szág ellen már 
beszéltünk. 

Az tH;ztrák ház soha scm szállt még ennyire szembe mások 
t!zokásaival és a közjoggal ; emiatt följajdultak a publicisták és a 
cabinetek s általános elégületlenség tii1·t ki a népek között. Magyar
és Erdélyországban a zavarok tetőpontra hágtak. Erdélyben bizo
nyos Urz Miklós , közömégoscn Hont nevü közoláh a fellázitott 
nép élére állva a nemesség dtiit·lését és a jobbágyi szolgálmányok 
megszüntetését követelte s olly hatalomra tett szet·t, hogy a csá
szár hadai csak bajjal voltak f<t,pcsek n lázadást clnyomni, mire 
Hóra, ki árulás által fogságba esett, kerékbe töretett. Magyaror
szágon a vernesek nyiltan ellenszegültek ama rcndeleteknek, melly
lyek eltörölték a jobbágyságot és a nemzeti nyelv használatát, s 
általános adózást és katonai sorozást parancsoltak. Különösen sé
relmesnek tünt fel a magyarok előtt, hogy József Bécabe vitette 
az apostoli koronát, mellyröl azt tartotta a nemzet, hogy saját léte 
van hozzá kötve j az elégületlenség lassankint olly fenyegető jel
lemet öltött, hogy József a koronát visszaküldeni s a t•endeket és 
az ösi alkotmányt visszaállitani kényszerült. 

Osiltrak Németalröld. 
Elbeszéltük már (XV. könyv 23-ik fej.) azon forradalmat, 

mellynek kiivetkcztébon a Flandríák egy rész•; függetlenné lett, 
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má1:1 részök pedig, •J:!zh·ak Németalföld czim alatt, aláv~tve maradt 
Ausztriának. Ha a politikai egyezkedéseknél tekintettel lettek volna 
a népek :;zükségletcire, ama tartományokból egy uj, erős Burgund 
királyságot kellett volua alkotui, mclly Német- és Francziaország 
közé ékelve, megakadályozta volna ama temét·dek vérontást, mely. 
lyet ezen országok versenygésc ruaga után vont. V. Károly gon
dolt illyesmire, de nem létesitette a tet·vet. Csupán az északi rész 
lett szabaddá, a déli azonban csak annál roszabb helyzetbe jutott, 
mintbogy távoli fejedelmek alatt állván, minden ellenség támadá
sainak ki volt téve. A belgák positiv hajlamu, nem könnyen lel
kesedő nép, leginkább csak saját érdekeiket tartják szem előtt, 

idegenkednek a háborut61, ragaszkodnak hagyományaikhoz, s ősi

d6ktöl fog va megazokták a községi kormányzatot, minek folytán 
egyik lartomány ID!I;jdn em független a másikttil. Az Ausztriának 
alávetett tartományok l) valamennyien külön alkotmánynyal birtak, 
mellyek fentartására a császár az utrechti békében magát köte
lezte; külöuben jogukban állott felmondani neki az engedolmessé
get a J o y c u~,; e n t r é e 59. czikkelyénck értelmeben 7 melly 
azon kiváltsá~ok egyikét foglalta magában, ruellyeket csupán a leg
ujabb kor törült cl, vagyis a jogot, ellenszegülni a ~:~zerzödéseket 

nem tclje~:~itö fejedelemnek t). Ausztria mintcgy l1aszonélvezetben 
birta eme tartományokat, mellyek, ámbár távol fú üd tek tőle, nem 
csekély hasznát·a váltak, ugyis mint védgát Francziaország ellen, 
ugyis mint összeköti) kapocs a tcngct·i hatalmaijságok irányában; 
virágzásuk továbbá azt tanusitja, hogy a kot·mány öszhangzatban 
állott a nép szellemével éi! szokásaival. 1717 ·ben a ko1·mányzó, de 
Prié marqui~:~, korlátozni akarta a kormányok kiváltságait, Brüsz
szel azonban fellázadt és elüzte a kormányzút. A fölkelés vezérét, 
Anneessens-t, lefejezték az osztrákok, a belgák azonban vértanu
nak tekintették, s miut drága ereklyét, darabonkint adták el ama 
pallost, melly öt rmjtotta. 

II. József most cgyözCI'l'C miudeut fel akar forgatni, miként 
Olaszországban; a kereskedelem, szabadság és hit azonban meg
mentették a belga nemzetet egy olly forradalom segélyével, melly 
érdemes arra~ hogy tanulmányozzuk; minthogy alapjában hasonlit 

') V agyi 6 BrabauL, Geldoru, Lm:emburg llcrcz~g~.;gek; Flandria, Henuegau 
Nnmur grófságok; Mecbelu ~s Tournai uradalmak. 

1 J Sea sujela ont le droit de ceaser de tui {aire ~en·ice juaq' h ce que /ef 

contrut·entiuna suient ré11aréea. 
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az 1830-kihoz, noha körülményeiben különbi.úik !öle 1). József 
olly özönnel kezdte kibocsátani a t•endeldeket, hogy a fl.andriai 
tanács 1786-ban tudtára adta, miszorint V. Károly ötven év alatt 
sem bocsátott ki annyit, mint ö öt vagy hat év alatt. Később, 

ámbár a papság rendkivüli befolyással birt egy olly nép kö
zött, mellynek erkölcsi érzelmei mély vallásosságon alapulnak, el
tiltja a körmeneteket és zarándoklásokat, eltörli a zárdákat, vilá
giakra b izza a t ani tás t, az egyházmegyei papnöveldék helyett egy 
központi seminariuroot alapit Löwenben önmaga által választott 
tanárokkal, s az általános seminat·iumok félhivatalos ter
v é b e n nem titkolja, hogy .a kath. theologiát a tudományokkal, 
a természettannal, a vegyt~tnnal, a földmiveléstannal, a nemzet
gazdászattannal, - a szerzetesi nevelést és a zárdák önzését a 
haza iránti lelke8edéssel és az osztrák monarchiához való ragasz· 
kodással akarja fölváltani; széttiporni az ultramontán hydrát és 
megalapitani a felvilágosultság birodalmát, u 

A papnövendékek tiszteletre gerjesztő egyetértéssei kérvényt 
intéztek hozzá, hogy a fegyelem és dogma tekintetében maradja
nak ezentul ie illető püspükeiknek alávetve j hogy csupán a püs
pökök által jóváhagyott tanároktól és tankönyvek ezerint nyerje
nek oktatást. A löweni egyetem, mclly, mint mondák, a kath. 
vallás védelmére alapíttatott, szintén az uj tanmód ellen nyilatko
Z•Jtt1 mire József Brüssz.elbe tette át az egyetemet. Azt hivén 
hogy nővére, a kormányzónő, tulsAgosan einélő a lázongók iránt, 
visszabíja s helyette Trautruannsdorff grófot küldi Belgiumba 
korlátlau hatalommal j elbocsátja az apostoli nunciust; a mechelni 
érseket Becsbe idézi, hogy igazolja magát azért, rnert az Eyber 
ellen intézett hullát terjesztette j a namurit letes1.i és számüzi, má
solta t megdorgál és kijeleoti, "hogy a löweni egyetemes semina· 
rium alapitására vonatkozó edictumát illetőleg haladék és ellen· 

1) Lh"l ml'g Tb. Just, Hú•. de la révolution belge de 1790. prkédée d' un 
tableau hialm·ique du regne de Joseph ll., et mivie d' un coup d' oeil sur la révo

lulion de 1880; továbbá Gorla.cho, Hist. du royanme des Paya-Bas depuis 1814. 

jusq' au 11i30. pl'écédée d' un t:oul' d' oeil sur les gl'andes époques de la ci-vilúation 
belge etc. Brnxclles 1842. 

Olly c~ekély egy~ég léter.r-tt l<iizöttiik, hog-y :L purosz l<irH.ly hirtB Arlon 

grófságot. Luxemburgban s Ge liiern v:íro<át.; " hnll,.nJok Fauquemout é~ Dalem 
grófshgoi<:Lt s Venloo városát; n La T•Jllr ll' Anvergne franczia család Bouillon 

berczegséget; a~ Arenberg csalár! Eughiell herc~eg•(,get; a liegei (lüttich!) püs

pök>.ég, Tol1grrs, Huy, é, Holi'D ''irlM<Il a néwt't Li o;d!l!ou..uuz l;,r vztak. 
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mondás nélküli engedelmealléget klivetol." 1) E!töri:Site azon szer
zetesek drdáit, kik Mm engedelmeskedtek rendeleteinek ; meg
szüntetett szá.mos apátságot és egyházat, valamint a bollandisták 
hires társulatát is. Minthogy pedig szá.mos püspök felszólalt a lel
keket feuyegetö veszély miatt, a mechelni érseknek számüzet~s és 
vagyookobzás alatt meghagyta, hogy vizsgálja meg a löweni ta
nárok nézeteit i minthogy ö azonban rögtön azon kérdéssel kez
dette meg a vizsgálatot, vajjon csupán a püspököltet iiieti·e meg 
az ige-hirdetés és a catechizálás, miben áll a pápai primátus és 
több efféle, Trauttmann~dorf megtiltotta a tanároknak válaszolni, 
s az érseknek is a vizsgálatot folytatni. 

József erre feoekestül felforgatja a hajdani kormányformát; 
az államtaoácl!ot és a többi alkotmányos testületeket egy közpon
ti kormánynyal váltja föl; megszünteti a patrimonialis igazság·szol
gáltatást s uj törvényszékeket alakit, mellyek a brUsszeli főtörvény
széknek rendeltettek alá j félrelöld a J o y e us e e n t r é e határoz
mányait, s Németalföldet az osztrák monarchia tartományának 
nyilvánitva, eltörli annak nemzetiségét, végül meghagyja "minden 
alattvalójának, kUlönbség nélkül, hogy késedelem és ellenmondás 
nélkül engedelmeskedjenek ügynökei összes parancsuinak 7 még 
akkor is, ba netán tullépni látszanának jogkiiriik határait" 2). Ez 
még inkább növeli az eddig elfojtott zúgolódást i midön pedig egy 
bünöst BécsbP. akartak vinni, holott a brabantiaknak jogukban 
á.llott saját polgártárdaiktól és saját tartományukban nyerni itéle
tet, valóságos zavar~á.s keletkezik, a rendek megtagadják az éven• 
kint követelni szokott segélyt, s miutá.n még inkább növekedett 
bátorságuk, tiltakozásokat nyujtanak be j a brabanti tanács eltörli 
az uj törvényszékeket; Mária Krisztina föherczegnö és férje, száPZ
tescheni herczeg, megígérni kényszerültek, hogy vissza fogják ál
litani kiváltRágaikat. 

A bel!;ák hajlandók voltak engedelmeskedni, de követelték, 
hogy mint érdeklett félt, hnllgassák ki a rendeket is. József igaz
ság helyott csapatokat küld, minthogy azonban követeiket mégis 
kihallgatáBra bocsátotta Bécsben, !megigérte, hogy a löweni semi-

l) E!(y Kaunitz czal folytatt.11tott ~. Brüsszelben talált mRgánlevelez~s
ben a papokat csRII>knak, a mech,•lui piispököt brouillon imbécile-nek, s ez ut6bbi 
ellenszegül~s~t farce·nRit nevezi, s ig~r ,,eki un petit poralll~le assell croustüleuz 
entre le~ deux AmbroiaeB. 

2) Az 1787. január 1-röl kelt paraucs 12. czikkelye. 
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narium kivételével, vissza fogja állitani a régi szervezetet j minthogy 
azonban még mindig makacskodóknak találta a belgl.kat, vissza
vonja az engedményekct, a bünfeledést, a kiváltságokat. Midlln 
Ka unit:~ egyezkedésre akarta iit birni, József igy válaszolt: A l á
z a d ás t ü z é t cs ak v é r r e l l e h e t e If o j t a n i j Frankenberg 
bíbornok egy fölterjesztésére ezt írta: L' a r c h e v e q u e d o i t p l i e r 
o u c as 1:1 e r. Csapatokat küldött tehát, h o g y v é g o t v ess e n a v e
s z ek e d é fl n ek, s hozzá tette: Köz ö n y ö 9 d o l o g, h a e z e n m ü
v e l e t n e t á n t ö b b v a g y ke v e 9 e b b v é r b e fo g ke r U l n i, , 
. . . E n ú g y fo g o m j u t a l m a z n i k a t o n á i ru a t, m i n t h a 
a t ö r ö It ök e ll e n h a r c z o l n á n ak. 1) Midön azonban látta, 
hogy a brabantiak sértett jogaik miatt Istenre és saját kardjukra 
hivatkoznak, hogy szövetkeznek és fegyverkeznek, megrettent, s 
miután azétfoszlottak a ltözjó fölött táplált ábrándjai, ugy találta, 
hogy ellene fordult ama közvélemén y, melly neki bálványa volt; 
sírásra fakadt, állitotta, hogy hütlen jelenté~:~ekkel tévutra vezették, 
megint Kaunitzhoz fordult tanácsért, ki megint engedékenységet 
javasolt neki; későn volt. József sürgette a pápát, hogy szoritsa 
engedelmességre a püspököket. ; mindenünnen segitséget kért: a 
birodalom azonban megtagadla azt; Poroszország maga is szitotta 
az elégületlenséget; Fl'ancziaországnak egésEen mas baja volt; 
Angolországot József megsértette és elárulta; Törökország fenye
gette: örökös tartományai zúgtak. Rhöder által vezetett csapatai 
megveretnek; Flandria ill föllázad; Gandra bombákat szórnak, az 
o sz trák helyőrség azonban ugy ínnen mint Brüsszelből kiüzetik, s 
a falvak pusztulása nem akadályozza meg, hogy a függetlenség 
jelszava városról városra viszhangozzék. 

Csakhogy a visszavonás, mint rendesen történni szokutt, itt 
is felüti fejét. Van der Noot ügyvéd hivei IIZ Ausztriához való visz
szatért1st pártolják, csupán a bitorlásolt megszüntetését és helye
sebb képviseleti rendszert sürgetve amaz államokban, mellyeknek 
kiváltságait védelmezik. Vonck ügyvéd azonban, ki telve volt 
forradalmi eszmékkel és nem elég1•dett meg olly egyenlőséggel, 
melly nem lenne egyébb közös szolgaságnál, teljes függetlenséget 
ohajtott. A vonckisták csupán saját erejökre támaszkodtak, a töb
biek azonban a külföldben 1 s főleg Poroszországban is remény
kedtek, melly utóbbi Ausztria gyöngitf!sén töt•te fejét. Söt a téves 

1) Levél .1788. ol1t, al-ről. 
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osztrák politika, rettegve a Van der Noot által visszal(övctelt haj
dani szabadalmaktól, inkább a vonckistákat pártolta, vagyis feliz
gatta a tömegeket, mig másrészről üldözte a mérsékelteket, melly 
utóbbiakat pedig könnyü lett volna kielégiteni. 

Elejénte egyetértve miiködtek, sőt egy Belga Egyesült-Álla
mok czimü szövetség is jött létre ( 1790), egy SOtlVerain congres
sussal az összes államok részérill, mellyek mindcgyilte megtartotta 
saját függetlenségét. Ezen oligarchia sehogysem tetszett a von
ckistáknak, kik megróván az idegenekben való bizakodást, azt mon 
dák, hogy nem kell az időt az idegen segélyre való várakozással 
vesztegetni, hanem minden bizalmukat a népbe helyezni és fölkel
ni. S ámbár csaltugyan sikerült a népet fegyverragadásra birniok 
s gyözelemre vezetniölt, az ariatokraták mégis felülkerekedtek s 
vagyonkobzással és börtönnel büntették ellenfeleiket. József örül
betett, hogy a nagyravágyás, az ö föbiine, ellenségeinek is rom
lására szolgált; de nem élhette meg bukásukat. 

József hasonló dölyfös eljárást kisérlett meg a német biro
rodalom irányában is, jóllehet csak választott feje volt. Tudtul 
adta, hogy meg aka1· szüntetni többnemíi visszaéléseket, főleg pe
dig a wctzlari császá1·i kamra által az igazságszolgáltatás dolgában 
elkövetetteket. 1~~zen kamra az u d v ari tanácscsal együtt gyako
rolta Németországban a legfőbb igazságszolgáltatást; de míg az 
utóbbi a császár szemei előtt müködvén, ellenmondás nélkiil vi
selte ennek beavatkozásait, a másik visszaélt az általa élvezett 
némi függetlenséggel, miértis kötelességmulasztással, hanyagsággal, 
pártoskodással vádoltatott; továbbá maguk a törvényszék tagjai 
is összeveszvén egymással, két ellenséges pártot alkottak, mellyek 
szüntelen baszantották egymást. A császárok több ízben tettek 
kisérletet a baj orvoslására, az erre "onatkozó javaslatok azonban 
minduntalan elnapoltattak. József hozzá akart fogni az ügy ren
dezésébez, csakhogy megint előtérbe léptek a azétágazó igények, 
az egymásnak ellenmondó ősi szokások, a rAngfokozatok feletti 
vit~k, s tíz évet vesztegettek el akkor nagy, jelenleg semmi fon· 
tossággal nem biró vitatkozásokban. Egy ősi szokás folytán a 
császárok kenyér-leveleket (panisbriefes) osztogattattak, mellyek 
elömutatója élelmet, ruhát é:; lakást kapott némaily alapítványok
ból. József az összes alapitványokra ki akarta terjeszteni eme 
jogot s illy módon tartani el saját szolgáit, legnagyobb részök 
azonban megtagadta a kivánalom teljesítését, s így József haszon
talanul compromittálta saját tekiutélyét, mellynek csekélysége ak· 
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kor is feltüot, midöo József, oem levén neki magának gyermekei, saját 
testvére helyett kedvencz unokaöcscsét, Ferenc:l:et akarta római ki
rálynak mcgválasztatoi, mi által saját családjában is egyenetlensé-
get idézett elö. · 

Baj or<~rsr.ág. 
Még nagyobb kedvetlenséget idéztek eiB a birodalomban Ba

jorország nllen intézett merényletei. Itt Mi Ina József uralkodott 
(17 :1:5 -77), ki szintén barátja volt az akkort~jban divatos javi
tásoknak. Münchenben tudományos akademiá.t alapitott, s a 
naptárak ogyedárú~ágával ruházta fel; a ruunkálatokat két kitünő 
elsassi protcstans, Lambert Henrik mathemuticus és Pfdlel Frigyes 
jogtudós és történész vezette, melly utóbbi a M o r: L me n t a 
b o i c a nyolczadik kötetét bocsátotta közre. Ez felébreszfette az 
irodalmi szellemet, csakhogy Z8iványok é fl c~a vargók hábergatták 
az országot, miértis, eredménytelennek bizonyulván minden más 
orvosság, a választó egy bünfenyitö törvénykönyv kéEzltésévcl bizta 
meg alcancellárját, Kreitmaycr bárót, Iti azt vérrel írta meg. Ha 
valaki harmadízben lop hanninc;,: krn.jczárt meg!.aladó összeget, 
vagy első izben hu;z forintot, kötéllel bünhosztetik; a l!zentségtö
rég, boszorkányos kodás, vagy az öt·döggcl vn!IJ szövett:~égrdépés bün
tetése máglya; aki gyilkol, hal j on meg; az ö u gyi l kos akasztófa 
alá temettetik s hát•·amaradt vagyonának egy harmada elkobozta· 
tik j a kinzás fentartatik. B3:joNt·szág tehát oliett árasztva akasztófák· 
kal i a burghau~eni kerületben tizennyolcz év alatt ezerszáz kivég
zés törl~nt, ugy, hogy a nép utóvégt•e egészen közönyössé lett eme 
borzasztó látványok iránt. A bajt végt·e orvosolta a két perrend· 
tartási és polgári törvénykönyv (1786-87), mellyek felüimulnak 
minden akkori német törvényhozást. 

Miután 1777-ben kihalt a bajot· választóház, mdly a Wittels
bach család ifjabb ága volt, az országot a pfalzi választónak, mint 
oz idősebb ág fejének kellett volna örökölnie. Az allodialis bir
tokokra azonban szászorsz:tgi özvegy választó né emelt igényt j Jó
zsef mint császár néhány hübért ltövetelt vissza, mellyekkel a ki
halt család külön ruháztatott fel i Mária Terézia mint Ü8ehország 
királynője és osztrák föherczegnö szintén követelt némi területet, 
voltaképen azonban csak egy, ama korban sokat emlegetett esz
mét az államok kikercldtéséröl akart megtestcsiteni. A levéltárak
ból evégett előkeritettek egy, 1426-ról kelt diplomát 1), s Károly 

t) Schoel (XLLI ]{Ötet, 28(). lap.) viEsgálj;l ar. ell:lmutatott okmányokat s 

hamiHitottaknak ta!Alja. 
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Tódor pfalzi választó, hogy a megmaradt részt békében örököl
hesse, beleegyezett a szétdarabolásba, miP.rtis Ausztria elfoglalta 
ama tartományrészeket, mellyekböl az Inn-kerületet alkotta, anél
kül, hogy a?. érdekelt ágaknak adott volna beHile vnlamit. A nye
remény nagyon soványnak tünt fel ,Józsr~f előtt, ki minden áron 
szerette vo Ina kikerekíteni az /isi herczegség~t, tM Ily ezéiból Ba
jorországot Németalföl«ldel akarta elcserélni ; ho?.zá fog tehát ama 
várak lerontásához, mt>llyeket NP.metalfiildiin tat·talli kötelezve volt, 
s visszaküldi a holland helylh·séget: erre Burgund királyság czime 
alatt a pfalzi háznak H:iánlja fel, pénzzel szándékozván kielégíteni 
a mellékágak követeléseit. 

József bizvást remélte, hogy tervrl semmi oldalról nem fog 
ellenzésre találni, minthogy lt~ranczia,- Angol-, Spanyolország és 
Holland az amerikai háboru fáradalmait pihenték; II. Frigyes bé
kében élvezte gyl)zelmeinelt gyümiilcsét és senki sem hitte, hogy 
kedve volna ezt ~gy harmadik érdekében ujolag koczkára tenni. 
De ha József csakugyan végrehajtotta volna tervét, Poroszország 
egészen be lett volna kerítve Ausztria által, melly egész Dél-Né
metországot magába ölelte volna. F1·igyes azt is belátta, milly 
előnyére szolgálna az neki, ha egész Németot·azág elégületlensé
gének kt\zpontjává tenné magát, s azért az iinzésen felül álló po
litika sugallta szilárd elhatát·ozottsággal visszautasitotta az előnyös 

ajánlatokat, s ha máskor bitorlónak látszott, ruost a német biro
dalmi alkotmány örének mutatta m~gát, mclly, mint mondák, fe
nyegetve volt az osztrák ház határokat nem ismerő nagyravágyása 
á.ltal. Mária Terézia minden áron egyezkedésre akar lépni, Jó
zsef azonban ellenszegül s még azzal is fenyegetőzik, hogy vala
melly más városba helyezi &t a birodalom székhelyét; o hajtva uj
ra megmérközni háza régi ellenségével, elfogadja a háborut. La
scyval százezer ember élére áll, Laudon azonban, kire zavarólag 
hatott a császár jelenléte, visszavonult a ve:t.:érségtöl. Miután Fran
czia- és Angolország közbeléptek, Teschenben megkötötték a bé
két ( 1719), me ll y egészen Károly Tódor előnyére szolgált, ki min
dig ellenezte a háborut. 

Eme kisérlet azonban ösztönül szolgált P-gy szövetség alakí
tására, mellynek czéljává. hasonló erőszakoskodások megakadályo
zása és az alkotmány fentartása tétetett, s IL Frigyes, Szászor
szág és Hannover között létrej ö a fejedelmi szövetség (Fürst e n
b u n d), mellybez több mások is csatlakoztak ( 1785). Frigyes ha
lála gátot vetett a megkezdett mü folytatásának (1786. aug. 17.), 

XVII. 30 
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de ez volt elsiS eszméje a porosz király elnöklate alatt alakítandó 
német egységnek, mellyre utódjai szünet nélkül törekedtek. 

Midőn II. József meglátogatta 'l'osoanát, kivánta, hogy uno· 
kaöcscse, Ferencz főherczeg, kit utódjának szánt, Becsbe küldes· 
sék neveltetés végett Colloredo gróf alatt, kit a flórenczi udvar 
alkalmatlannak talált eme tisztségre; Toscanát a szerzödések el
lenére a birodalomba akarta keblezni s a jövendő nagyherczeget, 
Ferdinandot, Ferencz testvérét, valameily németországi ér~ekséggel 
elégíteni ki; emiatt saját testvérével, Leopolddal is meghasonlott 1). 

II. Frigyes igen melyrebató változtatásokat létesített anél
kül, hogy törődött volna az emberekkel, s egészen ollyformán, 
mintha élettelen anyaggal lett volna dolga; az ö országában azon· 
ban a hatalom jobban volt központositva, a nép alkalmasabb volt 
a katonai szervezctre, a törvényhozó több szellemmel birt. Auszt. 
riában erőteljes aristokratiák, phlegmatikus jellem, megcsökönyö
södött szokások állottak az efféle ujitások utjában, a temérdek 
tábornagy és tábornok pedig megakadályozta a hadsereg ujjáala
kitását, A porosz ujitásai a hadügyre és a kormányzatra vonat
koztak. József az észt és az érzelmet támadta meg. Frigyest 
telu\t áldották s nemzete els B rangra emelked~tt; József csak 
ellenszenvet keltett maga iránt, s hatalma is annyira megingott, 
hogy szive keserüségében ekként kiáltott fel: nHl\ new ismerném 
állásom kötelmeit, ha nem volnék meggy8ződve, hogy a Gondvi
selés akarja, miszerint viseljem a koronát az ahhoz csatolt köte
lességek terhével együtt, szi>em gyötrödnék s21erencsétlen sorsom 
miatt, s leghőbb ohajtásarn volna mtJgszabadulni az élettöl. Én 
azoJ.Jban ismerem szándékaimat s remélem, hogy ha majd nem 
létezek, az utókor igazságosabban fogja méltányolni azt, mit né
pemért tettem u 2). 

lJ Zobt, Storia civ. della To~c11n11, II. 343. 
') Paganel Hisloire de JosPph ll. czimli munká.jábau (PArlzs 1843), melly 

inkfl.bb a császfl.r panegyrisének nevezhető, véglll azt kérdi : "Hrrgyan van mÁgis, 
hog-y ezPn fejedelem olly sulyus tévedések d,1czfl.ra illy rokonszen"el kelt?" A 
vAlaszt Jási munkAjAban. - Ram•horn (Kai.ter Joseph ll. und aeine Zeit, Lipcse 
1845.) szintén magasztalta Józsefet, azon tfrvet tulajdonitván neki, hogy egysé
gesiteni és központosítani akarta. Németorsz6.got, holott illyes mit csak Au•ztriára 
nézve kisértbetett meg, - Igen szigoruan ítéli öt meg az osztrák ház angol 
történ!'ltirója, ki mtlg jó szánrlékuit is tagadja, s mindig csBk oktal:!.n tervekről, 

nyugtalan jellemr!ll, kétszin(iségrül stb. be>zél. Lásd 129. fej. .Némelly viz,gá. 
ló,Jók - ugymond - kik megelégednek a klllszinnel, JI. József tényeit azon 
bl! vágynak tnlajdonitottflk, hogy elömozditsa alattvaleSi boldog1ágát, 1 valóban 
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S igy József élete vP.ghatárán azt látta, hogy megveretett a 
törökök által j hogy Anglia, Poroszország és Holland szövetkeztek 
nagyravágyó tervei ellen j Magyarország és Németalföld nyilt lá
zadásban állottak; mindünnen csak panasz hangzot. t fülébe, meg
hiusuJt minden terve, allt tró11ja is megingott, éspedig ollyankor, 
midön legszilárdahban kellett volna állania, s egyebet scm hagyott 
utódaira az ujitásoktól való irtózaton kivül. Halálos óráján meg
bánva életét éa megnyugodva aorsában, üdvözletet és szerencse-

rendeletei, levalei, ben~lgetl!sei telve vannak fitogtatott emberszeretettel, do adr t 
miuden arra mutat, hogy azok a jóakarat 's bölcselem leple alatt csak a zsar
uokd.got és nagyravágyAst rcjt.egettélt . 

.,Ama ritka t~hetségelt és szeretetremélt6 tulajdonak s?.erenc~~s vegyühlkét, 
mellyek J'6Bsefben tapaellltalhatók voltak, nagyonis ellemulyozta nyughatatlan 
jelleme ~s &ll uj itAsok irAuti l.telytel~n h11jlandósAga: olly hi bAk ezek, mellyelt u,. 
kezhe kora ifjuságAtM kezdv" Hok o11jt okozott anyjAnak, a császAruénak, e 
mellyek idöfolytAval még türbetlenebbekké liSnek l'llkének hajthatlansága és ama 
zsarnoki szellem folytll.ll, melly nála magas ~zületése és a tulsagosan korlátolt 
nevelés folytán fejlődött ki. Nála azokAssá I!Sn & luítsziniiség, s a legünnep6lye
aebb kötelezettségeket i a l•sak féh·lillról vette, mi altat eljllt• wt! a nlattv~tlói sze
retetlit Ile RZISvetsége~ei bizalmAt. 

"Egy fejedelem, ki valóban ért "'"' Aliami ügyekhez, mlelött valnmihez fogna, 
mindenkor számba veendi Klattvalói Rzellemét és hajlamait, s tudni fogja a lcözjóra 
forditani előitéleteiket söt még babonliikat is. József nt!peinek és önmagának 
szerencsétlendégére nem ismerte ezen annyirR t-gyuerit szabályt, s az idéi által meg
szilárditott in~ézményeket a évsz!Í.z"dok lefolyá~a által mPgall~ntelt nézeteket 
akart megsemmisíteni. Egy pillanat alatt akart létesiteni ollyasmit, mi csak 
évek hosszu sorának )P het mUve; eo ha ~em különbilztetta meg azt, mit meg 
lehetett tenni, attól, mit nem kellett tenni, hamindjárt helyesnek és ajánlatosnak 
Iátezott is elméletben; abstract elvek nyomll.n akarta szablilyC)zJ,i a nemzetek és 
eg1ének joga it . 

• Eim&je, hogy II. Frigyes kift>jezését használjuk, raktdr volt, mellyben 
ÖBnetJÜI:Ja hányva fek#Jdtek ..Urgönyök, tervek ú rendeletek. Köuétette törvényeit 
anélldil, hogy elllbb v~grehajtásuk akadályainak eltávolitására gondolt volm., s 
ogyanazon hehehnrgyasliggal változtatta meg azokat. Innen van R z tiltala kihirdetett 
rendeletek és psrancsok özöne, mellyek kBzéll n'me!lyok olly helytelenül voltak 
fogalmazva e annyira 6rthetlenek voltak, hogy soba ~em hajtattak v~gre. Va
lamelly futárt, ki egy rendeletet. vi!t, an11jdnem mindig f!gy másik követett a 
rendelet m6doei•á~ával, a minden nj törvény hatlilyát nyomhan utána következö 
r811deletek vagy kiterjesztettél< vagy korlátozták. Makacsságat és határozatlan
ságot, eme két azélaiSaéget egyesitette magában. Vakmerö volt a tervezé,ben, de 
aztAa soha sem tudta terv~t erélycsen végrehajtani. Büszke levén saját tudo
mf\nyára s megvetvéli másokét, gyakran moodotta, hogy nélkiile mit sem lehet 
tenni; a legc-1 ·kélyebb dolgolot t ie olly, mindeu aprólékosságig kiterjediS :figye· 
lemm~l vizsgálta, hogy lehetetlen volt, miszerint a fontos dolgokat megfelel/i 
komolysárgal m'Hfl.nyolja. M Ooz.e, 129. fej. 

30* 
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kívánatokat küldött a hadsereghez, "mellynek dicslSsége mindenkor 
gondjaim fötárgyát képezte". Erre még emberibb érzülettel ek
ként folytatta: "Nem sajnálom a tró nt; csak egy do
l o g e m l é k e e 8 i k t e r h e m r e, é s e z a z, h o g y k e v e s ek e t 
t e t t e m b o l d o g g á, é 8 s o kaka t h á l á t l a n n á." Meghagyta, 
hogy e szavakat írják sirjára: "It t n y u g sz ik II. J ó zs ef, ki 
m i n d e n v á l l a l a t á b a n s z e r e n c s é t l e n v o l t," végrende
letébenpedig e szavakat irá: "Kérem azokat, kiknek aka
r a t o m e ll e n é r e n e m s z o l g á l t a t t am i g a zs á g o t, h o g y 
bocsássanak meg nekem felebaráti szeretetböl; a 
fe j e d e l e m t r ó n j á n s e ru sz ü n i k m e g em b e r l e n n i, é p 
u g y, ru i n t a sz e g é n y viskó j á b a n, s m i ndk e t t e n u g y a n
a z o n t é v e d é s e )( n e k v a n n a k a l á v e t v e." 

11. Leopold. 
Fivére, Leopold, ki öt az uralkodásban követte (1790), már 

Toscanában türelemre és maga it·ánt elismerésre tudta kötelezni a 
népet, s ugy egyházi mint világi ügyekben számos czélszerü re
formot léptetett életbe. Mindazonáltal ugy testvére példája mint 
a francziaországi forradalmi zavarglisok más nézetre téritették. 

Elnyervén a császári koronát is, Il. Leopold azonnal kije
lenti, hogy a tartományi rendeket tekinti a monarchia alapjá
nak, s hogy a közjó előmozdítását a oemzettel egyetértöleg fogja 
munkálni. Midön ez utóbbihoz kérdést intézett, alattvalói minden
felöl az ősi jogok visszaállitását kívánták, s evégett mindig Mária 
Terézia országlására hivatkoztak. Visszavonván az uj telek-adót, 
visszaállítja a régi adókat; megszünteti az egyetemes papnövel
déket, a rendörség és kormányzat korlátlanságát, s a kereskedel
met terhelő nyügöket, nem különben a törvényszéki eljárás ama 
javításait is, mellyek annyi visszaélésre adtak okot: szóval, meg
semmisiti testvére összes müveit, csupán a türelmi rendeletet hagy
ván érvényben, melylyel H. József megerősített minden egyházi 
ujitást. 

A fölkelés csirái Magyarországon , Lombardiában, Csehor
szágban elenyésztek annak halálával, ki azokat elvetette. A ma· 
gyarok követelték, hogy miután Mária Terézia megsértette VI. 
Károly diplomáját s Il. József nem is koronáztatta meg magát, 
érjenek véget az osztrák ház jogai is az apostoli trónra s a nem
zet szabadon választhasson fejedelmet: tekintve azonban Leopold 
jóságát, öt választották meg. Mindazonáltal a koronázási kötle
vélben olly föltételeket szabtak eléje, minöket a francziák saját 
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királyuk elé, mellyek elfogadásával alig lett volna több puszta hi· 
vatalnoknál. Leopold országgyülést híván össze Budára, mit a 
nemzet már egy fél század óta nem látott, kijelentette, hogy örö
költ jogait illetőleg !lern föltételeket, sem vitatkozást el nem fogad. 
Miután több magyar ezred követelte, hogy a nemzetnek esküt te
gyen, s hogy a nemzeti hadcsapatokba semmiféle idegen ne vé
tessék föl, Leopold tömlöczbe záratta a tiszteket, német ezredekbe 
helyezte át, B helyökbe németeket rendelt j végül csakis VI. Ká
roly capitulatióját akarta aláirni. Mindazonáltal saját jószántá
ból meghallgatta a rend ek kivánságait j beleegyezett, hogy a hi
vatalokra csak belföldiek neveztessenek ki ; hogy országgyülés 
minden harmadik évben tartassék s az adók három-három évre 
szavaztassanak meg j hogy nemzeti tanács alakitassék, melly csu
pán a királytól függjön s jogában álljon előterjesztéseket tenni a 
törvényekkel ellenkező rendeletek fölött j a rendek feladatává té· 
tetett az oktatás ügyről gondoskodni j elrendeltfltett a nemzeti 
nyelv általános használata j a katonatisztek legnagyobb réPze hon
fiak közűl választatott. Megkoronáztatása után megigérte, hogy 
utódjai az előd halála után hat hónap alatt meg fogják magukat 
koronáztato i. 

Poro,;zországgal megkötötte a reichcnbachi békét s ezáltal 
olly zivatartól mentette meg Ausztriát, mellyben minden valószi
nüség szerint elvesztette volna legalább is Lodomériát és Galli
cziát. Azonképen a Portával is békére lépett. 

Belgiumban eltörült rninden, a J o y c us c c n t r é e t vagy a 
tartományi kiváltságokat sértő rendeletet; visszaállitotta az ősi al
kotmányt, megjegyezvén, hogy illyformán többé nincs ok a test
vére erőszakoskodásai által előidézett lázongásokra. A két párt 
azonban vonakodik sz6baállani a császárral, s miután ismét kibé· 
kültek, hogy közösen cllcnszcgüljenck, függetlenséget és nemzeti 
kormányt követelnek. Huszezer, Van der Noot intésétől függö ön
kénytes sok gondot okozhatott Ausztriának, az államok azonban 
ép ugy jártak el, miként a csátizár, vagyis zsarnokilag, mi Vonck-ot 
heves kifakadásokra ösztönözte j nem sokára a franczia forradalom 
is olly iszonyatos fordulatot vett, hogy jobban kezdtek tőle ret
tegni, mint az osztrák uralomtól. A lelkesedés immár véget ért, 
s alig maradt egyéb hátra, mint kölcsönös gyülölködés, a fran
cziáktól való félelem s lemondás a külsegélyről. Midőn tehát Leo
pold kibékülve ellenségeivel, mutatta, hogy szilárdul el van tö
kélve engedelmeallégre azoritani a belgákat, az államok békeaján-
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!~tokat tettek s felajánlották a koronát Károly föberczegnek. Az 
osztrákok ekközben elfoglalták Brüsszelt, a hatalmak pedig olly 
egyezményt létesitettek Hágában, mellynek értelmében a császá1· 
megerö~itettc az ősi jogokat és kiváltságokat s bünfeledést hirde
tett; eltö!"öltettek Il. József rendeletei; kijelentetett, hogy az ál
lamok beleegyezése nélkül sem ujonczozni, sem adót kivetni nem 
lehet ; a magasabb rangn bit·ák elmozdithatlanok a a főtörvény

székek hármas kijelölés e ala p ján neveztetnek ki; kikérendő ez 
utóbbiak és a rendek tanácsa, ha uj törvények kibirdetéséröl, vá
mokról, vHgy az igazságszolgáltatás javításáról van szó. 

A nyugalom azonban még mindig nem állt helyre, a a fran
cziaországi hazafiak eszméi olly egyenlőség iránt keltettek vágyat, 
melly ellenke;-:ett az ország azokásaival; az ujabb követelések s 
nem teljesen foganatosított amnestiák ujabb zavargásokat és alku
dozásokat vontak maguk után, miközben Leopold is meghalt, 
11nélkül, hogy valami megé.llapodá~ jött volna létre (1792.) Tizen
öt fiut hagyott maga után, kiknek legöregebbike, ki II. Ferencz 
név alatt követte öt a trónon, többé nem fejedelmek, hanem né
pek forradalmaival látta magát szemben s arra volt rende ltetve, 
hogy kezei közölt véget érjen a német birodal•lm. 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

S z e ll e m é B i r o d a l o m N é m e t o r B z á g b a n. 

Az Ol!ztrák ház fejedelmein kivül Németország e században 
négy családját látta külföldi trónokra lépni, ezek a brandenburgi, 
szászországi, hannoveri és bet~een-casseli családok. Ebből azon
ban mi haszon sem háramlott rá, minek részint saját gyöngesége, 
részint ama körülmény volt oka, hogy az örökös tartományok ér
deke rnindig feláldoztatott az uj koronák. érdekének, minek kö
vetkeztcbcn Németország minden európai bonyodalomba bele'!o
dortatott 1

). Poroszor;;zág tulsulyát érezni lehetett a mindenfelé el-

1) Hosszas lenne olbeszélui & birodalom közvetion és uralkodó csalil.djainak 
t<lrté11atét. Gyakran belevegyültek a biroda.lom vagy a azomszédok hllborúiba ; 
gyaltrabban igyekeztek életbeléptetni tartomAnyukban 11z Eur6paszerte elterjedt 
javításokat. 

Emlit~et ~rdemel r,ilhalt-dessani Lipót Frigye• Ferencz, ki ~;okat utazott, 
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terjedt katonásdiságban, a tisztek nagy számában, a katonai pará
dék iránti elöszeretetben, mik. hátrányára voltak a valódi mü vé
szetnek, s mellyekkel később, miután erről meggyőződött, maga 
Il. Frigyes is fölhagyott. 

A Pfalzban ezerötszáz emberre tizenegy tábornok esett; Ba
jorországban tizennyolcz ezer katona ha1·mincz ezredve volt os;t;tva 
egy tábornokkal (Feldmarschall) és olly tisztikarral, melly a had
seregnek egy harmadát tevé. 

Frigyes, ki olly keveset gondolt Németországgal, hogy még 
irodalmát is nyiltan a franczia mögé helyezte, bálványa lett a 
nemzetnek, melly öt saját mintaképének tekintvén s örömmel lát
ván nevét bejárni egész Európát, ama kort Frigyes századának 
nevezte. 

Be kell vallani, hogy Németország a hétéves háború alatt 
visszaszerezte harczi dicsőségét, mellyet a franczia zászló elhomá
lyosított, s ez utóbbi .ellen még inkább növekedett az elkesf'redés. 
Ama fény{izés, mellyet a fejedelmek XIV. Lajos példájára meg
szoktak, szintén háttérbe szorittatott az egyszerüség által, mit Fri· 
gyes annyira fitogtatott. Még az osztrák ház is felhagyott az előbb 
annyira kedvelt spanyol szertartásokkal, mióta a lotharingisi ház
zal olvadt össze. Howard, a börtönben sinylődök jótevője, nem 
akarta, hogy bemutassák Il. Józsefnek, mert vonakodott térdet
bajtani egy ember elött; a császár fölmentette öt eme szabály 
alól, a késöbb el ÍR t örö l te a lealázó szertartást. 

Mindazonáltal ama bámulat, melylyel akaratjuk ellenére visel
tettek a francziák iránt, barbároknak tüntette fel a nemzeti azoká.· 

miként valamennyien, csakhogy nagyobb késztilt~éggel s utazása közben meg
kedvelte 8 müvészeteket és f~lir8tok8t; Dessmba h itta a legkivá!6bb mfivészeket, 
hogy épülete'kkel, rendiSri é~ sz~génysegélyz!l iutézetekkel, iskolákkal, szinhbllk· 
k8l ékesitse székvá.ro~át. Basedow Bernát 8 gyakorlatba akarta átvinni Rousseau 
nevelési eszméit, s több rendszert kisérlett meg, mellyek ha nem is voltak czél· 
ravezetl!k, de legalábt. számos régi előittiletet szüntettck meg; Frigyes Lip6t 
megbitta !lt Dessauba, hogy ott egy nevelöintézetet alapitBon (1774), mellynek 
számára derék férfiakat nyert meg, 'kik kés8bb nétválvAn, m4shol 8lapitottak 
hasonl 6 intézeteket. 

A legnevezetesebb feje.telmek egyike volt badeni Káro1yFrigyee (1728-
1811); ki 1767-ben elti:lri:llte a kinaAst a vallatáeoknál, kivéve a~:on esetet, midön 
olly körülmtlnyek kifürkészése van az6ban, mellyekr81 a bünösnek okvetlenül kell 
tudomással birnia; egyszerüsitat te 8 perrendtartást i ujjánervazte 11 kormányza
tot i kázmüveket, szarvasmarhákat, m~rino-juho'kat hozott be i 83-ban végül fel· 
szabaditotta a földmiveseket1 



sokat és irodalmat; mindcnbeu Francziaország példáját akarták 
utánozni, onnan származott át a fennálló intézmények hetyke meg
vetése s az egyet~:~mes átalakitás eszméje. A berlini udvar pél
dája mindinkább megfosztotta hit elétől a német nyelvet; Franczia
országból hozták a nevelőket; a Bremische Beytrage szÓ· 
val és példával a francziák követésére buzditották az írókat, kik 
csakugyan mindeoben utánozták amazokat, kivéve az érthetőség

ben, még a nyelvet i.; ki akarták forgatni természetéből, s Plattner 
azt indítványozta, hogy a szavakat logicai rendben helyezzék egy
más után, mi még az aphorismákbau is alig tiirhetö. 

Gotteehed János Kristóf (1700-66), ugy eredeti müvekkel 
mint fordításokkal igyekezett elfrancziásitani az irodalmat, miben 
hathatós támogatásra talált felellégc részéröl is, ki igen jártas volt 
a francziában, valamint az angolbau, a latinban és a görögben is. 
Olly módon készitett verseket és dolgozatokat, mint ahogy az 
iskolában szokás késziteni a feladványokat, változhl\tlan minták és 
szabályok szerint; minthogy azouban tudott hizclc~n i ll hirnév OllZ

togat6inak, ií is elnyerte az írói koszorut. l té" :J: c t i k ii l t é 11 z e t e 
a francziáktól átvett szabályoka.t tat-talmazó kézikönyv: ama pél
dákb61, mcllyeket ozen müben, valamint az Ok sz c r ü sz ó n ok
l a t t a n b a n és a D i e T a n d l e t' i n n c n czimií lapbau kiizől, lát 
ható, milly kevés német tudott akkor meglehetösen irni 1). 

Be kell vallani, hogy nem cRekély nemzeti jelleggel kellett 
hirniok a hírhedt pietistáknak, millyenek voltak Spener Fülöp, 
Arnold Gottfried, főként pedig Böhme, kiknek tanai olly gyorsan 
terjedtek el mindenfelé, szivesen fogadva a nép, visszautasítva a 
müvelt osztályok által. A nagy Leibnitz, ki még a thcologiában 
és a bölcsészetben i11 szolgaiság nélkül tudott alkalmazkodni a 
tömegek izléséhez, lehetségesnek, noha távolinak látta a nemze
ti nyelv ujjáalakitását ; ö különben a francziát használta, mint a 

1) .,A c -á~zárol< reudeleloi és "g-:·éb okmányok (ruondja GottsdnHI) tiintetik 
föl a ném"! nyelv történel.;t. A refurmat.io századában bihft.t.lauul bBszéltek, a 
nyelv azonban olasz ,öt spauyol Azavakl<al iA volt kevprve, melly<'k az ndvar 
b egyn~melly külföldi ltivatlllnol< révén csn,ztal< be. A hanninez éves !Já.boru 
alatt azonban, midön Némelország idegenekkel és belföl<liekkd volt elúras:~Jtva, 

a nyelv is ép ugy szenvedett., mint. az ország, ö a eöászári okmányok tele van
nak olly szllvakkal, Ulellyeket az ösök vi.szantasitottak volna. A mün;;teri és 
pyrénei békék után ll franczia nyelv ~s batalom jutottak tulsulyra A l''ranczia
or~zágot teltintették miodeu finomság mintaJ.{:p•~nek. • Gedanken weyen Verbes
serung de1· deutschen Spraclte. 2(. §. 
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melly jobban ol volt terjedve, s latin irálya is gallicismusoktól 
hemzseg. Wolf, bölcsészetében uualmas iskolás modort követett a 
a rendszm·es tárgyalás komolyságot kölcsönzött müveinek. II. 
Frigyes, ezen határozott és erélyes férfiu, unalmasnak találta ama 
lassu és modoros bölcsészetet, az erőtlen költészetet, az ízléstelen 
szónoklatot , s a nyelvP-t, melly annyira müveletlen volt, hogy még 
Gottsebed is fényt áraszthatott reá. 1770-ben egy birálatot mert 
közrebocsátani a német irodalom fölött, mellyet nem ismert j az 
orvosszerek fölött elmélkedve erősen hangsulyozta, hogy a fran
cziák, angolok {~-: olaszok Augusztus százada gondolkozásmódjá
nak elsajátításával képezték magukat j hogy a német egyetemek 
legelterjedettebb hibája abban áll, miszerint H tudományok tanitá
sában nem követnek valameily általános rendszert; czélszerü 
lenne szeliditeni a nyel vet az által, hogy hangzók függesztetné
nek It szavak végéhez ; mindenütt a legjobb Jogicai értekezést, 
vagyis W olfét, a legjobb dialecticust, vagyis Bay let, kflllene el
fogadni j meg keltene változtatn i a nyil ván os látványosságok dolgában 
uralkodó ferde izL:st, mert hiszen mindenütt Shakespeare utálatos drá
máit játszák s a ni~p egész i)nkivületbe ji;, ua eme Canada vad
jaihoz méltó férczelményeket hallja, UJollyek ellenkeznek a szin
pad szabályaival. Megvctéöre méltó utánzata azukr:ak - mondja 
tovább a király - a U ö t z v o n B c r l i c h i n g e n, ll. a füldszin t 
mégis tapsol 1:1 küvetcli ezen undo1·itó izetle!!ségek ismétlését. Szó
val, a király irtózott az eredetit~égtöl j - jól tudta i>, miért. 

Voltairc coak azért beszél a német irodalomról, hogy több 
szellemet és kevesebb mássalhangzót kivánjon neki. Ezen frivol 
és illetéktelen itéletet Európa is elfogadta; a müve!t egyének há
tat forditottak minden német 111Ünck, s franczia vagy olasz müve
ket olvastak. 

Tomasius Km·csztóly, Öaz i u te, kom ol y, tréfás gon
d o l a t ok, v a g y g u n y o l ó d <'• p á r b es z é d ek czimii munkájá
ban, mellyben különféle, többnyire uj könyveket bírál, megtartja 
a nemzeti jelleget j késiíbb azonban ruogunva az egyetemi pedante
riákat, Loekét karolta fel ö megnyitotta az iisvényt az uj franczia 
bölcileicm számara. Leibnitz erre feledésbe ment, s a gunyolódó 
szkepticismust kezdék kedvelni. Az egyházi választók és kanono
kok szobáiban Voltaire és H.ousseau szobrait lehetett látni, II. 
Frigyes sajtószabadságot engedett a vallási dolgokban, már csak 
azért is, ·me r l cl vonták a l( özfigyelmct a politikától j ezt szokta 

mondani: Ok os k u d j a t ok am o d cl i g é::; dm i föl ö t t ak a r t 9 k, 
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csak engedelmeskedjetek; 11 ama ezumoru bátorsággal 
birt, hogy az eszeveszett L\1. Mettrie magasztalásában nyiltan az 
anyagelviséget vallotta. - Wieland Kristóf Márton (1733- 18 t 3) 
a tulsá.gos vallásosságból egyszerre a gunyolódó hitetlenségbe és 
nyugodt epicureismusba ugrott át, 11 a legelterjedtebb íróvá lett. Ő 
mindig Voltaire, emellett azonban tudományosság és met.aphyeicai 
i11meretek is jellemezték; mellőzve saját korát, apigrammjait Al
cibiadesre és az abderitákra alkalmazta. Az O b e r o n b a n sok 
csodás elem foglaltatik, miért öt a német Ariastónak nevezték el. 

Nagy irók ÍA csatlakoztak a rombolás müvéhez, mint Edel
mann, Bahrdt, Basedow, Lessing Efraim (1729-87), melly utóbbi 
A z e mb e r i n e m n e v e l és e czimü könyvében a különféle 
vallásokat csak az emberi szellem baladásának tekinti. Spinosá
hoz k özeledve korholta a hitetleneket, de csak azért, mert jobbnak 
tartotta a rosz vallást mint a semminőt; könnyed bölcseimet hono
sitott meg, kedvelte az allegoriákat s nyolczvan éves korában 
megelőzte Strauss vakmerő fellépését. Ellene azonban kikeit az 
irók java, sl:lt még SP.mler Salamon is, ki azonban többet ártott 
mint használt, amennyiban a katholikus dogma fokozatos fejlődé· 

sét akarta kimutatni ; ennekfolytán módoeitotta a szentkönyvek 
igazcredetiiségét ( authentici las), Ct> upán a betüszerinti értelmezést 
tartván megengedhetőnek ; állította, hogy Krisztus és az apostolok 
alkalmazkodtak (accomodatio) a viAzonyokhoz, s pusztán helyi és 
mulékony igazságokat is hirdettek. 

Nicolai Kristóf és nagyszámu követői bálvá.ayoztak a vallá.11· 
talanságot és a francúa ízlést elannyira, hogy Batteux azabályai
viJl kezökben kárhoztattak minden önálló fellépést. Nem marvén 
nyilt sisakkal megtámadni a németek vallási hajlamát, az uj el
veket a biblia ujabb magyarázatainak örve alatt csempészték be 
sa Német Könyvtár-ban tették közzé; az aljasság azonban 
csakhamar vérszemet kapott , s a protestantismus turelmessége 
elömozditotta az ugynevezett sz a b a d g o n d o lk o z á. s terjedését, 
mcllynél a theologia megbukott a hitetlenséggel szemben s a vizs
gálódá.st a dogmaticai ledérség váltotta fel. Ez annál károsabb ha
tást gyakorolt, minthogy az irodalom Németországban nem puszta 
időtöltés, hanem komoly foglalkozás és emeltyüje a szellemi moz
ga!omnak. 

A hitetlenség és az encyclopaedisták iránti ellenhatásból theo
soph-társulatok alakultak, mellyek azt állították, hogy a keresz
ténységben elvetendő tanok is foglaltatnak, s hogy közlekadni le-
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het az istauséggel részint t~lmélkedAs, részint természetes eszközök Be· 
gélyével. Svédországból már előbb átszármaztak Svedemborg Emánuel 
(1688-177 2) követlii, ki, mint mondá, kinyilatkoztatásokban ré
szesült, a azt hitte, hogy föltalá:ta a T i tk os l A t ás ok k ö n y v é
n ek helyes magyarázatát, s egy könyvet irt illy czim alatt: A z 
ég és a pokol és a planetarius földek csodái (17ó8); 
élve a másvilágba ragadtatott s buzgó hiveket hagyott maga után. 
Martinez P asqualis, egy hitehagyott portugál zsidó, bizonyos ca
balisticus theosophiát hozott létre, mellynek alapján 1754 után szá
mos páholy alakult Francziaországban s innen átszármaztak Né
metországba is; martinistáknak hivattak s késöbb a hires Saiot
Martin is hozzájok tartozott. Folytatták a Rózsa-keresztet is, 
mellynek fölvételénél a be nem avatottakat "a vak hit és a sötét 
babona szánandó rabszolgáinak" tekintették. 

A feh 1lagosultak. (Uiumlnatnsok,. 
Weishaupt Ádám ( 17 48 · 1822,) ingolstadti tanar, jobbnak 

látván titkos utakon járni, mintsem megrontani a nyilvánossággal 
a közvéleményt, l.uszonnyolcz éves korAban egy rendet alapitott 
(1776), mellynek czélja volt megsemmisiteni mind en egyházi és 
politikai felsl!séget, visszahelyozni az embert az ösi egyenlőség ál· 
lapotába, honnan a vallás és kormányok által kiragadtatott. Az 
ujonczoknak csak irodalmi társulatot kellett látniok az egészben; 
késöbb meg kellett figyt~lni, kik méltók arra, hogy beavattassa
nak, s ezeknek aztán fürkészték életét, müveit, hajlamait. Az a r e o p a
g i t á k az előkészületek és titkok osztályába voltak sorozva; az 
elöbbi ismét a novitius, minervalis, kisebb és nagyobb illuminatus 
fokokra volt osztva j a másik fokozatai a pap, kormányzó, böl
csész, omber-király neveit viselték. A kiilönbözö fokozatokra ter· 
hes szartartások mellett lehetett eljutni ; valamennyien adakoztak 
egy bizonyos czélra, mellyet azonban csak a pappal ismertettek 
meg, midőn felavatása alkalmával lelkébe verték megvetni a tró
nokat és koroná.kat, s többrebecsülni az erény jelvényeit; feltün· 
tették előtte a birtok jogtalansá.gé.t, mellyet bitorlásnak neveztek, 
s elszámlálták káros következményeit; a harczi kaszttal pedig 
megutáltatták a kereskedöi osztályt (Die Kaufmanneohaft.) Vala
mennyi fölött állottak W eishaupt, Massenhaur;en, Zwaks és Meiz. 
Mindenki csupán saját osztályát és az ennek -alárendeltet ismerte j 

az elfogadott nevek ismertek voltak az elüljárók elött, 11 mondják, 
hogy W eishaupt, látva a temérdek ujonczot mindun osztályban, 
akként kiáltott fel: Oh emberek, mit nem lehet veletek 
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me g é r t e t n i'( Illy rendkivüli elterjedettség mallet t, kémekkel 
birva mindenütt, egyöntetű és titkos kormányzatul< folytán nagy 
befolyásra tettek szert. A hannoveri Knigge báró, a legbuzgób
bak egyike, a szabadkömivességet is az illuminatosok ( aufklarer) 
czéljaira akarta felhasználni, kik gőgjükben Krisztust a dalai-lá
mához hasonlitották. Szertartásaik, mellyek az eleusiniak mintá
jára voltak rendezve, az állítólagos természetes egyenlőségből való 
átmenetet tüntették elő ama társadalmi nyomoruságokba, mellyek 
megszüntetése volt czéljok. 

A nápolyi Costanzo di Costanzo (1784), ki a secta érdekében 
Berlioba küldetett, gyanut keltett II. Frigyesben, ki értesi&ette a 
dologról Bajorországot. Itt Károly Tódor elnyomta a máshol dé
delgetett uj tanokat s eltiltotta a titkos társulatokat; a kömivesek 
engedelmeskedtek, a felvilágosultak nem, midön azonban ujabb 
rendeletek jelentek meg ellenök, ök is meghátráltak, s az üldözés 
következtében a secta feloszlott vagy a szabadkőmivességbe ol
vadt. A többi fejedelmek nem ijedtek meg tőlök, mert az eszmé
ket illetőleg meg voltak győződve azok helyességéröl, a reformo
kat illetőleg pedig biztak a rendörségben és a hadseregben. Má· 
sok az által vélték elvehatni a dolog élét, ha maguk is hozzájok 
csatlakoznak, s azért Il. Frigye!! Bielfeld őrnagy, II. József pedig 
Born báró által avattatta be magát a páholyokba, s példájukat az 
összes rajnai fejedelmek követték ; ezen czimboráskodás nagyon 
hasonlitott a szentesitéshez. Igy a ~zellemi téren készitették elö 
azon aknát, mellyet később a fegyvereknek kellett felrobbantaniok, 
hogy rombadöntsék amaz ó e:~ ka épületet, melly, miként Voltaire 
mondá, többé sem szent, sem római, sem birodalom nem volt. 

Midöu ~oroszországban ll. Frigyes Vilmos lépett trónra 
( 1786), az elődje által meghono11itott hitetlenség iránti ellenhatás 
folytán mindenfelé elterjedtek ezen titkos és titokzatos társulatok, 
mellyeknek főnöke a szász Bischoffswerder tábornok volt, becsüle
tes és ügyes férfiu, ki megigérte a királynak, hogy érintkezésbe 
fogja öt hozni a tulvilággal; továbbá Woluer J. Keresztély, állam
miniszter, ki számos titkos társulatnak, fi)Jeg pedig a Rózsa-ke
resztnek volt tagja. Az ö müve volt a t ü r e l m i r e n d e l e t, 
mellyben meghagyatott, hogy a három vallásfelekezet a régi for
mában tartassék fen, továbbá kimondatott a vallási tiirelem, melly 
a herrenhutterekre, mennonitákra és cseh testvérekre is kiterjesz
tetett; mindenkiuek, főleg a katholikus papoknak megtiltatott, hogy 
proselyLákat ezerezzenek ; megrója a felvilágosultakat1 kik tagad-
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ják a dogmákat s nem egyebek mint socinianusok, deistl\k, natu
ralisták, minthogy tagadják, hogy a biblia lsten igéje i azon ige
hirdetők, kik erről nincsenek meggyőződve, mondjanak le. Ez nagy 
elégületlenséget idézett elő a rationalisták között, melly még in
kább növekedett, midőn némileg a sajtószabadságot is megszori
totta. 

A hit ellen intézett támadás tehát nem maradt ellenmondás 
nélkül. Még Frigyes akademiáján is bebizonyítani igyekezett a 
tudomány a vallás igazságát. Euler a király unokahugához inté
zett fr a n c z i a l e v e l e i b e n az istenség és kereszténység mallett 
száll R ikra i Lambert c o 11m o l o g i c u~ l e v e l e i b e n természet· 
tud6sb6l költövé leszen, számitgatva az ég és tér véghetlenségét s 
itt Istenre találva. Hamann György (1730-SR) egész határozott
sággal küzdött az encyclopaedisticus iskola ellen i igen emelkedett, 
de homályos szrllem, miért é sz ak m á g us á n ak nevezték el; 
"az én irataimat - ugymond - bajos megérteni, mert én ellip
sisekkel irok miként a görögiik, allegóriákkal miként a keletiek; 
az avatatlan és hitetlen képtelenségnek találandja irályomat, mert 
sok nyelven fejezem ki magamat, amennyiben majd a sophisták, 
majd a tréfállwzók, majd a cretaiak, majd az arabok, majd a fe
bérek, majd a négerek, majd a kreolok nyelvén beszélek, s össze
vegyitek bírálatot, mythologiát, elveket, talányokat. u - Mendel
sohn Mózses védte a lélek halhatatlanságát s népszerüsitette Pia
tót. Jakobi Frigyes is visszautasitotta Hume anyagelviségét (ma
terialismus) és szkepticismusát s W a l d em 11 r czimü bölcsészeti 
regényében kimutatta az akkori ujitók ügyetlenségét. Claudius 
Mátyás költő hadat izent a rationalistáknak s megismertette a ti· 
tökzatos Saint-Martint. Stolberg a catholicismusra térve megírta 
a K e r e sz t r; n y v a ll á ~ t ö r t é n e t é t, melly könyv nagyon di
vatba jött. Novalis Frigyes, Hardenbergb8l, (1772-18fll), rövid 
élete alatt bámulatos tehetséget tanusitott j a természetet az isteni 
összhangzat kinyilatkoztatásának, az ember és az egész teremtett 
világ közti rokonszenvnek tekintette; vallási és busongó érzelem 
sugallta H i t é s s z e r e t e t, ls H y m n us ok a z é j h e z czimü 
költeményeit. A bölcsészetet nemzeti bajának nevezte s Spinosá
ban és Fichtében tanulmányozta, e két szélsőségben, kik mindent 
vagy az é n-ben, vagy az istenségben ugyanazonositanak. E kettö 
között ingadozva, sejtette az igazat s remélte, hogy az egység maj
dan az egész világot át fogja ölelni olly m6don, miszerint csak 
egy tudomány, csak egy szellem leend j a társadalmi bajokra, noha 
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prote1tána volt, osak as éli~ és az emberiségre alkalmazott catbo
licismusban látott orvosságot. 

Miként az encyclopaedisták Francziao rszágban, ugy Kant is 
azt 1\llitotta, hogy a tudományt, amennyiben a transcemlena meg
ismerésre, az életre, az emberre vonatkozik, a közjóval megegye
zőleg akarjR megszilárditani és irányozni. Ámbár tiszteletet tanu
sitott a tapasztalás és a hit iránt, mégsem tudott ellenállani az 
ujitási áramlatnak, most másrészrlll a berlini meggondolatlan fecse
géssel, istentagadó szellemmel és felülAtességekkel szemben szigorú 
bölcscimet állitott fel, mellyröl nemsokára beszélni fogunk. 

Basodo w Bernát, Hamburgból ( 1723 -90), nem közönséges 
ttlhetség, a Fi l a l e t i á b a n, vagyis a józan ész rendszerében min
dig a gyak()rlati haszonra irányozta a bölcsészetet, mellyet ö amaz 
ismeretek okszerü kifejtésének nevezett, mellyek mindenkinek elö
nyére azolgálhatnak. Czélja volt kimutatni, hogy az ész számára 
elégséges az analogia, s népszerüvé tette a metaphysicát. A neve
lés javítása fölött is elmélkedett, B e ezeiból helyes szabályokat 
és a divatban levöktöl eltérlS szokásokat ajánlott, minök a szabad
ban való testgyakorlat, kényelmes öltözködés, rövid haj, nyitott 
nyhk, melly javaslatokkal ugyancsak megbotránkoztatta az ósdia
kat; kiküszöböl te a latint és görögöt, s az emlékezet mellett az 
ítélőtehetség gyakorlását is sürgette. 

Voss népies modorban áldolgozta Homért, Vit·giit, Theokritot, 
Besiodot, Horáczot, Shak:spearet, anélkü l azonban, hogy vissza 
tudta volna adni szingazdagságukat. Adeluug egy szótárt és nyelv 
tant adott ki, mellyek becses mlivek, ámbár a tiszta nyelvezetet 
a hajdani Meissen LatárgrófBágra és egy bizonyos aranyszázadra 
azoritotta. Az elfrancziásodott irodalom ellen Bodmer Jakab, Zü
richből, (1698-1783), kelt aikra, de csak azért, hogy az angolok
hoz csatlakozzék, kiknek természetes komolysága jobban megfelel 
a németeknek; lefordította Miltont, a Sp e c ta t o r mintájára az 
E r k ö l c B r a j z o l 6 t írta, közzétette a Minnes ii.ngereket, s az ifjú· 
ság által támogatva szakadatlan toll- és gunyharczot folytatott a 
visszataszító Gottsebed ellen; látta, hogyan emeli egekig N o é 
ozimü szegényes költői miivét egy kiváló tehetségekb~l álló nem· 
zedék, melly magát Bodmer tanítványának vallotta. 

Klopstock. 
Illyen volt Haller kitünő természettudós j illyen Wieland j 

illyen s valamennyinél nagyobb KlopstCJck Frigyes, Qt•edlinburg
ból (1724-1803). Az li Me sa i á R-a (1750-69) többé nem iskolai 
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költői mii, mint annyi más, mellyek az 6 korában ezülettek és 
haltak meg. A biblia által sugall va, az lstenember életét festi; 
mánthogy pedig az istenség, melly nincs alávetve szenvedélyeknek, 
egybangusllgot szülne, ö azt az apostolok és nemtök különféle jel· 
lemeivel és ama dicsénekekkel szövi át , mellyek helylyel-közzel 
felbangzanak lantjáróL A hitetlenflk a vallási tárgy irá.nti megve
tésböl, Gotteehed pedig boszuságból amiatt, hogy nem követi az 6 
nyomdokait, hevesen megtámadták Klopstockot; ö ballgatott a sze
génységben tengette életét, mig végre a dán király bizonyos évi 
járadékot utalványozott számára. Végül énekelhette: "Te benned 
reméltem, égi közvetítő j és ime, befejeztem az uj szövetség éne
két; véget ért a rettenetes stadium, s te megbocsátottad ingadozó 
lépteimet. Fel, fel ! érzem, hogy szivem örömmel van eláraszt va; 
örömkönyeket sirok. Nem kivánok jutalmat, mert biszen nem 
élveztem-e az angyalok örömeit, midön Uramat magasztaltam? 
ezivem mélyeig megindultam j "'géez valóm megrendült. Nem lát
tam· e folyni a hivők könyeit? s vajjon nem ök fogadnak-e majd 
engemet egy más világban is ugyanazon égi könyekkel ?11 Midi:Sn 
szemeit bebunyta, a Meseiás egy hf•lyét mormogta j egy részletét 
énekelték koporsója fölött. Kivánhatott-e ennél ékesszólöbb és 
szebb elismerést? 

Mig Wieland követői egyebet sem tudtak emlegetni mint 
Görögoryzágot, Parnassust, Muzsákat, az u j b a r d o k Klopstock 
nyomán ismét csak vadászatokkal vagy angyalokkal, germán vagy 
keresztény mylhologiával foglalkoztak, anélkül azonban, hogy ÖBBZ

hangzatha tudták volna hozni a két elemet. Mások ismét a ter
mészetnek meg nem felelő mezöket és pásztorokat énekeltek, mi
ként Geener Salamon j mások egyszerű m~séket irtak, miként 
Gallert és Pfeffel j némellyek a fegyvereket dicsőítették, ócsárolva 
az osztrákokat és magasztalva Frigyest, miként Kleist és Gleim, 
a p o r os z g r á n á t o s. A valódi életet azonban egyik e em birta 
megközelíteni. 

Történelem. 
A történészeknél, kik csak saját apró fejedelmeiket és a bi

rodalom gyöngeségeit látták maguk előtt, hiába keressük a hazafi 
és polgár benső érzelmeit, tekintetök szük látk1irre ezoritkozik, be
ható és pontos vizsgálók, figyelmet érdemelnek ismereteik bősége, 
de nem müvészetök emelkedettsége miatt. A külf'óldi példák nyo
mán a század közepe felé nálok is jelentékeny haladás észlelhető; 
miivészi expositió, erőteljes szinezés, forma-szépség azooban soha 



- 480 

sem volt er/Ss old~~.! uk. Graye és Guthrye az A n g o l t u d ó
sok t ö r t é n e t é n ek fordítását bocRátották ltözre helyes jegyze
tekkel, s itt-ott egész füzetekkel pótolták az eredet.i mü hiányait. 
Gatterer János KristM emelkedettebb BZIO'mpontból tekintette az 
egyetemes történelmet, számüzve az eredt>ti négy monarchia kép
telen rendszerét s szokatlan oldalról tüntetve föl az ó kort, noha 
az iskola lehetetlenné tette rá nézve, hogy azon általános nézlfltre 
emelkerljAk, melly mellözhetlen föltétele valameily jó egyetemes 
történelemnek. Schröckh egy Á l t n l á n os É l e t r aj z-ot irt. Má
sok Gatterer· nyomán tanokat, rllszleteket, anyagot, ujabb kincse
ket kutattak, miket azonban minden megválasztás nélkiil ad
tak elő. 

Ama forradalom, mellyet Kant az ericiiiesi világban létesített, 
az eseményPlt alaposabb vizsgálás1\ra vezetett R oka volt annak, 
hogy az efféle munkálkodásoknak magasabb jelentÖRPget és neme
sebb jellemet kezdtek tulajdonitani; tovább&. A v i l á g t ö r t é n e
lem eszméje cosmopoliticus szempontból czimii mun 
knjáiJan előadta, hogyan kelljen az embflriRég haladását bizonyos 
a priori elv szerint vázolni, tekintettel lévén a:t. emberiség tökéle
tesedhetésére, mit az események igazolnak. Erre a pr·agmaticu'l 
történelem váltotta fel az mwmP.nyek száraz elsorolását, mi csak 
az emlék~zötahetRéget terheli; volt ki inkább bölcsészeti siít köiWi 
szempontból is fogta fel a tiit·ténelmel. s ezt majdnem epopoea 
gyanánt tárgyalta; amennyiben csupán az események lánczolatára 
figyelt s nem csupán azt aflta clö, amit olvasott, hanem az ebből 
meritett benyomásokat és saját ítéletét is. Hchlözer Ágost Lajos, 
(1737 --1809) kevésbbé tannit de elmésebb, mint Hatterer, kerülte 
ez utóbbinak tévedéReit s a "tiirténelmet az események rendsze
res gyüjteményének tekintette, mellyek !'legélyP.vel fogalmat alkot
hatunk magnnknak a föld és az emberi nem állapotáról ama töb
bé vagy kevésbbé távoli okok nyomán, mellyek azokat elöidézték." 
Többé teh4t nem lehetett leirni az egyes népek történetét az em
beri nem sorsának általános méltatása nélkül; illy módon a törté
nelem fiiggetlenségre s emelkedett ~s tudományos szellemre tett 
szert. É sz ak e g y e t t: me s t ö r t é n e l m é-ben töm~rdek mesét 
elvetett; Ö volt az első, ki napvilágn hozta a statietik át, noha 
helytelenül járt el rés2.ben, amennyib~n a népeket csak a lélek
szám ezerint méltatta. Az ö T ö r t é n e t i é>'~ p o l i t ik a i l e v e
le z és e, mellyben a napi események fölött elmélkedett, a cabine
teket is gondolkozásra késztetto; ama gunykacz~j azonban, mellyet 



481 

az apró államok nyomoruságai és a német alkotmány foná.ksá.gai 
fölött keltett, nem vonta maga után a javihle eszközeinek für
készéaét. 

Vele együtt emlitendök Remer Gyula Ágost és Spittler La
jos Timoteus , melly utóbbi E g y h á z i t ö r t é n e lm e t i r t, az 
E u r 6 p a i á ll am o k t ö r t é n e t é n e k v á z l a tá-ban pedig a fi
gyelmet nem a csaták ra és trónokra, hanem más valamire irányozta. 

llerdea·. 
Mellözve Adelung müvét A z emberiség művel8dé

s é r Ö l, lselin A z em b e r i s é g t ö r t é n e t e czimü munkáját és 
Meiners müvét, mellynek czime : A z em b e r i a é g t ö r t é n e t é
n e k fo g l a l a t a, áttérünk Herder János Gottfriedrar Mohrungen
böl (1744-1803), ki érezvén a népdalok fontosságát, a N é p ek 
sz 6 z a t a i czimlí, s nem csak északra, hanem minden országra 
kiterjedő gyűjteményt bocsal.totta közre. Ugy találván, hogy a 
szép és nemes eszméi inkább a nemzetiségben mint az egyesekben 
ismerhetiSk fel, olly történetét akarta nyujtani az emberiségnek, 
melly latennek roliveiben nyilvánuló szándékain alapulna i ezért 
G o n d o l a t o k a z e m b e r is é g t ö r t é n e t e f ö l ö t t czimü 
könyvében, mellyet már máshol elerneztünk, (l könyv, 29. lap.) 
elejénte, igen helye'sen, a legrégibb hagyományban keresi minden 
bölcsészet és mythologia kulcsá.t , késöbb azonban némelly, bi
zonytalan érzelmek nyomán felállitott phantasticus értelmezések 
által el engedi magát térittetni a helyes iránytól j a pantheismus 
felé hajolt, ámbár megvetette Voltairet. 

MüUer. 
Müller János, ~chaffhausenböl 17ó~-1809), helyet és néze

teket változtatott s majd ez majd amaz irány felé hajolt anélkül, 
hogy akár rombolni, akár ujraépiteni szándékozott volna i meghalt 
mialatt 1833-ik füzetét javította. Legjobb müve A h e l v é t sz ö
v e t s é g t ö r t é n e t e, me Ilyet hazafias lelkesedés s a természeti 
szépségek iránti szellem emelnek. Ez.t szokta mondani: ,,Rous
seau feltárja előttem az irás müvészetének mindenhatóságát. Nem 
ragadott-e ö el windenkit Európában, ki képes gondolkozni? nem 
fekszik-e lábainál az egész világ, kivéve honfitársait? Én is birni 
akárom tehát eme hathatós eszközt. A népvándorlástól Eras
musig ·dadogtak ; Erasmustól Leibnitzig írtak j Leibnitztől Voltai
reig okoskodtak j én beszélni fogok." A felleogÖB hang azonban, 
mellyet müvében használ, nem fér össze a történelemmel ; a rész• 
letekbe fojtja az. általános érdeket s nem ismeri a müvészet leg-

xvu. 3t 
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föbb szabályát, a müvészet el rej tését. E g y e t e me B t ö r t é u e t
ében is az egyes tényekre figyel, valameily általános eszme nél
kül j eme müve továbbá nem egyéb mint vázlata ama leczkéknck, 
mellyeaet tanítványai előtt tartott, emellett azonban elismerést ér
demel azért, hogy nem hajolt meg a gunyolódó divat előtt, B min
denkor rokonszenvet tanusitott a szabadság iránt. 

ltészet. - l.essing. 
Lessing Efraimot, Kamentzből ( 1729-81 ), illeti meg az ér

dem, hogy felszabadította 1\Z ítészetet amaz iskola nyügeiböl, melly 
Batteux nevére esküdött,.s hogy uj prózaval s a szép uj ismerve
ivdl ( criterium) ajándékozta meg hazáját. Vizsgálat tárgyává tette 
ama külföldi d1·ámákat, mellyeket korában elö azoktak adni , s a 
természetességet védve a franczia szinpad conventionalis szabályai 
ellenében, elég bátorsággal birt megróni Voltairet, nem egyes 
részletek, hanem a jellemek és érzelmek miatt; továbbá hogy ki
küszöbölje a nyegle szflnvel~ést, nc·m rettent vissza a köznapias
ságtól. Számos hirlapi czikkekben védte a német irodalmat a ber
lini akadtlmia ócsárlásai ellen , fl lehet mondani , hogy általa 
nyert életet ö t~zépészet. Már Winekelmann azokatlan elmeéllel 
kezdte figyelem tárgyává tenni Róma müemlékeit; s A sz é pm ü
v és z e t e k t ö r t é n e t é-ben az elméletet a valósággal párositvá.n, 
uj nézletekből indult ki, bá•·milly kizárólagos tisztelője volt is a 
régiségnek. Winekelmann követlii teljesen idealisták voltak, ami
érlia Lossing vissza akarta üket tériteni az egyéniségre, a valóra. 
S noha az ellenkez8 tuldgba esett, mégis elismerés illeti azért, 
hogy a természetest védte a mostorkélt ellen s visszaszoritotta a 
classicus cziczomát és a franczia szartartási szabályokat. Kijelöl· 
vén A köt teszet és a festészet határait (1765), uj:'élet
re ébresztette az itészetet, hátrányára szolgált azonban, hogy 
nem ismerte a hajdnni müvészet mesteri termékrit; az alkalma
zásnál t~veseknek bizonyultak némelly tanai, éspedig a legsr.r
kalatosabbak j téved, midőn a festészetet a plasztikai m ü vészetek 
határai közé akarja szoritani, áthághatlan korlátot állit fel a szép· 
müvészetek közölt s külön helyet jelöl ki a költész~t számára, 
melly pedig valamennyinek lelke. 

Erre igen sokan kezdettélt a szép ismorveit vitatni. Baum
garten, Berlinböl (1714- 62), Wolf s általa Leibnitz tanítványa, 
volt az első, ki rer1dszeres alakba öntötte az ízlés elméle
tét 1 mellyet Ö A e s t h e t i c á-nak czimezett s elválasztván az 
exegesistöl, a szép gondolkozás müvészetének nevezte és mintegy 
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érzelem gyanánt tüntette fel, miáltal az erkölcstantól Uin fliggöv~. 

Elméletire és gyakorlatira osztotta fel, s a azépet a tökéletes ér
zéki megismerésbe helyezte, melly utóbbi abban áll, ha gondola
taink között egységet hozunk. létre R ezt ugy az elrendezés mint 
a gondobtok és tárgyaik kifejezésének csínjával párosítjuk j emez 
előnyökkel ellentétben állanak a gondolatok között létez8 ellen
mondások, az eszmék és tárgyak zavara, a téves vagy rosz kife
jezés. Ez csak elsö kezdeményezés volt, ö utána azonban az 
aesthetica Mendelsohn, Eberhard és Snlzer fáradozásai folytán ön
álló létre tett szert, s a billcselern egy részét képezte. Az ernli
tettek kiizül Sulzer, hirneves metaphysicu~, A s z é p m ü v és z e
tek á l t a l á n os e lm é J e t é t adla ki (1772), melly míivében 
valódi rendeltetésökhöz aka1·ta azokat visszavezetni, mi neiD más, 
mint a társadalom javának előmozditása s jó polgárok képzése a 
szép segélyével. Tieck, Ha~edorn a festészethez és az ókori köl
tészethez fordultak j Herder, Heinsius és Göthe a müvészet egész 
uradalmát felölelték s a lélekt.anra alapitották 11 szf:pészetet; Schil
ler Kant tanait alkalmazta az a11sthetikára. 

Sch legel. 
Schlegel Vilmo!!, Hannoverböl, a legt.erje.lellllesebb és legbe 

ható bb drámairodalmi folyamot nyujto1 ta. Te~tvére, Frigyes ( 1772- · 
18:!9), azon felfogásból indulván ki, hogy valódi t.udomány csak 
az egésznek ismeretével létezhetik, a legkülönfélébb nyelvek tanul
mányozásához fogott s a rómaiak, görögök, chaldaeusok, hinduk 
kortárdává tettfl magát; RZ eredeti eszméket kifejező szavak ösz
szehasonlitásából az emberek közös eredetére vont következtetést j 
Az Ó· ésjelenkori irodalom történetében (1811) 
kimutatta, hogy képes felfogni, mennyi nagyot és szépet nyujta
nak a görögök költészete, a római szellem, a héber inspiratio, a 
jelen korbeliek masszeterjed 6 ismeretköre j mindezt azon czélra irá
nyozta, melly szarinte egyedill képes a tudományok és rotivésze
tek ujbóli felviJ·ágzását eredményezni, s roelly nem egyéb, mint a 
hit összeegyeztetése a tudással. Ezen figyelő szellem szigoru vizs
gálat alá vette a classicu::~ok szövegeit s igyekezett meunél jobb 
kiadásokat eszközölni j kés6bb bát'lrságot meritve a sok kutatás
ból, kétségeket gerjesztett az ókori müvek fölött, némelly részle
t13ket kiküszöbölt belölök, nyelvészeti érvekkel támogatta Vico 
bölcsészeti ujitásait, mellyek folytán Hornér eszményi typuesá lőn. 
Illy m.Sdon egy uj irányu ité~zet honollodott meg, melly nem csu-

31* 
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pán azt fejtegeti, ami volt, hanem keresi azt is, ami lehetne, föl
tevéseket dob a lehetségek tengerébe s abb611 mit a legkttlönfé
lébb szellemek létesítettek, kimutatja, hová juthatna egy ujabb 
szellem. 

Nemes Lrfiak sziivetkeztek a tudományok védelmére, az ér
zelmek felbuzditására, a hazai emlékek felelevenítésére; a tudósok 
közeledtek a tudatlanokhoz; társulatok és gyüldék alakultak, ba 
nem egyébért, ujságok olvasása végett. A német irodalom ismét 
föllélegzett, a ha elejénte a franczia és a classicus mintákat utá 
nozta, raost fölébredt benne a függetlenség ér.,.ete, s az angolokat 
véve mintaképül, megpróbálkozott az eredetiség esélyeiveL Német 
források ból meritett Bürger Agost, (1748 -94), ki viszontagságtel
jes élete folytában népszerü költövé lett, népdalaiban oépiea ha
gyományokat dolgozott fel, bizalmas hangot és kevéssé válogatott 
kifejezéseket haszmUva, mellyektöl azonban néha a fönségesig is 
fölemelkedik. A gyöngéd Holty telve van a közeli halál előér

zetéveL 
A b um o r is t ik us ok atyja Lichtenberg György, ki, mikéot 

Leasing, a kinyilatkoztatást egy ujabb phasi~nak tekintette az em
beri szellem hala.dáaában s mindent spiritualiaá.lni igyekezett; gu
nyolta kortárdainak képzelgéseit e A fa r ka k p hys i o g o om i a
j á-ban (1778) Lavater elméleteit parodizált&. 

S•lnmll vésset. 
A sziomüvészetbeli, Lobenstein után, a dagályosság honosodott 

meg ; a szioészek, teleaggatva ar11.oy papirossal, pöffeszkedve és 
begyesen, oldalukon gyiklesővel s vitézi öltöoyhe hujva jelentek 
meg a szinpadon, ordítva, hadonázva. A hazai termékek helyett 
inkább Carneillet és Moliéret s az olasz bohózatokat forditották és 
adták elő, midőn azonban Stranitzki 1708-ban egy uémet vigjáté
kot hozott szinre Bécsben, a tapsviharnak Re hossza se vége nem 
volt, s a hülye Hanswnrst feledésbe ment. Leasing, ki hasonlitbat
lao drámai birálatokat bocsátott közre, maga is irt néhány Pzio
müvet, mellyek közül emlitendök: B a r n b e lm M i n n a, telve mu
lattató élénkséggel; S am ps o n S á. r a, siralmas dráma Diderot 
declamatiói nélkül; G a l o t t i Em i l i a, mellybeo a római Virgi
nia esetét saját hazájába helyezi át. - Tanítványa, Enge!, he
lyes szabályokat boCiHÍtott közre a mimikáról. Ifiand és Kotzebue 
vigjátékai már sokkal gyöngébbek, inkább a hatásra mint a tár
sadalom élethű festésére törek ednek, mü VE' ikbe erkölcsi prediká
cziókat szönek s eszményitik a vétkeket é~ erényeket. 
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s~blller. 

Kitünő nyomokat hagyott a szinpadon Schiller Frigyes, Mar
bachból (1759 -1805). Klopstock olvasásából vallási és erőteljes 

érzelmeket meritett, első szerzeméoyeiben azonban ö is követte a 
század irányát. A R a b ló k ban azon társadalommal szemben, 
mellybeo annyira tulsulyra kerekednek a kétszinüok, hogy még 
erényeseknek is látszanak, a rablók büoös de oem aljas társulatá
nak csábitó képét nyujtja; olly nagy volt e mü hatása, hogy több 
ifjú odahagyta a polgári életet s az erdökbe ment. Az Á r mán y 
é a e z e r e l e ro-ben ujolag a kiszáruitott önzés diadalát tünteti föl 
a nemes ifjúi érzelmek fölött, mellyek képtelenek meghajolni a go
nosz világ igényei előtt. Ugy Don Carlos mint A Fiescók 
összeesk ü v és e telve vannak az akkortájban lábrakapó köz
társasági eszmékkel, a bizonytalan javítások elöérzetével, miodez 
azonban más korbeli személyekre lévén alkalmazva, ezek nem 
birnak a költői igazság kellékével. Ezen darabok é1·demessé tet
ték öt ar1·a, hogy a Convant franczia polgárnak nevezze ki, mi
dön azonban az illctö levél megérkezett, az ebben aláirt hat con
vent-tag már egytöJ. egyig erőszakos halállal mult ki, és Schiller
nek alkalma volt felismerni, milly measze állana!( egymástól a csá
bitó elméletek és ezek alkalma~ása. 

Shakespeare termékeny változatossága, mély pathosa és ha
talmas eredetisége távol állanak Scbillertöl, ki mint századának 
gyermeke, csökkenti személyeinek igazságát, az által, hogy más 
kor eszméit és é•·zelmeit tulajdonitja nekik; dogmatizál, midön 
festenie és meginditania kellene; nem alkot valódi lényeket, mint 
az angol költö, de kedvescket erkölcsi jellcmök miatt, melly 
ujabb szerzeménycinek fővonását képez;te. Ugyanis az erényes el
tökélések és a mioden erkölcsi tekintély visszautasitása közötti 
küzdelem elidegenítette Schillert a társadalomtól e müveiböl gyak
ran a kétség némi kínos érzete vehotö ki, mig végre Kant böl
csás.zete ha oem is nyugtatta me~ teljesen, de legalább meggyőzte 
öt arról, hogy az Isten eszméje és a kötelességérzet szükséges föl
tételek az ember létezésére nézve, s hogy tisztelettel kell megha
jolnia bizonyos titkok előtt. Ezen tudat megszerzésc után ugy 
lyrni miot drámai müveiben magasabb forrásból meritett lelkesü
lést, s az ember erkölcsi részének az anyagi fölött nyert diadalá
ban, a szabadakarat hatalmának feltüntetésében és abban kereste 
az érdekességet, hogy mint mondá, a kor magas feladatához mél· 
tó müveket hozzon létre. Ekkor írta a W a l l e n st e i n czimü 
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trilogiát, mtJlly közelebb áll .1. történethez és óriá~:~i jellemeket. tar
talmaz, mellyek bárdoh.tlanságát azonhall a müvészet enyhiti ; 
ezen müvében a gonoszság diadalai mellé windenkor a jóság és 
erény bizonyos eszménye van helyezve correctivum gyanánt. Ezen 
érzelem lelkesiti S t u a r t Már i a, T e ll V i l m o s és A z o r l e
an si sz ü z czimü müveit is, ámbát· a tl3t·mészet ezen megnemesí
tésében inkább bizony()s metaphysikai minták mint a valódiság 
állottak lelki szewei előtt, mi öt i.; amaz eredménytelen kutatásra 
ösztönözte, melly az ész valóságos gyötrelmét képezi. Ezt irta 
ugyanis: 11 Mindinkább és inkább meggyözödöm, hogy nem szü
lettem költHnek ; ha keletkezik is bennem ollykor némi költői su
gallat, ezt metaphysicai tárgyak fölötti folytonos elmélkedéseimnek 
köazönhetem." 

Drámái a weimari udvarnál kerültek szinre, mellyet braun
schweigi Anna Amália kormányzása alatt Thüringia Athenjéuek 
neveztek. Itt a tudósok szine-java békét élvezett a hétéves háború 
és a 72-iki éhség szerencaétlenségei között i Seckendorf, Einsiedel, 
Knebcl, Voigt, Musaeus a beszélyiró, Herder, ki Richter Rzerint 
inkább költészet mint költő volt, Bertuch, ki megleremtette Wei
marban az ipart ; IBand, ki ott saját vigját ék.ait hozta szinre i 'Vie
land, a herezeg nevelője- Göthe (Wolfgang, maj u ai Fr an ldurtból) 
személyesen alakitott és vezetett egy sziuházat kevés vála.iztottak 
számára, kik előtt az összes nemzetek mestcrmiiveit bemutatta, 
a különféle viseletek legszakértöbb éH szabatosabb utánzásávaL 
Néha egy ókori szinpad tárult a nézök elé, a kar az orebestrum
ban foglalt helyet s Terentius valamellyik vígjátékát, vagy az I p h i
g eni át adták elö; máskor i~mét Shakespeare drámái kerültek 
szinre, vagy az iadiai Sa k u n t a l a, Schlegel által fordítva, Vol
taire Ma h om e d j e, Racinc P h a e d l' á j a, Gozzi Károly bohósá
gai, Schiller ~s Göthe forrlitásában. 

Göthe. 
Schiller szelleme eme nyugalmas élvek között folyton tépe

lődött, teste is felos~lásnak indult s meghalt 1805·ben. Ekkor 
Göthe lett a német irodalom legfőbb képvi11elöje ( 17 49-1832); 
iantos, hős, drámai, regény-költ/i, ítész, természettudós, s minde
zen különféle fajokban a tökély tetőpontját érte el. glsö müve 
W e r t h e r volt (11H ), fájdalmas kifejezé se ama társadalomnak, 
melly nyugtalanul tépelődik a roskadozó mult és egy olly jövö 
közti bizonytalaHság közepett, mellyet mindenki epedve ohajt anél
kül, hogy módot látn11 anna)f elérésére, - melly saját bens6 ki-
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olthatlan tettvagya és a tényleges világ egyhangú nyiige között 
vergödik. Götbe valóságos öngyilkosságokat idézett elő Wertherjé
vel, s temérdek utánzóra talált, kiket i) A se n t im e n t a l ism u s 
diadalá-ban gúnyolt ki, Vilmos meater ujonczkodásá
ban pedig megczáfolta fiZ öngyilkosfágot. Az 8 sorsa ugyanis 
mindenkor az volt, hojry midön valameily mestermüvet bocsá
tott közre, rendesen egilsz raja támadt az utánzóknak, kiket ö 
aztán kigunyolt, mire , miként a kigyó , levetvén régi mezét, 
megint egészen uj arczczal lépett elö. 

Első drámai kísérlete B e r l i c b i n g e n i G ö t z volt (1773), 
mellyben hatalmaRan személyesiti a hübéreseket létök utólAó sza
kában s szabályok és arány nélkül, tarkabarkán miként a termé
szet, hoz fel bárókat, papokat, minnesangerell.et, czigányokat, né
pet, titkos törvényszékeket, az egész német társadalm!lf. Mellö· 
zöm majd görög, majd olasz, majd idegen tárgyak fölött tett kí
sérleteit, mellyeknél roindig át tudta rongát helyezni ama társa
ságba, mellynck rajzolásához fogott. Legbiresebb drámai müvé
ben, a Fa u st ban, az egész mindenséget öleli f«'l, Istentől a csi
gé.ig, a paradicsomtól a bolygr'Jtüzig, a királyi pn.lotától az ar:my
csináló lombikjá.ig. Faust turlomány és élvek után vágyva, ezen 
czélja elérése végett RzerziídnRre lép az ördöggel, ki gunyolj!l az 
emberiséget s csupa Rnyag és érzékiség, ld soha aem emelke
dik a kézelfogható érdek fölé, cAuk a ~yönyör után vágyódik, 
minden erény, minrllln szenvedés, minden nemesebb érzelem ellen 
tud valameily gunyoH " <·gjcgy?.éRt felhozni. 'Mephi~topheles meg
adja neki a tudományt, de feltárja eWtte annak haszontalanságát, szere
lemre gyula~ztja,egyuttal azonbnn a gyalázat é:> nyomor örvényébe taszít 
egy ártatinn leányt, amidőn iR ezt mondja rbla: N e ro a z e ls ö. Illymó
don sodorja magával a sziv emberét az éHz embere, s minden csak arra 
szolgál, hogy kiemelj e Mephistophelest, a megtestesült gonoszt. Margit, 
ki csupa tiszta RZet·elem, ellenállhatlanul t•agadtatik a bünre, a gyermek
gyilkolásra, a bitófára. FlluRt, miután kedvese elveHzett, a nagy 
világba dobja magát, látja a politika gyalázatosságait, a tudomány 
tévedéseit, a vélemények badarságait, mig végre minden egy sze
mélytelen ogységben ér véget. 

Itt tehát a rosz létezésének ugyanazon probiamája fejteget
tetik, melly már Jób ]Alke előtt is feltárult ; mig azonban az arab 
a viga~ztaló Gondviseléssol oldja meg a kérdéot, Göthe a vak· 
merö és hitetl••n birálat századában csak gúnyt, gögöt, kétségbe
esést talál, B állítja a végtelen, örök és helyrehozhatlan ~osz léte· 
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zését. Ezen bonyolodott és kimagyarázhatlan dráma, mellyben 
mindenki azt találhatja fel, ami neki tetszik 1), nagy hatást gya
korolt a németek jellemére, egész raja támadt a szkepticusoknak, 
kik guoyolták a tudást, nem hittek a szerelemben, B kik megta· 
gadták az eszményiséget, hogy müvelteknek és hitelleneknek lát
szassa~ak. Göthe mitsem törődött minrlezekkel. "N y u g o d t 
b o m l o k ka l é s l á n g o l ó ke z e k ke l u alakítja szemel y eit j 

függetlenül saját egyéuiségétöl, sziv nélkül, söt kérkedve saját ér
zéketlenségével, csupán az alakra, a hatásra és arra fordítva min
den gondját, hogy mint tük!ir tüntesse fel ama képek et, mellyek 
rá behatást gyakorolnak. Majd görögnek gondolnók, majd Pro
pertiussal versenyez, majd ismét Keletre, a. kereszténység bölcsll
jéhez, vagy a minnesangerek közé belyez át bennünket; mindez 
bájoló egyszerűséggel, merész képekkel, a kifejezés bámulatos haj
lékonyságával történik, melly majd kellemdús, majd magasztos, 
amint épen akarja. 

Ezekhez járulnak még temérdek hirlapi czikkek, fordítások, 
értékes dolgozatok a láttan és növénytan fiilött, megszámlálhatlan 
levelek; mindezekfolytán határtalan, de nem ellenmondás nélküli 
tiszteletre tett szert. A szép csak a szerenesés előadás ( expo
sitio) eredménye, irja Gőthe 2), s ugy látszik, hogy csakugyan ez 
volt az ö jelszava. Hasonlithatlan szinező; ami azonban a lénye
get illeti, előtte mindegy a haza és a külföld, Brama, Jupi
ter és Krisztus i neki minden vallás és böleseiern jó, jó az angol 
és a török kormány, Bay le és BosHuet, jó az, ami van j okosság 
windenkit beszélni és tenni hagyni i boldogság, ha a biztos part
ról szemlélhetjük azt, kit a vihar hány. Ezen kiszámított önzésé
ben részvét ne lk ül látja kcletkezni és eltünni a véleményeket j 
látja hazája és a világ háborgását anélkül, hogy az benne érde-

') ,,A hirnév és nép~z«rílség t.öbbe:~;<ir iukább hiinyokkal, mint val6di érde
mekkel szerezbetök meg. - Faust- om fóleg határozatJaneága ér; homálya miatt 
tetszett j egy megfejthet le u problema álvezet~t nyujtotta. Olvao;6imnak különö
sen az el~ö ré<z homályos Jégköre voll iuyökre. Sohse fiirkészodtek tulságo>an 
azon e>zmét, me Ily e míívemet su g alta. Pau9t egy sajátszarU kiilönez~ég j az eleö 
rész minrlen jelenete bevég1.ett egészet, el"zigetelt képet, küHin világ.,t al~ot. 

Gil Blas, DO'II .Juan söt. az Odysseának is ugyanazon elv képezi alapját. Az 
elsli rész egy szo:>nvedélyes és egyszt>rsmind fájdalmas, követke&ésképen érde
kes helyzetuöl folyik. A m!uodik egy tll.gasaub, magasztoAabb, tiijBtább, kevésbbé 
szenvedélyes vil&g·ot tár fel. Soha sem fogja megérteni l!'aU8t befejezését a:~;, ki 
nem élt egy keveo;et ~8 nem figyelt. meg sokat." Igy Götho Eckermannhoz: 
Guprache mit Gölhe. 

2 ) Kun~~t und .4llerthum 11()1 181. l. 
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ket költene; neli'i szüluége van tisztán tartani saját vizeit, hogy 
visszasugározzák a partokat. Küzdött, igaz, a Voltaire-féle cynis
mus ellen, de csak azért, hogy a közönyösségbe werüljön; tapsolt 
egynémaily fehünö tehctöégnek, de csak azért, mert visl'lont ma
gasztalásokat várt tőle, kész levén mindenkit lesujtani, ki az ö 
istenségát megtámadni merészkednék. Különben nem vezette ko
rát, ámbár ez neki, a lángésznek hatalmában állott volna, ellenke
zöleg ö is sodortatni engedé magát az ár által; new támogatta 
hazája nemzeti lelkesedését az idegen ellen, sem a ezabadság ki
vivása végett tett erőfeszítéseket, amiértis azok között foglal he
lyet, kiket bámulnak, de nem szeretnek, kiknek a hatalom hízeleg, 
de nem fél tőlök, kiket tisztel, de nem áld az utókor. 

BUSZONBABMADIK FEJEZET. 

B ö les e l em. 

Németországot kiváló érdem illeti meg azért, hogy a jelenkorbau 
a legfontosabb lépést tette meg a bölcselem terén 1 olly l~pést, 

melly alapul szolgált minden késöbbire nézve. Mielött ennek fej
tegetésébe bocsátkoznánk, vizsgáljuk, hol állott akkor a tudomá
nyok eme tudománya, melly minden mást felölel és megítél. 

Locke bölcsészotének, bármilly elégtelen volt ís, érdemül 
rovandó fel, hogy népszerövé lett; némellyck talán nagyonis köz
napinak mondanák ama tulságos felületesség miatt, melylyel a 
szellem tényeit magyarázza, ügyesen átugorva mindcnen, minek 
megoldása nebél!lségekkel járna. Hogyan keletkezik a lényeg (sub
stantia) eszméje'( Alig tünt fel Locke elött eme kérdés, tagadta 
azon eszme létezését, mcrt nem lehet levezetni az érzékekből s 
azért nem egyezik meg az ö alapelvével, ruelly ezerint nekünk 
közvetlenül az érzéki észrevevések szolgáltatják a kivülünk fekvő 
testek eszméit. 

Az iít vakon követő tömeg elfogadta állításait, d' Alembert 
azonban, noha öt a metaphysica Newtonjának mondotta l) észre
vette, hogy két dolog vár megfejtésre. Minthogy az érzéki kép-

l) Newtou l 6 9 a- ki s~ept. )6 -ról azt irta Lock&uak, hogy a azo u nézetbBJl 
van, miszerint Loeke miodeo et·kölcs alapjlit felforgatja azon elvvel, mellyet el.11Ö 
könyv&ueo fe!Allitott, mi&rtis öt Hobbes hivének tekintette. - Lisd AZon leve· 
l~t, mellyl't. Dugaid Stewart IUl Encyel. b1·íttan. el6szavá.bao közölt. 
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zetek a lélek belsli módosulásai, hogyan tünhetuok fel ezek kivül· 
ről ? hogyan tünhetnek fel előttünk a szagok, a hang, a hideg, a 
meleg, mellyek a lélekben vannak ollyképen, mintha a testekben lé
teznének? hogyan gondolhatjuk azt, ami kivülünk van? Továbbá az 
érzékek különféle, egymástól független képzeteket szolgáltatnak ne
künk: hogyan vezeti tehát ezeket a lélek valamell y egyedüli tárgy
ra? egy hólapdát tartva kezemben, hideget, ellenállást, sulyt érzek: 
hogyan egyesül eme három érezhetö,külön tulajdonság n hólapdaegyedüli 
eszméjében? Mindezek elodázhatlan fontosságu kérdések, e azért való
ban csodálnunk kell, hogyan tagadhattn. ö mégis a lényeg eszmé
jét e zavarhatta össze a külaö érl'.éki észrevevéseket a felölök ho
zott itéletekkeL Condillac István abbé, Grenobleból, meg akarta 
magyal'ázni a d' Alembert által lelsorolt nehézségeket, de még 
csak meg sc•.a értette azokat, m,~t·t a megismerés anyagából, éR 
nem alakjából indult ki. 

(;ondllloc. 
Miként Locke Baco, ugy Condillac ( 1715 -80) Locke nyo

mán haladt tovább, s azon érdemet tulajdonitják neki, hogy ért
hetövé tette öt, noha azt is kérdeni lehetne, vajjon csakugyan meg
értetta-e? Coudillac valóban ugy tlinteti fel Lockét, mint aki csu
pán az érzéki észrevevi-seket engedte meg, holott Locke, ha szük
ségesnek tartja is az h·zéki észrevevést, azért nem zárja ki az 
ész egyéb munkállwdásait; annyi bizonyos, hogy nem magya
rázta meg ezeket s csupán Carteeius ellen szándékozott síkra
szállni, ki az itéleteket megelőző eszméltet tátelezett föl. Condil
lac azonban kiküszöbölte a~on igen ceekóly ré~t is, mellyet Locke 
a gondolkozás számára m~ghagyott, amennyiben ~ figyelést csu
pán észrevett érzéki behatásnak tekintette. 1). Ő tehát mindent 
az érzékekre viszen vissza s a lolk6t szetn·cdöleges létezési mód
nak állítja; az embert egy rangba helyezi az állatokkals ezerinte 
a lélektan is csak a zoologia egyik ága. Az ember tehetségei c01ak 
valamclly első érzéki észrevevés különféle kifejlődése. A megfigyelés 
az érzékek által feltüntetett tárg-y é~<zrevevéee; ha két!lzeres, össze
hasonlitásnak neveztetik; ha a megfigyelés tárgya távoli, ez az 

1) Locke (mondja Condilhc) P8Zm~inkuek két forrá•át külö ubiizteti meg: 
az ~rzékeket és a gondolko•ást. Helyesebb lenne canpán egyet i~merni el, r~
szint mert a goD<lolkodá~ keletkezésében nem egy~b, r.:~jnt maga az érzéki észre
vevés, részint mert az nem annyira az <~szmék forrása,;mint inkább ama csatoma, 

mellyen :it azok .u érzékekt.öl scánnRZitak." Tra.ité d-,a ae·n•a!io.u. l ?:j-l 
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emlékezet: érezni két tárgy különféleségét vagy haaonlóságá.t, ité
let j az ítéletek egymasutáni k<ivetkezése a gondolkodást képezi j 
valameily itéletet hozni le ~gy másikbó!, melly amazt magába zárja, 
annyit tesz, mint okoskodni; vagyis nem lehet okoskodni érzéki 
észrevevés nélkül, s mind<lzen tehetségek foglalata értelemnek ne
veztetik. Ha az érzéki észrevevéseket mint kellemeseket vagy 
kellemetleMket veszszük tekintetbe, rájöttünk az akaratra vonat
kozó tehetségek keletkezésére, mi nem egyéb, mint a remény által 
szilárddá tett vágy. Az értderore vagy az akaratra vonatkozó 
ös~zes tehetBégek t>gyesülése képezi a gondolatot, melly követ
kezésképen az érztiki észrevevés által hozatik létre. 

Ezen egységet valóságos csodának tekintutték j nagy dolog
nak látszott, hogy a tárgy egészen kiküszöböltetik s a lélek leg
tevékenyebb tehetség·ei is egy szenvedőleges elvre vitetnek vissza. 
Akkor, midön windenfelé a tapasztalást hirdették, nagy tetszésre 
talált az élettelen azoborról vett hasonlata, mellyet a bölcsész tet
szése szerint ruház fel eg·yik érzékkel a másik után. A szaglás, 
a látás, a hallás, az ízlés nem elégségesek arra, hogy meggyőzzék 
a szobrot arról, miszeriut kivüle is létezik valami, minthogy csu
pán benső módosulásokat hoznak létre benne, továbbá nem érezte
tik vele a hideget és mele~et. Minthogy azonban a szobor mo
zog, érinté.;e ellenszegülésre talál s igy észreveszen valamit, mi 
uem ö maga; a dzilárdság ezen érzése ama hid, mellyen értelme 
kihatol önmagáb61, s az em e t é n y b ö l származó s a szokás 
által megkönnyített ítéletek sególyével bizonyossá leszen a testek 
létezéséről. Ezt akkor analysisnak nevezték s nem találkozott 
senki, ki igy szólt volna hozzá: "Ezen fij\tevés k~ptelen, mert az 
ember lényegéhez tal'tozik, hogy cl legyen látva miuden érzékkel, 
s az értelmi ellet súrnos tehetségek együttes, és nem egymásutáni 
gyakorláBát hozza magával. Do hogyan tulajdonithatja ön a 
tapintásnak az itélethoz9.s képességét, ha ez egénzen belső s nem 
vonatuozik testünk vagy a kivüliink létező tér egy pontjára sem? 
hogyan bc.;zélhet észrevevésekről ön, ki mindig csak fölte~ések

ből indul ki, miuö ezen szobor, vagy a pusztaságban elhagyott 
két gyermek'?" 

.Condillal~, miot gyöngo okoslwd6, megelégszik a dolog külsö 
héjával j nincs fogalma az ok eszméjéről j hisz az érzéki észreve
vés ben, de nem kérdi h o g y a n történik j minden előhaladást 

amaz ü~yesRégnek tulajdonít, roe>lylyel a nyelvet használjuk, de
nem keroHi, honnan nyerttik ezen ügyességet. Az ellenvetésekre 
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mindig csak állitásokkal felel j minduntalan csak a z é r z ék i é a z
r e v e v é s á t a l ak u l ás á r ó l beszél, de soha sem jelöli meg, 
milly módon, s honnan veazi az uj elemet j s ba az érzéki és!Zre
vevés érez, ítél, elvon, tart stb., ez akkor nem más, mint nevét 
változtatva, a lélek. 

Az eszmelánczolás ( concatenatio idearum) szarinte csak szo
ká.s; valamelly érzéki észreve\"és keletkezésekor a többiek is utána 
jönek, a &IZokás ereje által egymásba füzve. Az érzéki észrevevé· 
sek és szoká.sok azonban nem emelik &IZ embert az állatok fölé, a 
benyomás nem hozza magával az általánosságokflt, az összehaeonli
tásokat, az itéletet. Miudezt tehát a szó nyujtja. A nyelv és 
gondolatok közti viszonyok kérdeset Locke említette, de csak fu
tólag; Coodillac ~tzintén felhozza a kérdést és állitja, hogy a jelek 
szülik a gond<1lkouát~t1 nz el vonást (abstractio ), az okoskodást é8 

amaz egyéb tehetségeket, mellyek folytán az ember értelme fölötte 
áll a barmokénak; a nyelvnek köszönjük az eszmetársitás szoká
sát, miálta-1. bölcs következtetések származnak az emlékezetbill ; az 
embe1· a beszéd által jut az értelem éR müveltség csodáinak bir 
tokába j általa. gondolkoznak az érzéki észrevevések. 

Mindazonáltal maga. a gondolat eme hatalmas ébresztője oka 
a tévedéseknek is, midlín az ember R nyelv általánosságaiban ka
landoz, s a valósággal Cderéli föl az általa alkotott abstractiókat. 
A beszédet tehát Jehctöleg közel kell hoznunk az érzéki észreve
véshez, az összetett eszméket egyszeriikre kell feloldanunk s az 
érzékek által nyujtott biztos képig hatolnunk. 

A nyelv tanulmányozását érdemül tulajdonitják Condillacnak, 
de ha ö részletesebheu kifejtette is ezt és az értelem munkálko
dását, általa sommi lényeges gyarapodást nl!m nyert a bölcselem. 
Már Carteeius után belátták, hogy nem foghatja fel a nyelv kü
lönféle elemeit az, ki nem ismeri a gondolat elemeit és alakulását 
s hogy ennek megismerésére épen a nyelv megfigyelése által jut
hatni el, mintamellyben és az öntudatban oszlik. elemeire a gondo· 
lat; ezért a nyelvtan a nyelv és a gondolat közti viszonynak te
kintendő. Némellyck ennekfolytán általanos nyelvtanokat S1!erkesz
tettek, s ezek között első volt a port-royali, melly"ben már meg
különböztetés tétetik az alanyi és tárgyi szók között, vagyis mely
lyek gondolataink tál-gyait, vagy azok alakját és módját jelentik, 
ama különbözö tekinteteket, mellyek alatt a lélek a tárgyakat te
kinti. 

Ime tehát a nyelv arra vezet benniinket, hogy ismereteink-



- 493 

ben tárgyi és alaki elemeket találunk j ez ellentétben állott Locke 
tanával, minthogy a viszuny eszméi nem az érzéki észrevevésekbl:lf, 
hanem a lélek syntheticus müködésébiH származnak. Condillac 
nem ismerte ezen megkülönböztetést; mi megmentette volna l:lt az 
lllalakult érzéki észrevevés tévedésétl:ll. Ő, mint pap, nem ment 
a végsl:l következtetések ig j noha anyagelvileg okoskodott, az ér
zéki észrevevések székhelyét mégsem a test szerveibe, hanem a 
lélekbe helyezte, söt egyenesen az idealisták között foglalt helyet, 
állitván, hogy mi csak saját gondalatunkat ismerjük 1). 

Ilu me. 
Az érzéki észrevevések tanát nagyobb elmeéllel és bá.tor!lággal 

vitték a végkövetkeztetésekig Angolországban. Hume Dávid, Edin
burgból ( 1717 -76), kivétel nélkül elfogadta ama Loeke-féle el
méletet, melly ezerint ismeretekre csak az érzékek utján teszünk 
ezert; Locke azonban ellentmondott önmagának, midön megkü
lönböztetést tett e r e d e t i (primitív) ismereteink és a többiek kö
zött, mellyek a tapasztalásból származnak. Hume j61 látta, hogy 
a p r i o r i, vagyis általános és nükséges· eszmék n em származhat
nak az érzékektől. "A tudomány, mondja 1:1, cnk azon föltétel 
alatt érdemel bizalmat, hogy összes elemei á szfikségeseég és e
gyetemessllg jellegét viseljék magukon : már pedig a mi eszméink 
válto~ékony benyomások vagy puszta szokások eredményei; tehát 
nem létezik valódi tudomány. Azon eredeti tételt, hogy m i n cl e n 
e r e d rn é n y n e k m e g v a n a ma g a o k a, lobetetlén levonni a 
tapasztalásból, mint ameily csak egyes tényeket tár elénk, de :so
ha sem mutatja az összefüggést ezek és okáik között, még ke
vésbbé pedig szükségességöket," Ahelyett azonban, hogy ebblll azt 
kö'Vetkeztetné, mi~nerint az érzékeken kivül málf ismeretforrás is 
létezik, Hume tagadta az emlitett ala{>elvet, állítván, hogy az em
berek csak szokásból tartják meg azt. Nehogy tehát kételkedjék 
valaki egy bölcsész ellenmondást nem türö gögjéröl, Hume azt té
teie2lte föl, hogy az egész emberi nem tévedésben van, s ezzel ki
küszöbölte tevékenységünk legközönségesebb alapját; okoskodá
sainak végkövetkeztetése az, hogy "az eszmék, az ítéletek a a 
lélek összes egyéb m6dosulásai meggyöngült érzéki észrevevések, s 
azért . kevésbbé biztosak a 11ajátképeni érzéki észrevevéseknél ; 
külHnben ez utóbbiak is hijával vannak winden szükséges biztos· 

l J Art de penser. 1776. Éa v. ö. a 141. lapot. 
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ságnnk, minthogy semmi ok sem gyözhet meg b ennünket arról, 
hogy megfelelnek a tárgyak nak." 

A természeti rendre vonatkozó itéleteink valójában az ok is
meretén alapulnak j az erkölcsökre vonatlcozók magokban foglal
ják az erkölcs és szabadság ismeretét j ,,zon iéieteink továbbá, 
mellyek az anyagi és erkölcsi világ eredetét és egység1;t megma 
gyarázni akarják, valameily egyetemes elv ismeretét tételezik föl. 
Már pedig az okiság (causalita.s), erény, lsten, eme három eszméje 
merö föltevések, költött eszmék. A tapasztalás ugyan elénk 
tár:ja a tünemények között lev/l egymásutániság és együttesség 
viszonyait, de nem gyilz meg bennünket arról, hogy az egyik a 
másikból származik. Mellözvc ~z ok eszméjét, összes itéleteink ha
lomra dölnek, minthogy mi a tüneményeket ~~ak az ok ismereté
nek alkalm8.zásával magyarázhatjuk meg, s csupán ez által hihet
jük létezöknek a testeket, annyiban hivén azokat, amennyiben 
okai érzéki észrevevéseinknek. 

Ép olly kevéssé á.llhatuak meg ama fogalmak, mellyeken az 
erkölcsi ezé l ok alapulnak, minthogy az emberre nézve csakis a 
személyes érdek sz0lgálhat ÖHztönül; hiányoz v :'Ln mind•m észszerü 
indok a jótékonyság, az erenyben rejlő önrMgtagadás eszméjére 
nézve, csakis a kétsé~; rua!'ad meg. Elenyésúk a szabadság esz
méje is, minthogy neua létezhetik szabad választás indokok nélkül, 
az indok pedig csakis érzéki észrevevés lehetvén, melly ellenál
hatlanul sodorja magával az akart~otot. 

Az érzékek továbbá semmi eszközt nem nyujtanak arra, hogy 
eljussunk Istenhez, ha csak oknak nem tekintjük. Az ember tehát 
elejénte a természet jótékony vagy kárt okozó tüneményeit imádja, 
ezeket késöbb abstractio után istenekké 3lakitja át, ll a látható 
világon kivül is alkot magának egyet, tetszése szerint. Hume te
hát kiküszöböli Locke alapelvét, az érzéki észrevevést, amennyibt>n 
ő ezt pusztán, látszólagos behatásnak, a természetet pedig behatá
sok és tünemények vegyülékének állítja; Locke az akiságból sz tik
ségességet vont le, Hume azonban ezt is tagadja s a szokás csa
lódásának mondja1 illy módon uz esetleg kényére hagyott ábrálld
képet alkotva a világból. Nem létezhetik bölcselem az okok és 
okozatok közötti összefüggéa nélkül; mir pedig a tapasztalás, esz
méink ezen egyedüli forrása, semmi illyféle összefüggést nem tár 
elénk j következésképen nem létezhetik bölcselem, s az emberi lé
lek (sp1ritus) képtelen egyebet megisme1·ni néhány tényen kivül, 
mellyek benne magában marültek fel, 11 mellyekre emlékezik. 
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Berkeley. 
Más uton jutott hasonló tagadásra Berkeley György, iriandi 

püspök (1684-1753). A billcselern ezen sarkalatos kérdésére: M i 
képezi ismereteink eredetét és biztosságát? Locke ezt 
válaszolta: A z é r z ék ck; Berkeley, hogy alapjából felforgassa az 
ebből származott anyagelviséget, ekként válaszolt: A z e sz me. 
Ezen válaszok első pillanatra teljesen különböznek egymástól, 
pedig Berkeley Locke tanitványáualt vallotta magát, s azt hitt P, 

hogy az ö elméletét követi. 
Locke ezen el ve : C s a k é r z é k i és z r e v e v é s l é t e z i k, 

nem elégithetto ki az okoskodó éAzt. Hogyan lehetne észszé az ér
zéki képzetek halmaza egy olly lényben, melly egyébre sem ké
pes, mint azokat befogadni és megtartani? hogyan léphetünk át 

ama világból, mellyet a tapintás tár fel elllttünk, abba, melly a 
látás által tárul elénk r A lényegeket mi cs&.k a bennök létezll (in
haP-rens) tulajdonságok által ismerhetjük fel. Már pedig mi semmi
féle tulajdonságot nem képzelht>tiínk ollyannak, melly valameily 
test lényegéhez tartoznék; nem gondolhatjuk illyeneknek a má
sodlagos tulajdonságokat Bem, minők a szin, a szag, az iz, mellyek
röl Carteeius kimutatta, hogy inkább bennünk, mint a testekben 
léteznek; nem a fötula.jdonságot, a kiterjedést, szintén az imént 
emlitett okok miatt. Minthogy pedig mi a testeket c~upán kiteJ'
jedésök folytl\n ismerjük, az anyagi világ csak tünemény, s ne
künk csak az eszméket lehet észrevennünk; az érzéki észrevevé
sek sorozatai merö efogadott 1egyek, szavai ama nyelvnek, mely
lyel Isten beszél hozzánk, ki az egyedüli lét-ok (causa efficiens). 
Ekként az érzéki észrevevés bő l indulva ki, oda jut, hová Malebranche 
jutott, ki a gondolatból indult ki; minthogy pedig csupán esz. 

· méket enged meg, rendszerét i d e a l ismus-nak nevezték el, 
holott helyesebb lenne i d e ismus-nak nevezni. Azáltal azonban, 
hogy ki akarta küszöbölni az anyagot s csupán az eszmét akarta 
megtartani, n lcghat6sabb fegyvert azoigáitatta az anyagelviségnek : 
Helvetius tőle vette azon állítást, hogy az ember csupán a kéz 
czélszerübb alkotása által mulja felül az állatokat; Hume tőle köl
csönözte szkepf icismusa összes érveit ; Condillac szintén plagizál ta 
öt az érzéki észrevevésről Hzóló értekezésében. 

Sk6t Iskola. 
Ime Locke tanainak Jogicai következései, mellyek láttára el

rémült a j6zanész, s a tévedils felderítéséhez s az orvosezer kuta
táeához fogott. A skót iskola, melly ezintén Berkeley nyomán 
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keletkezett, megijedve amaz ürtöl s mégis Locke magasztalójanak 
vallva. magát, kereste a határvonalat, mellyen tullépve Locke a 
kétség azon örvényébe bukott, melly csak a csőcseléknek lehet 
inyére, s mellybeo a bölcselem elszigetelte magát az erkölcstan
tól és a vallástól. Shaftesbury volt az első, ki az erkölcsi érze
tet állitotta föl a cselekmények rendszerének forrása. gyanánt. Utána 
Hutcheson megkezdette az ellenhatást a szkepticismus ellen,}S azon
ban elégségesnek tartotta elismerni az emberben bizonyos erkölcsi 
ösztönt, "melly függetleo a haszontól és személyes érdektöl, az 
érzelmektől és szeovedélyekt81, az igazságtól és a speculativ ész
töl és azon eszmétöl, mellyet az istenségriH alkotunk magunknak." 
Illy bizonytalan okra vezette vissza a cselekvények erkölcsiségét; 
de hát mi legyen alapja? hogyan hihessük, hogy ezen ösztön oem 
elveinkből, előbbi tényeinkböl, nevelésünkmöl származik? A tényt 
ténynyel magyarázta, mint olly tudomány, melly szégyenli önma
gát B a jelenben, a kézzelfogható tüneményben, a tapa~ztalásban ke
res némi alapot. 

Hel d. 
Reid Tamás (1710--96)1 Strachanból Skothonban - alapos 

ész, a józan felfogás s a neveléstől független eredeti elvek taoá
val kelt aikra, ugy a ezkepticismus mint az ideismus ellen 1). Baco 
állitotta, hogy a tudomány a tények megfigyelésében és a b~bo
zásban áll, melly utóbbi a hasonlók egymás mellé helyezése ál
tal fölleli az általános eszméket. A skot iskola ezen elvet 
kiterjesztette a bölcselemre is. Ne akarja ez, ugymond, meg
fejteni az okokat és a lényegeket, minthogy mi a valósághól csu
pán ama tényeket és tüneményeket ismerhetjük, mellyeket észre
veszünk, s elégedjünk meg azok helyes leirásával. Némelly té
nyek az érzékek a}á, esnek, mások a belső érzés tárgyai; amazok 
a természettaohoz, ezek a bölcselemhez tartoznak. Locke eme 
két ellenmondó tétele közül: Minden ismeret az erzékek
b ö l s z á r m a z i k, és : L é t e z i k a p r i o r i i s me r e t, Hume 
tagadta az utóbbit, megtagadva a józan felfogást; Reid az utóbbit 

fogadja el, s azt következteti belőle, hogy nem minden az érzé-

1) A franczia Buffier (- 1737) mlr a ~k.'otok eliitt akként batlrozta meg 
a józan felfogist, hogy az "a termésaet lltal miuden emberbe, vagy nyilvinval6-
lag legnagyobb ré3zökbe helyezett ama képesség, mellynél fogva az éez haszná
ratának megnyerése után közö~ és öszhaugz6 itéletet hozzanak bizonyos saját 
észrevevé~ök belsil érzékétől különbözil tárgyak felett; itéletet, melly semmiféle 
m~elö11l elvnek nem következménye.'" Tra iti! des premi~rea vl!ritd~, fl. Fej. 
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kektlll származik j hogy léteznek az emberi lélekben nemeily alap
igazságok, függetlenek a tapasztalástól, mellyek szerint nem csu
pán a köznép, hanem a bölcsflszek is okoskodnak 11 kénytelenek 
okoskodni, ha akarják, hogy megértsék llket s vitatkozzanak ve
Hik. Alig jutnak azok valamelly ember iintudatára, rögtön be.le
egyezéaével kénytelen járulni hozzájok j továbbá azok megisme
résének tehetsége veleszffletett és közös minden emberrel, ba ugyan 
a lélek érettségre jutott s rnent az ellSitéletektöl. Összeségök ké
pezi a józan felfogást ( sensus communis.) Ezen alapelvek egyike az 
érzékek tannakodbának igazsll.ga; a másik, hogy nem létezitt oko
zat ok nélkül. 

Az Altalános elv alkalmazÁsával ugy találja, hogy mi a tes
tek eszméjét az általok érzékeinkre gyakorolt b e n y om&. s (imp- . 
ressio ), az ennek folytán lelkünkben keletkező é r z és (sensatio ), a 
dolgok létezésének és érezhető tulajdonságainak és z r e v c v é s·e 
(perceptio) által nyerjük. Mintbogy pedig amaz érzés nem ered
ményezheti a dolgok létezésének észrevevését , föl kell tennünk, 
hogy a lélekben bizonyos veleszületett tevékenység létezik, melly 
azt az érzéki behatások által a külvilág létezésének következteté
Bére vezeti. Reid tehát a józan felfogás elveit akarta támogatni 
a bölcselem ellen, melly azokat megsemmisíteni igyekezett. Mi
dön azonban minden hasonlóság létezését tagadja a s e n sa ti o és 
p e r c e p t i o ltözött, ö is megfosztja a megismerést a biztosságtól, 
s ugyanazon ideismusba esik, melly ellen küzdeni akart. Ellentét
ben Lockéval azt tartja, hogy az érzéki észrevevést megel8zi az 
itélet, melly által felismerjök amannak valóságát, s hogy az érte
lem első ruüködése a synthesis és nem az analysis. De mig ezzel 
legyőzte Locke hiveit, nem vette észre, hogy maga az itélet is va 
lameily egyszerű, általános eszmét tételez föl, mert lehetetlen ak
ként itélni, hogy létezik valameily dolog, ha nem birunk a létezés 
eszméj ével. 

Brown Tamás, Ki rkmabreckböl (1778-- 1820), ki szintén 
megtámadta Humét, nem hiszi, hogy Reid közvetlen észrevevésa 
elég legyen a kiilsö világ létezésének bebizonyítására, 8 ehelyett 
inkább az e 8 z ru é k :: e u g a ll a t á t állítja az összes értelmi és er
kölcui. tünemények okául. 

Stewart. 
Dugaid Stewart, Edinburgból ( 1753 -1828), & skót iskola ta

pasztalati módszerét követve 1 állítja, hogy nem minden eszme 
szll.rmazik az érzéki észrevevésböl, s hogy az ember általános esz-

xvn. il2 
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mék et alkothat mag6.nak, midön nevekkel látja el a dolgokat; 
illyformán a jelenkori nominalisták megalapítója lett. Reid tagadta, 
hogy bármi léteznék az észrevett tárgy és a lélek között, melly 
azt észreveszi. De ha csakugyan létezik a valamelly egyén' által 
észrevett tárgy, az általanos eszmék csakis a lélekben léteznek, 
azért Reid nem talált módot azok megmagyarázá.sára. Stewart 
egyszertibhnek vélte tagadni azokat, és állitani, hogy csak pusztai 
nevek. Nem vette észre,hogy puszta nevek elégtelenek megmagyarázni 
ama tényt, mellynél fogva a lélek lehetséges lényeket képzelhet 
éspedig nagyobb számban, mint ama lények összesen, mellyeket 
az érzékek segélyével észrevett ; erre továbbá nem elégségesek a 
magukban az egyénekben észrevett és hozzájok tartozó tulajdon
ságok tlszméi, hanem szükséges, hogy az ész magukban fogja fel 
eme tulajdonságokat, vagyis elválasztva az egyénektöl, s mint 
pusztán lehetségeseket; emellett a jegyek elégtelenek annak meg
magyarázására, hogyan jutunk el az általános igazságokhoz, ha 
csak meg nem engedjük, hogy ezek ilii létező valamik. 

Az általános eszmék eredetének kérdéset tehát nem oldja 
meg a skót iskola, s Carteeius óta a bölcselem visszament a két
ség és az anyagelviség felé. 

Wolf. 
Németországban Leibnitz után Wolf Keresztély (1679-1764) 

kit már emlitettünk a publicisták között, a bölcselem azétszőrt el
veit néhány egyszerüre akarta visszavinni s ezeket mértani rend
szerrel terjeszteni elö. Az erkölcsiség föszabályául önmagának tö
kéletesitését, s mások tökélyesülésének előmozdítását állitotta fel. 
Ő tehát szorosan az észhez tartotta magát s szigoru következetes
séggel vonta ki belöle egész rendszerét, melly ennekfolytán, noha 
nem birt alappal, sokak tetszését megnyerte. A bölcselmet, melly 
szerinte minden létezőnek és lehetségesnek tudománya, elméletire 
és gyakorlatira osztotta fel ; az első, logicát'a és metapbysicára 
osztva, az onto!ogiát és theologiát foglalja magába; a második 
gyakorlati átaJános bölcsészetre, erkölcstanra, természeti jogra, po
litikára oszlik ; a késöbbiek hozzácsatolták még a szépészetet 
(aestbetica). Ezen szigo•·uan mathematicai rendszer, ezen szabatos 
terminologili, ba jobban határozta is meg a fogalmakat, gyakran 
formalismussá fajult. Késöbb La n ge Joachim kimutatta, mennyire haj
lik az isteutagadáshoz, ,; azórt el is tiltották az iskolákban. Több 
eredménynyel támadta öt meg Crusius, ki Istent állitotta fel a vi
lág korlátlan alkot.fJja ti a morál egyedüli elve gyanánt. Késöbb 
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azonban ugy Liebrtitz mint Wolf követ8i Locke empirismusának 
engedték át a tért, inkább az alkalmazások különfélesége, mint az 
elv egysége után törekedvén. Némellyek valameily rendszer kizáróla
gos uralma ellen az eclectismust állitották fel ; igy a szépész Sul
zer átültette Németországba Hume bölcsészetét i Basedow a bol
dogságot, a belsö beleegyezést és az analogiát állitotta fel az igaz
ság elve gyanánt i Mendelsohn és mások egy adag régi dolgot ke
vertek az ujabbak közé; Tetens kifejtette Locke tanainak követ
kezményeit anélkül, hogy az anyagelviségbe üt8dött volna. Leg
többen a szkepticismust fogadták el, nem meggyözödésböl, hanem 
azon ür miatt, mellyet a dogmatismusban találtak 1). 

Kant. 
Ideje volt már egy ujabbal váltani fel eme bölcseimet s más 

utat választani a bizonyosság keresésében. A bölcsészeti forrada
lom létrehozója Kant Emánuel volt, Königsbergböl (1724-1804), 
ollyf érfiu, kinek összes életeseményei müveiben állanak, s ki bárki 
másnál határozottabban valósitotta a jelcnkoriak amaz e11zméjét, 
melly ezerint a bölcselem tárgya tisztán az emberi lélek (spiritue) 
önmagában véve, különválasztva mindattól, mit érint, gondol, föl
tételez. 

Az igazság nem tünt fel szemei előtt rögtön, sőt inkább lát
juk, hogy tanai lánczolatos összefüggésben állanak elödei tanaival, 
s mintegy ezeknek következménye ; Carteeius azon alapkérdés fej
tegetésében : T u d h a t o k- e é n v a l am i t? m i t t u d h a t ok? 
állitá, hogy az érzékek megcsalnak bennünket, s azért csakis ké
telkedhetünk az érzékek alá eső tárgyakról, csupán arról levén 
bizonyosak, hogy semmi sem bizonyos. Mialatt azonban minden
röl kételkedik, nem kételkedhetik saját maga létezéséről, vagyis 
arról, hogy létezik az, aki kételkedik ; ennek folytán a következő 
alaptételt állitotta fel : G o n d o lk o z om, t e h á t v a g y ok. Kö
vetkezésképen előtte bizonyosabb a lélek (anima), mint a test lé
tezése; a tökéletes lény eszméjében okvetlenül benfoglaltatik a 
létezés eszméje, miért Isten bizonyosao létezik ; minthogy pedig 
lsten csak igazmondó lehet, nem akarhatott megcsalni bennünket, 
s következéskép a testek is léteznek. 

Cartesius ekként a hit egy tényéből indult ki, de megszünt 

l) Stanley tls Jonaius ~zegényes tlrtekeztlsei után D~slandes bocsátotta elsö 
izben közre A bölcsé8zet itészeti törlénet-tit (Amsterdam 17117), mit ö az emberi 
lélek törttlnate gyanánt képzelt. A edi magasztos, noha nem Upes lllandóau 
feléje ti;lrekedni. 



figyelemmel kisérni az öntudatot, miután csupán a gondolatot látta 
benne, s egyidejüteg nem alapitotta meg az öntudat és a tiszta 
ész tekintélyét. Nagyobb elterjedést adott Galilei amaz állításá
nak, melly szet·int a testek másodiagos tulajdonságai csupán az 
egyénben léteznek, a a testek lényeg.St a kiterjedéabe helyezte; 
illy tévedésbe esett az által, hogy nem vette figyelembe, miszerint 
összes érzéki észrevevéseinkben, bármennyire egyéniek (subjectiv) 
is, mindig létezik valami az egyénen kivül. A másodiagos tulaj
donságok mellett általa felhozott érveket B a y le arra használta fel, 
hogy a fő tulajdonságokat, s ezek között a kiterjedést ie, egyéniek 
gyanánt tüntesse fel. Egy a d h o m i n em érvvel mondá, hogy mi 
a kiterjedésről csak érzéki észrevevés ál b l nyerünk tudomást, wint
hogy pedig az érzéki észrevevés egyéni, illyen a kiterjedés is. 
Innen kiindulva Kantnak többé csupán a k ü ls ö é r z ék a l ak· 
j á-nak c zi mét kellett föltalálnia 1 azon ügyesség megj elelésére, 
mellynél fogva az ~'gyén képes tudomást nyerni a térröl. 

A feltalálóknál azonban inkáb b a módszert kell kutatnunk, 
melly az alkalmazás hibáit is tuléli. Cartesina példát nyujtott az 
egész metaphysicának valameily lélektani adatból való lehozll.sára; 
jelenleg tovább akartálc vinni az öntudat meg·figyelését, s mielött 
lehozásakat eszközölnének, el akarták ismerni mindazon ·elveket, 
mellyek ép olly szükségesekGI tünnek fel elllttünk, mint a gondo
lat létezése. Illyesm1hez fogtak a skótok, kik a módszerrel akar
ták befejezni a bölcst·~~zetet i mit sem találnak fel, de kiküszöbö
lik a régi tévedéseket; tagadnak miként Locke, de legalább eljut· 
nak néhány állitt.sig; megalapitják az eredeti tehets6gek tekinté
lyét s rámutatnak az igaz utjára. 

Kant gyöngi>knek találván a skótok érveit, amn ponton fogta 
fel ujra az ismeret kérdését, mellyen Berkeley hagyta, s vissza
vetve a titkokat, a bölcselkedés mélyébe vetette magát. Elfogadva 
d' Alembert problemáját, elöszl:!r is egy olly tudomány szüksé 
gességét fejlegette 1 melly megmagyarázza a külsö tapasztalás le
hetöségét. De vajjon nyerhetünk-e illy tudományt pusztán a ta
pasztalás által nyujtott ismeretekböl, vagy talán létezoel( az érzéki 
észrevevésektől független s az értelem (intelleclus) álr al alkotott 
ismeretek is? Locke megengedte az utóbbiakat. Condillac maga 
is bevallotta, hogy a megismerés eredetét lehetetlen csupán a té
nyekböl kimagyarázni; aunyira igaz ez, hogy feltevésekből indultkis az 
okoskodáara vont következtetést, mi által akaratja ellenére is kimutatta, 
hogy az idcologiát a priori kdl megállapitani F!u~y a belsőmint a kül-
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ső tapasztaliiara irlinyozni. Leibnitz, utálva a köznapias bölcsé· 
szetet, elvetette Locke ta b ul a raeáját, e akként gondo \kozott, hogy 
az érzéki észrevevés a lélek benső erejéből származik, s hogy lé
teznek olly észrevevések a lélekben, amellyekröl oem bir öntudat· 
tal. Ha vannak összetettek, ugymond, vannak egyt;zerüek is, s 
ezen eredeti egységeket m o o a s-oknak nevezte. Valameily egy· 
szerü lényeg (substantia) nem fogadhat be kivülről sem lényeget, 
sem mellesleget (accidens) j a lélek monas, következésképen mit 
sem (ogadhat be kivülről, s az érzéki észrevtwés nem egyéb, miot 
bizonyos változás, mellyet a lélek önmagában hoz létre bizonyos 
k ü :a ll erll által. Ez az e l ö á ll i t 6 (repraesentativ) e r ö, mi elég
séges oka az érzéki észrevevéseknek s l~nyege és természete a 
léleknek. Ezen erö következtében a léleknek okvetlenül kell birnia ér
zéki észrevevések kel. lsten azonban olly módon teremtette a lelket, hogy 
elöállit6 erejéből a képek (repraesentatiók) egész sora származ
zék, mel\yek miodegyike a megelözö képben birja elégséges okát j 
Isten ezáltal meghatározta mindegyik lélek állapotainak egész so
rozatát. Mialatt tehát a többiek mindent tagadtak, tabula rasának 
tekintvén a lelket, ö megint nagyonis sokat tulajdonitott neki, min· 
dent belöle származtatván. 

Kant Locke nyomán vallott11, hogy minden ismeretünk a ta
pasztalásból származik 1); észrevette azonban, hogy Locke nem tet
te vizsgálat tárgyá vá, vajjon lehetséges-e ezen tapasztaláR, ha n léleknek 
csupán érzéki észrevevéllek tulajdonittatnak, miértis azt állitott a, hogy az 
a p r i o r i ismeret szükséges és egyetemes. A logica megszilár
dult, mióta szabályai függetlenekké tétettek az alkalmazásoktól j 

a mathematica haladásnak indult, miután állandó tulajdonságainak 
kutatásához fogtak: ekként a metRphysica sem alakulhat meg, mig 
szabályai a tárgytól függetleneknek nem tekintetnek. Kant tehát 
a megismerés alanyára akarta átvinni a kutatásokat, mik eddig a 
tárgyra voltak irányozva, épugy, mint Kopernik, ki képtelen levén 
megmagyarázni a világot, ha az egeket forgatja az ember körül, 
az embert forgatta a nap körül. A vizsgálódást tehát először il5 
az értelem müszerére kell irányozni. 

Minden tételben egy általános és Jogicai elem, továbbá rész
letes, változékony, mellékes elem ek léteznek. Ezen mondás: am a 
g y i lk os s á g egy gyilkost és egy meggyilkoltat tételez föl; vál-

2) Á ti1:ta én critioájdt (17Bl-87) a következő, teljesii\ggel nem eriticai 
dogmával h!lldi meg: Ninu két1ég benne, hogy minden tudtilunk a topantalállal 
kezdődik. 
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toznak a körűlmények, változik az eszköz, de mindig változatilill 
amaz általános elv, miszerint minden gyilkosság valamelly gyil
kostól szárma~ik, s egy másik, még általánosabb, hogy minden 
aceidensuck oka van. Ez lenne az a l ak, a többiek pedig az 
a n y a g. Az anyagat a külvilág szolgáltatja, de nem az alakot, 
miértis ez a külvilágból, az alanyból származik. Az ismeretek 
tehát vagy alanyiak (subjectiv), vagy tárgyiak (objectiv). Mint
hogy pedig az anyag csupán az alak által leszen valóságos isme
retté, ennélfogva a tárg·yi csak az alanyi által válik előttünk is
mertté. A tanulmányozásban a gondolatból, az alakból, nem a 
tárgyból kell kiindulni 1 minekfolytán a metaphysica kiindulási 
pontja is megváltozik. Helytelen tehát ugy az érzéki észrevevé
sek tana (sensismus), mint az ideismus, mert az anyagból indul
nak ki az alakra, a tárgyból az alanyra, a létezésböl a gondolatra, 
az ontologiából a lélektanra. 

Reid belátta, hogy az a priori ismeretnek mi köze sincs az ér
zéki észrevevésekhez, hanem amaz ez utóbbiak alkalmával ébresz
tetik föl bennünk. Nem keret~te, hogyan történik ez, mig Kant innen 
indult ki. Ugy látszott neki, hogy a tárgyak nem pusztán az 
érzéki éc~zrevevések, hanem ezek (mate ri a) és a lélekben rejlő 

tulajdonságok (fo r ma) gyüledéke (aggregatum). Az érzéki észre
vevések az észrevevő tehetség anyagi eleme; alaki eleme az idő 

és a tér, észrevevésünk alakjai. Az értelem összegyűjti a tapasz
talás által nyujtott anyagokat a négy categoria, vagyis az anyag
nak a tapasztalástól független fogalmakkal való összekapcsolása 
módjai által, mellyek az érezhető intuitiók alakjával egyesítve, az 
értelem alakító elveit képezik. Találmányát más rendbeli igazsá
gokra alkalmazva, ngy találta Kant, hogy eszünk vagy több részre 
osztja az eszmét, mi ellcmzésnek (a n a l y sis), vagy egy eszmévé 
kapcsolja öt~sze azokat, mi összetételnek (synthesis) nevezte
tik. Elemző ítéletek által az alanynak valameily, lényegesen 
hozzá tartozó jelzőt (praedicatum) tulajdonítunk, mint midőn ezt 
mondjuk: A h á r omsz ö g h á r om o l d a ll a l b i r 6 á b r a; az 
összzetevő itéleteknél a jelző több valami annál, mi az alanyban 
gondolta tik, mint midőn ezt mondjuk : A z é g d e r ü l t. 

Hogyan jőnek ezek létre a mi elménkben? Az elemző itélet 
már létezőnek tételezi föl az összetevő itéletet, mert csak azt le
het azétszedni, ami össze van rakva, Ha most figyelmünket az 
összetevő itéletekre irányozzuk, ugy találjuk, hogy némellyek a 
tapasztaláera vonatkoznak (tapasztalatiak, em p i r i c us ok), má-
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sok pedig. a pnor1 alkottatnak. Az előbbiek alkotásánál ninc!! 
nehézség; a tapasztalás támogatása azonban hiányzik az a priori
aknál. Honnan származnak az illyféle ítéletek jelzői ? az érzékek 
nem azoigáhatják nekünk azokat, miértis önmagunkból kell von
nunk és el kell hinnünk, hogy bizonyos bámulatos energia létezik 
bennünk, mellyböl a dolgok fajának (species) jelzöi származnak. 
Minthogy eme jelzők a priori léteznek bennünk, . okvetlenül szük
ségképenieknek és egyetemeseknek kell lenniök. 

A bölcsészetnek igyekeznie kell elősorolni eme jelzőket, 

mellyek nélkül nem léteznének az általunk észrevett tárgyak; ki 
kell fejtenie azon módot, melylyel elménk a tárgyakra alkalmazza 
eme jelzőket, s ismereteinek tárgyait alkotja belölök. Hozzá kel
lett tehát fogni ugy az elméleti, mint a gyakorlati, valamint egy 
harmadik észnek is átaJános megbirálásához, melly utóbbi megállapítja 
az elsőnek szövetségét a másodikkal. Ami az elsőt illeti, az észre
vevésnél meg kell különböztetni az érzékek által nyujtott a n y a
g o t és a tapasztalást megelőző a l ak o t ; minthogy a:>; eszmék al
kotására nem elég a szenvedőleges észrevevés, hanem az észnek 
tényleges működése •~ kivántatik, m1 ö nk é n y t i ségnek 
( spontaneitas) nevezhető. 

Össze levén gyüjtve az intuitiók az eszmék alkotása végett, 
az értelem össze akarja foglalni azokat, hogy itéleteket hozhasson. 
Minden itélet vagy a mennyiségre, vagy a millyenségre, 
vagy a vis z o n y r a, vagy a m 6 d o z a t r a ( quantitas, qualitaR1 

relatio, modalitas) vonatkozik, melly négy alap-módból tizenkét 
osztály (categoria) származik: egység, többség és egyetemesség; 
valóság, tagadás és korlátolás; lényeg és mellealeg, okiság és ftlg
gés, hatás és visszahatás ; lehetség, létezés, szükségesség ellen· 
téteikkeL Ezen categoriák tiszta fogalmak, mellyek az egy köz
vetítő, az idő által az észrevevés látmányaival egyesítve a gondo
lat tárgyát képezik a mellyek szerint minden itélet alakul, nem a 
tapasztalásból származnak, hanem az értelem általános szabályai. 

Ama tény, melly az itéleteket az egységre viszi vissza, az 
okoskodás, melly által az ész az értelemtől különválva miik.ödik 
s mellynek föladata azon absolut föltétel keresésében áll, melly 
ezerint az előzmények ből (praemissae) következtetések vonatnak. 
Minthogy pedig három általános alakja van az okoskodásnak, föl
tétlen ( categorica ), föltételes (hypothetica ), azétválasztó ( disiunctiva ), 
azonképen ezintén három eszme alapítja meg az absolut föltételt 
mindegyik okoskodási alakra nézve. Ezen eszméknek azonban 



egyikét sem szolgáltathatja a tapasztalás, melly osupán a tüne
ményeknek felel meg és semmi álta.lá.l!.os vagy absolut dolgot nem 
állit elénk. Illy fogalmak tehát a. pl'iori-ak, s az ész, ezekben te· 
kintve, t i sz t a. 

Sz6val, az emberi megi11merés egy tapasztalati, s egy, az 
értelemből származó elemből áll ; a tiszta ész ismeretei nem bir
nak tárgyi valósággal, mintbogy az nem a z intuitiokra, hanem az 
értelem által hozott itéletek alakjail'a gyakorol befolyást. Az ész
szel ellenkezőleg cselekszünk, midőn amaz ismeretek segélyével 
élé:l lényeket akarunk fölfedezni a látható világon kivül, minthogy 
az emberi tudás elé a tapasztalás vet határt; nem kevésbbé téve
dünk akkor is, midön az ész ismereteit nem csupán itéleteink ren
dezésére használjuk, hanem a tapasztalás tényeire is akarjuk 
azokat alkalmazni, miböl az antinomiák keletkeznek. Az általunk 
természetieknek nevezett törvények saját értelmünk törvényei, 
mellyeknek aláveti a természetet '). 

Kant, ki mint igazi forradalmát· megveti ellenfeleit, azon ér-

1) Ha ~pen telszik, ll köveLkezü k~pb1m ha·mulitulltjuk össze Kant .. tameg· 
elözökkel: 

Loeke mondja: Az ~rtelew el"ö müködt\~e az elemds (aualy•i~). 

Az ideologok: Az értelem elo ö mííköihSse az ÖA;zet .. véa (synthesis) j ez csak 
az érséki éazrevevéseket Allitja össze. 

A traru!cend.entalis bölMelem: Az értelem elaö mülcödése a11 összetevés, 
melly azonban nem canpán az érzéki ét~zrevevéaeket állitja együv~ (combinare), 
hanem némelly alanyi (Ruhjectiv) elemeket is, mellyek bennünk az é1·zékelttöl 

filggetlenül léteznelt. 
Oondillac: Minden emberi tudás az ér11éki észrevevéaekböl ssá1·mazik. 
Kant: Minden emberi ludá• az érzéki és~revevésekkel l1ezdödik, de nem 

származik mindeu az érzéki észrevevé;ekblll. 
Leibnitz: Léteznek a priori ismeretek j er;ek önmagukhoz hnsonló ösmin

tákkal (archetypnA) bírnak. 
Kant: Léteznek ll priori ismeretek, de nincsenek öamiutáik, mellyeknek 

megfclelnénelr, hanem egyszerű alakok valódi érték nélkül. 
Leibni/z: A szükaéges igazságo l< a meghalározcS é~zt é., a létezések na

bályozó elvét, vagyia ll világegyetem törvényeit foglalják m:•gukban. 
Kani.: A szükeéges igazságok a tapas?.talás alaki föltételeit foglaljá'c ma· 

gu kbau. Ezek nem a dolgoknak önmagukban, hanem a tüneményeknek törvé
nyei. A dolgok Onmagukban (noumenon) uem ismerhetük meg sem a priori sem 
esetlegea adatok által. Az a priori rend tiszta e~zméuy, az állandcS tünemények 
rendje, mellyek &ll érzéki észrevevé~ mulékony és e"etleges tüneményeivel kap· 
esolatosan a testek és az én Pgyiittes tüneményeit é. a tüneményi természetet 
(natura phiiu'lmeni<•~<) képAzik. Ez utóbhiu l!ivííl a sziikséges igaz,ágoknak nincs 
érték ök. 



606 -

demmel bir, ho"y windeu jelenkori bölce~szoél helyesebben válat~z· 
totta el az észrevevést az értelemtől, az i ntuitiót az eszméktöl, a 
belátta, hogy az értelem összeB müködései itéletekre vihetők visz· 
sza; következésképen , hogy miodenekelött az itélet functióit 
kell vizsgálni. Locke látván, hogy némelly eszmék az érzéki éez
a·evevések folytáu keletkeznek, ebből azt következtette, hogy vala· 
mennyi azokból származik; Kant látván, hogy némelly eszmék 
nem származhatnak belőlök, ebből azon következtetést vonta, hogy 
az eszméket nem az érzékek szolgá.ltatják. Az elöbbi nyomán 
oda jutunk, hogy az érzékeken kivül minden értelmi életet ta· 
gadnunk kell, a egyenesen az anyagelviség felé sodortatunk; Kant 
hatalmas ellenhatást kelt, s mig az encyclopaedi a ták azt mondjá.k: 
Tapintsatok, basonlitsatok, ítéljetek, -ö elismeri az 
öntudat kinyilatkoztatását, melly független az érzékektől, s bevall· 
ja, hogy minden eszme a tapasztalásból származik. Ez azonban 
elégtelen valamennyinek megmagya.rázására, e azok az egyénnek ön· 
maga fölötti elmélkedéséből is keletkezhetnek. 

De azt kérdhetjük Kanttól, vajjon csak ugyan léteznek·e a pri· 
ori syntbeticutJ ítéletek, vagyis ollyanok, mellyeknél a jelzö nem 
a tapasztalásból vétetik? Az általa folbozott példák bizonyára 
nem illyenek I), miértis elesvén a suppositum, a bölcselem átalá· 
nos problemájának, vagyis annak kutatása sem !ebet helyes, ho· 
gyan lehetségesek az a priori syntheticus ítéletek. 

Az sem igaz, hogy a négy categoria az értelmi észrevevés 
föltételei, mintbogy azok csupán a kül dolgok létezésének föltéte· 
lei. De ha fölállitotta ie a categoriákat, nem magyarázta meg 
az értelmi észrevevés lermészetét, v11gyis hogyan lehetséges az 
ugyanazonossági viszony a k.ülön dolog között a tárgyban e az 
egyetemes dolog között elménkben. Ámbár te h át látszólag ere· 
deti, voltaképen csak Rcid elméletét fejti ki ; miként ez, semmi 
veleszülöttet nem tulajdonit a léleknek, hanem a külvilágot létre· 
hozó eröt tételez föl benne, melly változhatlan törvényeknek van 
alávetve. Megczáfolni akal'ta Berkeley ideiemusát, valójában pe· 
dig csak az értelembe helyezte át az érzékek helyett, mert ha az ér· 
zéki észrevevések tárgyát lelkünk szolgáltatja, olly átalános ide
iemuaba esünk, melly az embert barmilly bizonyosságra képtelen· 
nek nyilvánítja. Illyen a c r i t i c i e m u B, me Ily a kül dolgokat 
ie a puszta eszmére viszi vissza. 

l) Szemmel Jálhatólag kimutatta ezL Roemiui. Lásd Sulla Fil08ofia; DocU.· 

menti alla Storia U11iveraale Cllimü müvüuket VIII, sz. alatt. 
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Tagadva az okiságot, Hume lehetetlennek nyilvánitotta a· 
metaphysicát mint tudományt. Kant elfogadta ezrn kijelentést, 
tekintve, hogy tudásunk nem terjeszkedik tul a tapasztalás hatá
rain, hozzátette azon ban, hogy a metaphysica tény, mint lelkünk 
(spiritue) természetes dispositiója. Látván ugyanis egymásb~ fü
zödni a tüneményeket, önkénytelenül is kutatjuk, vajjon volt-e a 
világnak kezdete, van-e határa a tért illetől eg, s léteznek-e oszt
hatatlan testek ? Ezen kérdésekre nem ad választ a tapasztalás, 
mibl:ll az következik, hogy lelkünk (spiritue) igyekszik tullépni 
ennek határait. Az is bizonyos, hogy hasonU.. kérdések fejtegeté
sében az ész ellenmondó következtetésekee jut. Honnan szárma
zik ezen transscendenta lis i llusio, mellynél fogva az 
ész az észrevehetőn tul levő valóságot kénytelen megállapitani? 
honnan az ész összeütközése önmagával, midön majd azt követ
kezteti, hogy korlátolt a világ, majd azt, hogy nem ; majd azt, 
hogy örök, majd meg, hogy mulandó? 

Kant tehát hozzáfog a természeti metaphysica eredetének ku
tatásához, a kimutatja, hogy az ész ama tehetség, melylyel az ál
talános elvekből külön következtetéseket vonunk le. Már pedig 
minden okoskodás lehozását föltételesnek tekinthetjük, mellybl:ll egy 
olly elvre megyünk viasza, melly ismét egy másik okosko
dás következménye, a igy megyen ez mindaddig, rnig végre egy 
absolutnál vagy föltétlennél vagyunk kénytelenek megállapodni, mi 
magának az észnek lényegében alapszik, s minden oki egység 
alapjává leszen. Ez a priori syntheticus elv, miértis, ha, miként 
mi tettük, tagadtatik az illy ítéletek letez~se, a criticÍ'imus eg,~sz 

metaphysicája halomra dől. 
Az értelem, mint transscendentalis tehet<~ég, a fo g a lm ak 

t e h e ts~ g é n ek nevezhető, az ész pedig az a bs o l u t t e h e t
s é g é n ek. És itt Kant meghatározza a különféle categoricus, 
föltételes vagy ezétválasztó okoskodásokat, mellyekböl az É n ps y
cbologiai, cosmologiai és theologiai eszméjét vonja le, 
ebből azt következtetvén, hogy azok valamennyien a transscenden
talis paralogismusokon alapulnak, mellyek által a fogalomból a 
tárgyra önmagában vonunk következtetést s ezáltal edzünk tul
emelkedik a tapasztaláson. Ez nagy ür, mellyet kikerülhetünk, 
ha a helyett, hogy megengednők neki, miszerint a lényeg catego
ria, azt inkább dolognak tekintjük önmagában véve; ha elhisz
azük, hogy .csalatkozhatlan ama benső érzés (sensus intimus), melly 
az É n t lenyegnek tünteti fel ell:lttünk, a hogy valóban létezik és 
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kivételt nem tür ama törvény, melly szerint mncs okozat ok 
nélkül. 

Megengedve, hogy az érzékek müködése csak egyszerü ész
revevéseket nyuj t, Kant kizá1ja azt a bölcsészeti térröl, mi által 
az ész merö lehetségekre oszlik s megfosztatnak valódi értéköktől 
az lsten, a lélek, a jó, a rosz eszméi, mint amellyek tullépik a 
tapasztalás körét. Megijedve eme következtotéstöl, Kant kényte
len volt a természetben keresni tájékozást s elvetni saját rendsze
rének következményeit, ujra felépitvén ekként az akarat erejével 
azt, mit Jeruntott az ész erejével. A gyakorlati észhez folyamo
dott tehát, mellynek czélja a jó és a rosz, s miután számüzte az 
absolutumot az értelemből, vissza akarta ugyanezt állitani az er
kölcstanban. Az akaratot egy anyagi és egy formalis elem hatá
rózza el, vagyis olly indokok, mellyek az érzékekre hatnak, s 
érdeknélküli, csupán a tiszta észre vonatkozók, mellyek ezen c a
t e g o r i c us im p e r a t i v us r a vezethetök vissza: Cs e l ek e d
j é I o ll y s z a b á l y s z e r i n t, m e ll y a z é s z s z e l b i r 6 l é n y e k 
á t a l á n os t ö r v é n y e ü l l e g y e n t ek i n t h e t ö. 

A következő három sziikségességet állítja fel : szabadság, a 
lélek halhatatlansága, Isten létezése. Ugyanis ba az ember nem 
volna szabad, elhatározásait csak saját hajlamainak tulajdoníthat
ná. Az embernek az erény bizonyos eszménye után kell töreked
nie, melly fölötte álljon az élvezeteknek; ez örökös, csupán a hal
hatatlanság által valósitható haladást tételez föl. Legfőbb czélja 
nem a boldogság, mire az ösztön is elég lett volna, hanem az 
erény: már pedig az öszhangzat ez utóbbi és a boldogság között 
bizonyos, a természettől független s értelemmel és akarattal fel
ruházott okot, vagyis Istent tételez föl. 

A gyakorlati és elméleti ész elvei különválva maradnának, 
ha az ember nem birna bizonyos külön tehetséggel a természet 
világára alkalmazni a szabadság világának fogalmait. Ez az ité
lési tehetség, mellynek két módja van : vagy az eszközök ösz
hangzását tekinti a dolgok alakjaiban, ollyképen, hogy bizonyos 
gyönyörérzetet okoznak, s akkor a e s t h e t i c a i, vagy pedig pusz
tán logicailag veszi azt tekintetbe olly czélb61, hogy a dolgok is
meretére jusson, s akkor t e l e o l o g i a i. A széptani itélet criti
cája a szépnek, vagyis a képzeJem és az értelem közti öszhang
zás érzetének, továbbá a fönségesnek elmélete, mi nem egyéb, 
mint tehetetlenségünk érzete, mellynél fogva képtelenek vagyunk 
felöielni képzelmünkkel az ész által elénk tárt eszméket. A tele-



ologicus itélet eriticll ja a természet elméletét foglalja magában az 
eszközök és a czélok k özti viszony szerint. 

Azt hitte Kant, hogy illy módon sikerül helyrehozni az ell:lbbi 
rendszerek tökéletlenségét, befejezve az észnek már Cartesius al
tal megkisérlett birá.latát s megpróbálva Baco és Leibnitz elveinek 
összeegyeztetését. Mindezt olly sajátszerü (bizarr) alakban, any· 
nyi neologismussal és formulával adta elő, hogy 1:1 csupán az ité
lethez és a hideg észhez sz ól; de ama rideg elemzések ben, temén
telen megkülöt~böztetésekben 1 mik valóságos algebrája az értelem
nek, nem annyira az igazöág nyugodt kutatóját, mint inkább egy 
enthusiastát látunk, ki rend~ivüli férfiunak ska1• látsznni i gő

gös embert, ki önmagát a szegény, ügyefogyc;tt, a vakeset és 
csalódás játékszerét képező emberisrg fölött állónak ktipzeli. Hcába 
igyekezett megdönteni a criticával a valódi szkepticismust. A ter
mészet legfl:lbb törvényhozása, ha csupán értelmünk tehetségeiben 
létezik, ingadoz, s tehetségeink nem juthatnak el az okok és oko
zatok megismerésére, mi a tapasztalati intuitio számára van fentartva. 

Leihnitz mondá, s a történelem böl csészete igazat ad neki, 
hogy a rendszereknek többnyire igazuk van abban, amit állítanak, s 
csupáu abban nincs igazuk, amit tagadnak. Ez kiválóan bebizo
nyul Kantná.l. Ezen reudkivül éles elme, kit bámulnak de 
nem olvasnak, ha tévedt is egészben véve, de nagy hasznára 
vált az igazságnak számos nézetei által, ldküszöbölvén a merö 
empirismust, s ismereteink egyszerií és trantiscendentalis elemeire 
irányozván a figyelmet. Figyeimét a történelem sem kerülte ki s 
azt mondá, hogy valamint Copernicus fölfedezte, hogy a nap a 
bolygó-rendszer k özpontja., azonképen arra is rá fognak jönni va
laha, hogy az ember az erkölcsi rendszer központja. ?öltette 
ugyanis, hogy bizonyos tö1·vénynyel, bizonyoa rendeltetéssel bir 
minden dolog s annál inkább az ember, kinek természeti tehetsé
gei kell, hogy teljesen kifejllidjenek bizonyos czélra 1 csakhogy 
nem az egyénben, hanem a fajban; mig ugyanis az egyének el
vesznek, a faj halhatatlan sa maga hasznára fordítja minden nem
zedék vívmányait. Már pedig a legfontosabb feladat, mellyre az 
embert a természet sarkalja, polgári és egyetemes társaság alapí
tása, melly fentartsa windenkinek jogát és szabadságát i valóságos 
egyetemes történelmet lehetne irni a természet ama czélja fölött, 
hogy tökéletes polgári társadalmat hozzon létre. 

Kijelölt továbbá bizonyos határokat a jogtudomány és a ro
konágak között, s az elöbbibe behozta a tiszta ész alakjaiból vett 
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alaki elveket, miáltal valóságoa tudományt alkotott bel8le. A kor 
sophismái és a proteatana hitelvek azonban, mint annyi kortársát, 
öt is az erő rendszerének megállapítására vitték, olly társas álla· 
mot állitván fel, mellyben saját jogainak élvezetében mindenki 
olly módon korlátoltatnék, hogy akarva ae árthasson polgártársai· 
nak. v ad es lebetttlen zsarnokság. 

Kant mindaddig ismeretlen maradt hazájában, mig a hirla
pok magasztalni és f~jtegetni nem kezdették; Reinhold jenai ta
nár pPdig Kant mcsterkéJt phraseologiáját értbetöbb nyelvvel vál
totta fel. Erre egész ael'eg vet~tte magát az ö nyomaira s tul
bajtotta hiány11it; sokan, kik a criticismus követőinek vallották 
magukat, dogmaticusokká lettek, minden functiót elemezni akarván, 
miközben nem gondolva 8 tapnsztalással, transscendentalis es ne
vetséges föltevésekre tévedtek olly dolgok felett, mellyeket tisztán 
lát az értelem. 

Kant kijelentette, hogy nem ismerjük a dolgokat önmaguk
ban ; mások tagadták, hogy léteznék val~tmi a tapasztaláson kivül, 
a nagyszPrÜ felfedezés gyanánt dicsőitették a n a g y s e m m i t. 
Mások ellenkezőleg nz emberi lélek b öl akartak tudomására jut
ni annak, mi a megismerhető batárain tul fekszik. Mig Kr.nt, a 
eritica daczára, azzal dicsekedett, hogy az emberi lélek (spiritus) 
tehetségeinek biztos számítását alapitotta meg, követői előkészület 

nélkül kijelölték a lélek (spiritue) határait, ml"gállapitották a szü
letendö tudományok alapjait és ama pontot, a meddig törekednünk 
lehet. Ő uj kifejezéseke.t honositott meg uj eszmék számára, mig 
követői merö mUkifejezésekké változtatták a bölcsészetet s ezzel 
lehetetlenné tették a népre nézve annak megértését. Ő tudós 
volt, követői megvPtették a tudományosságot, s mindent csak sa
ját agyvelejök blíl akartAk kiokoskodni; az eneyclopaedirus tanul
mány mindinkább terjedni kezdett, hátterhe szoritván a clusicu
sokat. 

Fl ch te. 
Kant ezt kérdezte önmagatól: Hogyan juthatunk a 

do l go k megism e rés ére? s ebből a criticismus származott; 
továbbá: M i a z, am i v a n? s ezzel a dogmatismusnak adott lé
tet.. Kantnak, midön az utóbbi kérdésre akart vál11szolni 1 csak 
kéteégei voltak; Fichte (János Ramenauból, Lausitzban, 1762~ , 
1814) azt válaszolta: az E n. Ezzel egy uj rendszert akart meg-
állapitani olly czélból, hogy az egységre vezesse vissza az anya
got és az alakot, s megmagyarázza a képek (repraesentatiók) és 
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a tárgyak köz ti viszonyt. Azon kör Ulmény, hogy Kant elmélke
déseinek tagadás lőn eredménye, arra ru uta tott, hogy értelmünk 
korlátolt és tehetetlen, miértis egy elly kiváló észhez kell folya
modnunk, melly felfogja a dolgok lényoges igazságait, s nem 'le
hozza, hanem megalkotja a gondolatot, Kantnál elenyészik minden 
valóság, kivéve a vázakat (schema) és a fogalmakat, mellyek kö
zött a képzel ö ( repraesentativ) é n tünik fel. Fi ch te ezen é n t 
az egyedüli, minden kétségen felül álló igaznak tekintette s ezzel 
a lélektan egyszerre lénytanná ( ontologia) változott át. Ebböl in
dul ki A tudomány tana(l7H4) munkája, mellybenállitja,hogy 
az öntudat és tárgyai, az any~J.g és az alakok az é n egy ténye 
által hozatnak létre s összegyüjtetuek a gondolkozás által. Meg
mutatta, hogy ismeri a criticismus hiányát 1 midön azonban min
dent megmagyarázni akar, ö i;; sok dolgot eldöntetlenül hagy; 
amaz észtani törvények, mellyekre támaszkodik s mellyek a gon
dolat alakjai, szintén képtelenek értelmünket az alany vagy vala· 
melly tárgy valóságos létezésének és l~nyegének felfogására jut
tatni. Fichte rendszere tehát Kanténak megtisztitása, amennyiben 
kibont egy uj eszmét ama fentartások és cllemnondások burkáhól, 
mellyekbe azt elejéute a józan felfogás (sensus communis) keveri. 

Az erkölcstan ban továb bá ismét föleleveniti a stoicusok ta
nát, ékesen kifejtve a tiszta kötelesség és önmegtagadás eszméit. 
A cselekvés képezi Fichte bölcsészetének állandó themáját; elveti 
az iskolák formalismusát, melly gyakran csak a tartalom sovány
ságának szolgál takaróul, s a legfóhb kérdések taglalásába fog, 
de csak akkor, midön kilépnek a puszta szemlélödés (speculatio) 
állapotából. Igy ezen hazafias stofcus, ki csupán a lélekben (ani
ma) hitt, a t!zellemi függetlenségre alapitotta az erkölclitant és az 
egész politikát. Ő a bölcsészetet a ~udomány elméletének, minden 
tudomány alapjának nevezi, mellynek ép azért elsöben is egy biz
tos, absolut, közvetlen elvvel kell birnia, melly biztositsa magát a 
bölcsészetet és winden emberi ismeretet i másodszor rendszeres 
alakkal kell ellátva lennie, melly mintául azoigáljon minden tudo
mánynak. Az é n lényege abban áll, hogy tudomással bir önma
gáról, miértis saját tudomásának tényével megalkotja önmagát s 
következéskép azt gondolja, ami nem ö, vagyis a külvilágot sőt 
Istent ie. Fichte tehát ahelyett, hogy az öntudat tényéböl indul
na ki, a gondolat müködését veszi kiindulási pontul és saját ma
gára tér vissza. Ebböl !áthatni, hogy ö egy lényegbe keveri ösz-
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sze a tevlilegest a szenvedölegessel, szenvedölegessé teszi a tevö
legest és viszont. 

Ezen transscendentalis ideismus, melly átmenetet képezett 
Kant alanyi (subjectiv) és Sebelling tárgyi (objectiv) idealismusa 
között, a szellemi világ legmagasztosabb problemáihoz emelte föl 
az elméket, s mi!~ a század az anyagiságba volt merülve, Fichte 
a szellemi eletet tüntette föl egyedül igaz gyanánt. Ebböl bizo
nyos elbizakodottság, mondhatnók vakmerőség származott, melly 
a nevetségeshez közeledő nagyszerüséggel nyilvánult akkor, midőn 
Fichte, a t i sz ta és z Me ss i á sa 1), igy szólt a cathedráról: A 
jövő elúadásban lsten megalkotásához fogok. 

A mozgalom ezzel nem ért véget, és Schelling, nem elégedve 
meg azzal, hogy a m<'gismerés tehetségének megismerésére töre· 
kedjék, rniként Kant, az ama tehetség á)t:J! létesitett eszméket is 
meg akarja ismerni. Kant azt mondá, hogy csak az ész bizonyos, 
a többi kétséges; Fichte ebböl azt következtette, hogy tehát a vi
lág létezése teljesen az emberi lé\elttöl (spiritue) függ, s az ész meg 
is alkotja azt, amit gondol. Schelling ennek alapján akként okos
kodik, hogyha az ész hozza létre mindazt, amit magába zár, ugy 
a lények csak a gondolatnak megfelelőleg léteznek s a világ ugyan
azonos az értelemmel, s a terméRzeti bölcsészet az emberi értelem 
bölcsészetét birja mintaképül (typu!<) j ennek kimutatására a rend
szer és a képzeJem kettös hatalmát használja fel, a természettant 
és a költészetet. Késöbb Hegel, a dolgok amaz absoluturnát ke
reRve, mellynek megismerése képezi a tudomány czélját, azt mondja 
annak, ami önmagában, önmagától és önmaga által létezik, ugyan
azonosítva ekként a tárgyat az alanynyaL 

Kant nyomán tehát, miként már Sokrates nyomán, különféle 
iskolák keletkeztek. Azon kérdésre : M i l é t e z i k? Kant csak 

l 

kételkedve válaszolt; Fichte azt felelte: Az En; Scholiing pedig: 
A z é n és a z u g y a n a z o n o si t o t t n em-é n, noha inkább a 
nem-é n, vagyis a természet fE>Ié hajolt, mi által a pantheismusra 
rontatta meg az utat. Minthogy azonban az absolut ugyanazonos
ság összeegyeztethetlen volt, sokan megint Kant dualismusához 
tértek vissza, s nP.mellyek Okennel inkákb az anyagi, mások He
gellel inkább az értelmi részt választották. Kant azt állította, hogy 
az e'szme csupán önmagát biztosítja j Fichte hozzátette, hogy csu
pán az eszme biztosítja a létezést j Schelling akként folytatja, 

1) Igy nevezi öt Jakobi egy igen szép cz.\folatbau. 



hogy a létezés hozza létre a lótezést; végül Hegel azt akarja, 
hogy az eszme legyen a létezés s ezzel a pantheismusboz jut, melly· 
nek következményei, mit Raját tanítványai sem titkolnak el, ha
lomra döntik a morált és fellázitják a józan észt, melly immár 
egészségesebb és szilárdAbb elvekhez való visszatérést sürget. 

BUSZONNEGYEDIK FBJBZBT. 

Spanyolország. 

Spanyolország, melly egy időben a nemzetek élén állott, ké
sőbb messze elmaradt mö~öttük. V. Bourbon Fülöp, ki szintén 
bebonyolittatott a század elején kitört harczokba s atyjának poli· 
tikáját volt kénytelen pártolni, gátat vetett ugyan a hanyatlás elé, 
de nem vetbette meg az ujrafelvirágzás alRpját. A tiirelmetlenség 
még mindig véráldozatokat követelt, s a Szent-Officium 1725-ben 
háromszáz, az izlamismus gyanujában álló egyént fogatott el Gra· 
nadában, kik jószágaiktól megfosztva, börtönr" vagy számkivetésre 
ítéltettek; 32-ben ujra hatályba léptették azon rendeletet, melly min
denkinek lelkisi:Jleretbeli kötelesRégévé tette följelenteni azokat, kik 
netán a héber, roahomedán vagy lutheránus valláshoz hajolnának, 
vagy sziivetségre lépnének az ördöggel. Fülöp alatt csupán Malaga 
ötvenkét autodafét látott, Arcos pedig betvenkettöt. 

Az örökösödési háboru alatt minduntalan fel-felmerülő láza· 
dások arra inditották Fülöpöt, hogy megfoszsza Aragoniát és Va
lencziát alkotmányuktól; késöbb az 1713-ki cortesek által n.eg· 
változtatta a castiliai örökösödési rendet ollyképen, hogy a nök 
csupán a férfiágak kihalása után örökölheesék a tr6nt, e ezek 
számára fentartatott a képviseltetési jog '). Minthogy kárpótlásul 

1) Sok azóbeszéd volt ezen törvényről, midön Vll. l!'erdinand figyet·mekek 
nélkül mnlt ki (1833). Némellyek azt n~gyo" helytelenül ÖsMzfzavarták a sali 
törvén.' nyel, melly egyszer.-mindenkorra kizárj& a nöket a trónöröklile jogából, s 
melly Jo'rancziaorsz!gban s a haj<lani v!lasztófejfdelemségfkben, vagy ott bir 
érvénynyel, hol hiibéri jogokból vagy 1iröaösöclési saerzödésekböl szlirmazik, 
mint a szásr;, hes~eni és brandenburgi családok kiSzött (a porosz királyság kivé· 
telével.). A tiuta BÓf/OrBdgi Ágban való örökösödlisnél egyenliS joggal birnak &ll 

ugyanazon é.~tb61 aeé.rma&6 n ök tls férlilik; <osak hogy c·gyenlö rokon~llgi fokozatok 
mallett a férfiak elönynyel birnak az időRebb növérP.k fölött 1~, kiil~nben pAdig 



ama veszteségekért, mellyeket Spanyolország az uj dynastia mintt 
szenvedett, ez utóbbi a rend érzelmét és a fegyelem peldáját nyuj
totta neki ; uj hadviselési mód taníttatott, enyhittetett a ezertartá
sok szigora, s Alberoni bíbornok miniszteriumána'~ példája meg
mutatta, hogy Spanyolország még képes volt vezérszerepet ját
szani Európában. A grandok rosz szemmel néztek, hogy Fülöp 
Bem volt figyelemmel ama tekintetekre, mellyeket ök a maguk 
számára igényeltek, a nép azonban nem annyira ö rá, mint inkább 
a kalandor (brigante) Farnese Erzsébet királynéra neheztelt, ki 
tolytatta az Alberoni által megkezdett terjeszkedési tervet s visz
szaszerezni igyekezett családj~o l!zámára azt, mit az előbbi békekö
tések elvettek tőle. Némi töprélyeket érezvén II. Károly végren
deletének érvényessége tfölött, Fülöp lllmondott a trónról negy
venegy éves korában (1724), vagyis inkább lerázta magáról az 
uralkodás ter;heít anélkül, hogy valaha viselte volna azokat, de 
megtartotta jövedelmeit, évenkint három milliót kötött ki magá
nak, ide nem számítva a Sant' Ildefonsóban felhalmozott kincseket 
melly kellemdus kéjlak epitése negyvenöt millió piaszterbe került. 

Fülöp fogadást tett, hogy többé nem fcgadja el a koronát, 
midön azonban utódja, Lajos infans himlőben meghalt, egy, theo
logusokból álló bizottság azon itéletet hozta 1 hogy halálos bún 
terhe alatt kötelessége ujra kezébe venni a kormányzatot; a ki
rályné a ha ta lom utáni sóvárgásból sürgette öt, miértis ké~znek 
nyilatkozott "ujra feláldozni so ját boldogságát alattvalói ja dért. u 

Erre egészen a gröningeni Riperda Vilmos vezetésére bizta ma
gát, ki mint Holland követe jövén Madridba, itt sikerült megnyer
nie a király es még inkább a királyné kegyét, melly utóbbi nagy
ravagyásának és boszuterveinek kész eszközül szolgált. Ezen em
ber nagyszerü terveket kovácsolt az ország, az ipar és kere~ke
delem felvirágoztatására, s aranyhegyeket igért: midőn azonban 

a római eredetit repraesentatióhoz tar~j!\k mag-nk11t, olly módon, hov.y val11melly 

férfi leánya eHJnynyel bir a n•gybátya fölött, ha ez fi:\tnlabb volt 11 leflny atyjá
n4l. Igy járnak el Angolorsz~gban, Portugálhan, s hnjdan Casti\i:ib:tn, ArRgo
niában é8 N11.vanában is, melly or8zágok emiatt töhblzben változtatták uralkoct6-
családeH:at. Fiilöp az orsd.gnalc idegenc·kre való !!yakori .·Ltszállását. a OJPgyes 

tógoraá$i örrikö~öd~s behozatalával akarta megakadályozni, melly cqak akkor 
hivja mE>g a nőket a trónr11, ha vHI:unelly ágban töhl:é nem létezik fárfit61 s•ár
maz6 férfiu. Ezen törvényt VII. Ferdioand eltöriilte az 1·~30. márcz. 39-ri;J kell 
pragmaticával, hogy igy az ör(ii<Ösiidés, te.,tvére, <Ion Carlos, kizár:'tsávRI, leányát, 

Izabellát illesse; ezzel ö esak a hnjd11ni öröltösiidési rendet állitotta vissza B 

ahhoz alkalmazkouott., amit aa 1789- ki cortesek IV. Károlytól követel tek. 
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tettre került a dolog, kitünt, hogy c~ak fecsegni tufl, mire a köz
felháborodás meltóságából való letételét vontn maga után •). 

VI. l•'t•rtlinnud. 

•rettünk már emlitést amaz üzelmckriilJ mellyekkel Erzsébet 
egész EuréJpát behálózta olly czélból, hogy valamennyi gyermekét 
trónra juttassa. Üzelmeivel C'>lk nkkor hagyott fel, midön VI. Fer
dioand jutott a trónra ( 17 4 G), ki öt, noha ellensége volt, tisztelte, 
nem őszinte ét·zelemböl, hanem gyiinge jell•)me miatt. A haláltól 
való folytonos rettegés miat.t buskomorrá levén s atyjának csak 
tétlenséget de nem tehetségeit öt·ököl vén, alatt\'alói által a b 1i l cs 
elnevezéssel ruházlatott fel, minthogy tak:uékossága és Lékeszen'· 
tete által johb karba hozta a Icinestárt ollyanuyira, hogy a negy
venöt milliónyi adósság helyett, mit trónraléptekor talált, hat
van milliónyi kéazpénzt hagyott maga után; helyreállitotta a ten
gerészetet és kijelentette, hogy nem aka•· alávetve lenni Franczia
országnak. Midön Carvajal .Jllzsef, korlátolt tehetségü, durva modoru, 
a szertartásukhoz minden aprólé!tosságban ragaszkodó, de sok józau 
észszel biró és szigoru becoületességü férfiu lépett a ministerium élére, 
a cabinet inkább az angolokhoz kezdett hajolni. A francziákhoz 
ellenben hű maradt Ensenada marquis, kitünő mini,zter, ki szá
mos javításokat létesitett n pénzügy ós ipar terén s halhatatlan 
nevet szerzett magának (anuyira hátt·a voltak!) a guadarramai 
na)!y ut megnyitásával a két Castilia között, mollyek az ideig össze
köttetés nélkül voltak; az angolok ármánykodásai folytán azonbau 
elvesztette méltóságát s kevésbe mult, hogy pört nem akasztottak 
nyakába. Ekkor bizonyosan tul su lyra kerekedett vol na az angol 
rendszer, Ita nem lépett volna közbe portugáli Borbála királyné, 
ki kevé~bbé kedvelvén a CHelazövénycket Farue~e Erzsébctuél, 
megelégt>dett azzal, hogy fentartsa a békét férje, hnzája é,o Ausz
tria közölt s pénzt gyiijlsön magám:k, nehogy szüko,éget kelljen 
szenvt>dnie férje halála után. Az udvarnál a királyné, agyontatóatya 
és a nápolyi Broschi Kliroly birtak legnagyobb befolyással, melly 
utó\:.bi hires zenész volt F<.~rinel!i név alatt s énekével gyakran e!
üzte Ferdinand bus'komorságát, ki emiatt egy kérelmét sem ta-

1) Ri perola a ~egoviai kastély ha zára'ott (1726 ), honnan két év mulva 

egy IÍitala elcRábitott leáuy Mznhndilotta ki. Előbb Augolországba, l<höbh Né

metalföltlre mon~küh·(.u, mcfdnt a protcstanti,musra tért :ít, H oz~el már har.H4d

szor vA.ltozt.atta vtlllásll.t.; m~gieh<·t, hogy ilésöbb tö•·ökké lett, lDiclün ~g.'· mt\roc·-

cC.i had,ereg~t ,.p,,• t•· ll n ~ puyololr c· ll f' H Mr·p:l•~tlt Tc:uunl""' l í 37. 



ól 5 

gadta meg; B Fllrinelli mégsem lett sem n11gyravágyó, sem pénzsÓ\'ár, 
11 mindeukor becsülete:~, néha jó tanácsokat adott. 

Svauyolország és a hurbérek közt folytonos harcz létezett, 
mellyben csak késííbb állt be némi szünet. 1720-ban nagy bajjal 
vette el Spanyolország Ü<Jutát a mó1·oktúl, kik azt M uley lsmael 
maroccói császá1· alatt lü!:l3-ban hatalmukba kerítették. Autint a 
spanyol tengeré:~zet jobb karba hozatott, a berbérek alig szerez
lwtték Le clsö szükségleteiket, miértis Hamburg városával kellett 
szövetségrc lépniök ( 17 50)1 hogy elláthassák magukat fegyverek
k el és hadiszerekkeL A Hausa-szövcteég tagjai ama könnyebbité
sekért, wellyeket az afrikai és amCI·ik:.li termények elárusitását 
illetőleg nyujtottak 1 számos kiváltságok:~.t nyertek t~gy Spa
nyolországbau llliut Portugálban. Litván Ferdinand, hogy ök 
segédkezet uyujtauak a berbéreknek az európai kere9kedeleru és 
biztonság ruegzavllr{uJ:ibau, clzá1·La eiöttök ktkölöit s mindcn köz
\·etitést IUegtagadott, mig le ucm mundanak az algiriakkal kütött 
szövetségröl. Kesöbb, egy ujabb harczban a berbérekkel, Spanyol
ország e1·öfeszitésci eredmény nélkül maradtak ; végre 178tl-ban 
békét kötött MuroceÓ\'al. 

XIV. Bened<,kkel Í-l kie;;yculiilettek a hu:iszu \'Ísz!ilyok, ab
ban törtém·én megállapodás, hogy ezentul a király nevezzen ki 
miudeu C<msistorialis, nem külöuben egyszerü és pü:;piik-székhelyi 
javadalwakra, ötveukottö kivételével, mcllyekre nézve a pápának 
tartatott {unu a kinevezés j>ga, ollyképen azunban, hogy válasz
tása csak spanyolokra eóhessélt 1). Ennek következtében eltöröl
teltek a b an k- c z é d u l á k, vagyiil bizonyos szerzödések az; apos
toli kamra és a jelölt között, melly utóbbi valameily összeg lefize·
tésére kötelezte magát, s ha épen nem volt pénznél, c3ak ruppant 
kamat mellett kaphalott kölesCin ; a beneficiumok jövedelmének 
egy ötöde illy módun Rómába szivllrgott. Elvétettek továbbá a 
pápától az elhunytak hagyatékai s az üresedésben levö benefici
umolt jövedelmci1 s ezek az ujouan kinevezett javára tartattak 
fenn, vagy jótékony czólokra fordittattak, egy részök pedig az ipar 
és a katonák jutalmazá~ára használtatott. A Szentszék kilencz
száz eze1· rúmai scudóval kárpótoltatott 1 melly összegnek három 
százalékát fizették; ezenkivül megmaladtak még a Szentszék szá
mára a házassági akadályoktól való fölmentések, mi egy és fél mil-

1) 'l'ulozták u spanyol i'apoág számát. Jovella11o~ ~zeriut 1787-ben s~áz 

uyolczvauozor agy(.nLéll állott, kik l<özül IIrtV('I\ t•r.er<>n a vil!l.gi p11pságho~; 
t l!Tio~tah. 
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Ji6t jövedelmezett. Örökös érvényfine k nyilváníttatott a Crociata 
bulla, mellyet addig minden ötödik évben meg kellett ujitani, s melly 
által fuj mkint tizenöt saldo letizetése mellett fölmentést lehetett 
nyerni böj ti napo ko n a zs irtalan vagy olajos ételekkel való. élés 
kötelezettsége töl. 

lll. Kóroly. 
Ferdinand feleségének elvesztése után még inkább neki adta 

magl\.t a búskomorságnak; többé nem fogadott senkit, nem beszélt 
senkivel, nem változtatott fehérnemüt, nem beretválkozott és nem 
feküdt ágyba j nem sokára Ö is követte feleségét. Őt testvére, 
III. Károly követte, (1759), ki már huszonnégy év óta ült a ná
polyi trónon I) j Famese Erzsébet, ki nem csak beteljesedve, ha
nem fölülmulva is látta ohajtásait, ismét előjött tizenhárom évi 
visszavonultságából s halála napj~ig megint döntő befolyást gya
korolt. Farinellit elküldöttek, s ö Bologna közelébe vonult vissza_ 
lll. Károly, ha nem tartozik is ama nagy férfiak közé, kik elég 
erővel birnak uj életre ébreszteni egy országot, legalább sok javi
tásnak vetette meg alapját. Nem közönséges természeti tulajdonságok ka 
levén ellátva, mellyek azonban müvelés nélkül maradtak, tudott 
uralkodni önmagán ugy viharban mint szélcsendben j szigoru er
kölcsű és vallásos volt, anélkül azonb11n hogy Romától és a gyón
tatóatyáktól fiiggött volna, maka csu) ragaszkodett saját nézeteihez, 
a vadászat iránti szenvcdélye miatt 11zonban elhanyagolta köteles
ségeit. A kormányz>\tban a genuai G rimaldi Jeromos miniszter és 
Squillace marquis, Károly barátja, vetekedtek a tu!suly fölött. Ez 
utóbbi a pénz- és hadügy élén állva (176ö), számos javítást lépte
tett életbe, bt'hozta az éjjeli világítást Madridba, eltiltotta a fegy
verek, hosszu kiipenyek és lehajtott karimáju kalapok viselését, s 
egyéb visszaélé~eket. A nép, melly örömest gyanusitja a pénz
tigyminisztereket, fellázadt ellene, hogy m<'göl je, minthogy azon
ban nem tudta kézre lteriteni, kiüzetését, továbbá a kenyér és olaj 
árának lcszállitá~át s a hosszu öltiinyök és lecsiiggö karimáju ka
lapok viselésének ujra megengedését követelte; a lázongás csakis akkor 
csillapult le, midőn a kirily négy jezsuitát, kezökben feszülette!, kül
dött a tömeg közé azon meghagyágsal, hogy igérjék meg minden, 
ol...os vagy oktalan kérelem teljesítését. Hallatlan eset volt illyeami 
Spanyolorsz:l.gban, s Károly sokáig boszankodott a francziákra, ki
ket a zavargás szítóinak tartott j Choiseul herczegnek azonban si-

•) Lásd ~lábiJ a '!8 fej. 
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került a jezsuitákra irányozni a király gyanuját, elhitetvén vele, 
hogy csakis tiilök származhatott egy olly l!l.zadás, mellyet. ök olly 
könnyüszerével lecsilapitottak. Károly ráment a léprel s ettől kezd
ve buzgón rnűködött a jezsuita-rend eltörlésén. Netáni ujabb za
vargások megakadályozása végett az uj miniszter d' Araoda gróf 
hatezer naplopót kergetett ki Madridból s huszezer fegyverest ren
delt a városba, kiknek segélyével aztán szarosabbra foghatta a 
féket. Ugyanezen miniszter megjavította a politikai kormányzatot, 
a hadsereget porosz mintára alakitotta át, szaporitotta a tengeré
szetet, megszaritatta a nuntiatura törvényszékének jogkörét, a je
zsuita-iskolák pótlására ujakat emelt; a szent inquisitin, mellyet 
még nem lehetett eltörölni, mérsékeltetott. 

K:\roly miniszterei közül don Rodriguez Péte1·, Campomanes 
grófja, tanult és ügyes férfiu, arra forditotta figyelmét, hogy egy
szerüsitse az adókat, véget vessen a koldulásnak, és fehzabaditsa 
nyügeiböl a gabona-kereskedelmet. A limai Olavicleo Antal József 
( 1725 -1803), ki Rousseau val és Voltaire-rel V l'\ ló ismeret~ége 

folytán philantropicus {.s vallásellenes eszméket táplált, mellyeket 
ö különben nem titkolt, azon megbízatást nyerte, hogy tegye ter
mékenynyé a Sierra-Morenát, melly ezéiból aztán egy, schweiziak
b61, francziákból, németekbö!, bajorokból álló gyarmatot telepi
tett le az illető vidéken (1767), az akkori eazméknek megfelelő 

alkotmánynyal, e ami hallntlan, még a protestaosok is megtiiret
tek. Egy capucinus barát, ki predikálni jött a gyarmatosok közé, 
a világi ügyekbe is beleártotta magát, minekfolytán a gyarmatosok 
panaszt emeltek Olavideo ellen, ki katholikus-ellenes nézetekről 

vádolva, az inquisitio által két· évig tartó titkofl pö1· után arra 
ítéltetett, hogy nyolcz évet töltsön egy zárdában lt(~t barát felíigye
lete alatt, kik a hitben oktassák ; késöbb ne ülhessen lóra vagy 
kocsir'l, ne közeledhessék busz médöldnyire az udvarboz vagy 
bármelly nagy városhoz; durva és sárga posztóban járjon és csak 
Granata atya munkáit olvassa. Sikerülvén kiszöknie Francziaor
szágba, itt mint vértanu magasztaltatott a bölcsészek által, de 
elég ideig élt, hogy kiábránduljon csalódásaiból s megírja A z 
evangelium diadalát (-1803). 

Károly az i par és kereskedelem elömozditása végett A h a z a 
b a r á t a i czimü: társulatot alakította, s a jelzett czélra az Ül'C· 

sedésben levő beneficiumok jövedelmeit forditottn. A gyarmatok 
ügye roszabbra fordult az osztrák házbeli utolsó királyok és az 
örökösödési háboru alatt, amikor Angolország és Holland megsu-



kitolták n közlekedést az any11országgal. Nehogy hiányt ezenved
jenek a sziikséget~ekben, Spanyolország kénytelen .rolt felhagyni it 

kizárás rendszerével s megeng"dni, hogy a franc.ziák keresltedést 
folytassanak Perúval, minekfolytán Sant-M:dó lakosai, kik ·erre 
kiváltságot nyrrtek XIV. Lajo~tól, franczia árukat szállitottak Pe
rúba mérsékelt árakon. Ennek az Jön következmPnyc, hogy többé 
senki eem kereste a spanyolnrszági árukat, miértis V. Füliip a 
béke helyreállta után azonnal ll i tiltotta az ifiegen hajókat Peru 
és Cbili kiltötöiböl s elüzte a hajóhadakat a déli tengerekről, hol 
nem volt többé szi.ikség rájok. Hogy azonban megnyerje Anna 
királynő kegyét, nem csak az asPientót engedte el Nagy-Britanniá
nak, banern arra is felhatalmazta, hogy évenkint egy öt~záz tonna 
terhü hajót küldhessen PortobEllióha európai árukkal. Az angolok 
által elkövetett visszaélések és a spanyolok ellenszegiilése ama 
háborut idézték elő, mellyet már elöarltnnk, s melly azzal végző
dött, hogy az utóbbiak fi:ilmentettek az assientótól és megengedte
tett nekik saját tetszésök szerint szabályozni kereskPdelmöket, 
százezer font sterlinggel kárpótolván az angol Társulatot. 

Erre különféle javításokat léptettek életbe; az idöszakon
kinti hajó-küldéeek helyett, mi a kereskerlöhe nézvo hátránynyal 
járt s csak a csempészeknek szo)g;\lt kénydméro, megcngedtetett, 
hogy a közbeeső időben register-hajókat kiildhesscnek né
melly sevillai és cadixi ket·eskr.dök, kik erre engedélyt vásároltak 
az indiai tanácstól; csakhamar annyira gyarapodá.snak indnltak, 
hogy 1748 ban a kel"fskedés már c~ak kiilön hajókkal folytattatott. 
T~tgadhathm, hogy nem kevéssé hátráltatta R forgaimat :1ma rég\ 
szokás, mellynél fogva mindent szabályok közé Rzoritottak. 

A gyrr közlekerlés okozta, hogy Spanyolország nem Íflmerte 
gyarmatainak állapotát s emiatt azok kormányzata sem ment 
ugy, ahogy kellett volna. Ezen bajon ollyképen akart segiteni 
III. Károly 1764-ben, hogy rrnrles bárka-közlekedPst léptetett életbe 
Corunna és Havanna, továbbá La Plata küzi;tt, az elöbbi irány ban 
egy, az utóbbiban két hónapi idökiizökkel; mindegyik bárka spa
nyol árukkal rakodhatott meg felerészben, !'l ugyanannyi amerikai 
áruval térhetett vissza. Az engedmény késöbb kit~>rjesztetett, s 
mindegyik alattvalónak meg Hin engedve kereskedést folytatni 
Ven to, Cn ba, Hispanioln, Marguerif.e és Trinidad szigetek kel i ké
sőbb Loui~ianával s Yucafan és Campeche tartományokkal Í>'. Két
ségkivül nem kis érdem volt szembeszállni harmadfél százados e'ö
itélettel; R jutalom riigtnn b"'lri>v .. tkr>zPH1 amrnnyihcn 3 l<ere~ke-



delern ti z ev ai at t uémdly tartnrnltllyok ha u megkétszereziíuött' 

másokban m>·ghát'tJ ;nszorozódutt. 

Látván n. szabadság elönyeit, eltöriiitettek ama szigorn bün

tetések, mellyek a déli tengerekben levií tartományok kiizöt.ti min

den közlekcclést s11jtottak; ez ép olly zsaruold mint káro~ törvény 

volt, mintltogy lehrtetknné te:te egyemnlyban tartani a hiányo

kat és a bőRé get, kényszerítve minder t Spanyolországból sze

rezni br·, 
A gyarmatok belkormánpat.L ~zintén me~javittatott Galvés 

József miniszter~égc alatt. Az iigyek é9 a személyek szaporodá

sával többé nem voltak e!égsrgesek 11. birák, kik a törvényszéke

ket alkottált, a a fizetések sem fele! tek meg a hivatnloknak; en

nek folytán egy általános reform a!apján njra felosztattak a tar

tományok, s Mexico, Peru, Uj-Granad~~ alkirá\y,:ágok, tovabbá 

még egy negyedik ÍR al&kittatott, melly Ria do la Platát, Buenos

Ayrest~ Paragnayt, Tucumaut, Pot<,sit, S,wta Croce della Sierrát, 

Churca>t s Ml'ndozn ét~ San .Juan két v:lt·o,it fog::dta rn~gában; 

Uj-l\lexico, Gua.timah, Chili, Caraeas, Portorieo, 811n Doming<', 
Cnha Ps Hava1111n, L,•ni,iar.a 1\3 Florida t'ii~gct!en !utpitánysúg·oknak 

nyilvánittattak A baj gyiikrn: :1z~:onhan rnep;marndt A mindig nagy 

nyiig V!;lt az auy<wt·,;z:í.gg~! ntl<'• iis':zcki;t!etl;S j a sulyos adokat 

éB szigorn mcgRzorit:\~oknt ranszd.ggal kdlett kijátsz:mi; a titkos 

kereskedés többet felénél bitorolta. a királyi j(ivedelrMknek; a többi 

a bonyolorlott korm:ir,yz~tra ment fel ugy, hngy énokint alig 

negyvrn mi lliú folyt he a ~panyol [,;incstárb:~. 

Angolország, az Oeeá11 királynl:ja, bosz,ankouva tiide Spa

nyulot·szág versc·nyét, s az egész száw11ion :ít fulytorws<:n a spa
nyol tengerészet tör,krejuttlltá.!'!;\n, oef!anon-luli birtokai11 1k kevesbi

tésén és azon miil!:ödiitt, ho~;y SpanyolorHzágot is oily fiiggi) hely

zetbc hozza, aminőben P1,rtugal volt. Gibral!:í.rt már elübb meg· 
hódította j ké~öbh amerikai birtokain~ r~nte fogát, !! ama háboru

ban, mellyet a Bmtrbon-sziivets€-g elll'n inditott, elntte Spanyol

or!!zágtól a. Philippinákat. és Floridát ( 17()3), volt franczia birto

kokat vagyis Loui~innát adván kárpótlásul. Minthogy azonban 

Spanyolor8zág késlekedett az átengcrlett teriilet elfoglalásával, Lou

jsiana megízlelte a függetlenség kellemes voltát, s a gyarmat ál· 

lamiigyésze, La Ferniére, kiiztársaságot akart alapitani: vonakod

tak abbanhagyni a J.l'raucziaországgal és szigeteivel fo\ ytatott ke· 

roskedelmet, miél'tis csak vérontással lehetett a mozga!mat el

fojlaut. 
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A apanyoloknalt még &.z Amerika déli caucsa mallett fek vö 
Malwina szigetek miatt is kellett haclakozniok Angolországgal j a 
szigetek a spanyolok birtokában maradtak. Késöbb a portugálok
kal viaskodtak a Rio de la-Plata eszaki partján fekvő s a csempészek 
menhelyéül szolgáló Santo Sacramento gyarmat miatt, mellyért cse
rébe llagy területet engedtek át az Amazon-folyó me!lett. Para
guay kerület, melly Spanyolország birtokában maradt, buenos-ayresi 
alkirálysággá emeltetett s kereskedelmi fontossága is növekedett. 

Az amerikai függetlenségi harczban a cs a l á d i sz e r z ö d és 
folytán, mint fönebb láttuk, Francziaországgal egyetemben Spa
nyolország is részt vett, s a versaillesi békében (369 Jap.) bizto
sított<\ a magA számára :Minorcát, melly 74 évvel előbb szakítta
tott el tőle, valamint a ket Floriclát is, miért viszont a Providen
ce és Bahama szigeteket engedte át az angoloknak s felhatalmazta 
ől•et rnahagoui es festő fát vágni Mosquitos partjain; ezenkivül 
még más előnyökben is rédzesitette öket. Az emlitett háboruban 
Spanyolország huszonegy sorhajót éa számos apróbb hajókat vesz
tett el, emellett 250 millió !ira adósságot csinált és saját példájá
val mutatta meg gyarmatainak, hogy a szerenesés forradalom tör
vc:nyes iR. A példa nem maradt hatás nélkül. Midön Humboldt 
Spanyolország ujvilági birtokait meglátogatta, ezek 79 szélességi 
fokot foglaltnk t"l, hosszuságuk egyenlő volt Afrikával, kiterjedés
ben ltétszer mu!ták fiilül az Egyesiiit-Áilarnokat, s erészben An· 
golország indiai birodalma is me11sze mögöttök maradt. Néh&ny év, 
s mindebböl egy talpalatnyi tér sem maradt Spanyolországnak! 

III. Károly utolsó minisztere Florida Bianea gróf volt, nem 
valami kiváló tehetsf>gii férfiu, ki azonban fel tudta ismerni az ér
demet, anélkül, hogy ez benne gyanut keltett volna j noha barátja 
volt a papságnak, nem tüt·te, hogy világi ügyekbe avatkozzék, s 
általúban önzetlenséggel járt el. A király elé terjesztett számadásából 
látjuk, hogy miniszterségének tizenegy éve alatt eltávolittattak a 
koldusok Madridból éa rnas városokból, a királyi alarnizsnákat, a 
papság jövedeimeinek egy részét s a főpapok előlegezéseit fordit
ván fentartásukra; megakadályoztatott a czigányok csavargása; 
öntözési es hajózási esatormi.k nyittattak j gyárak emeltettek, melly 
czélra idegeneket hivott be, vagy belfüldiuliet küldött ki tanulmá
nyozás végett j meg> ettetett egy növénykert alapja; háromszáz hu
szonkét hid készittetett és sok megujittatott; Vt1gül ö alatta j öt t 
létre az első gyorslwcsi-közlekedés Madrid, Bayonna és Cadix között. 
A királyi b o u-ok értékén('k föllendítése végf<tt, mellyek minden 
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megválasztás nélkül bocsáttattak ki, egy bank alapittatott hetvenöt 
milliónyi készpénzzel, melly aztán olly bizalmat keltett, hogy a két 
ezerre szóló részvények háromezer negyven reáira emelkedtek; 
mulékony, de üdvös következményü jóllét. Egy uj árszabályzat 
eltörölt némelly terhes vagy káros adókat, mire a vámjövedelmek 
60-ról 130 millió reáh·a emelkedtek. Az indiai kereskedés, melly 
1778-ban csak 6.717,291 reált jövedelmezett, 1788-ban, miután 
szabaddá tétetett, 55.456,949 reál hasznot hajtott. A Philippinák
kal való kereskedésre Társulat alakittatott 80 millió piaszter alap
tökével. Azon hajók, mellyeknek az indiai árukat Európába, 
vagy a pénzt a spanyol IndiAkból Maoillába kellett szállitaniok, 
Cadixból indultak ki, s megkerülve a Horn fokot, horgonyt ve
tettek Peru partjain , hogy ellássák magukat a vásárlásokra szük
séges piaszterekkel j innen a Philippinák felé vették utjokat, hon
nan aztán a Jóremény-fokon át egyenesen Cadixba tértek vissza. Ek
ként Spanyolország, mellynek lalwsai V. Fülöp alatt alig érték el a 
hét milliót, a század végével már tizenegy millio lakossal birt, 
mig az ipar és föltimívelés termékei m< gháromszorozódtak. 

BeLring és Cook utazásai megismertették az angolokkal 
N ut ka vidékének fontosságát j az egész területet egy hegyláncz és 
járhatlan erdősegek boritják, kivéve egy keskeny zöld szegélyt a 
part menteben, mindenfele öblökkel és kikötőkkel, s tekintve 
magas fekvését annyira enyhe égaljjal, hogy az európai növények 
eltengödtck benne. A spanyolvk a bálnák és Egyéb, roppant 
mennyiségoen lev ö czetnemUck halásza ta végett már 177 4-ben le
te! epedtek Szent-Lörincz kikötőjében. A vadbörök- és szörmék
kel való kereskedés annyi angol, orosz és franczia hajót édesge
tett oda, hogy a outkai kikötöt Amerika észak-nyugati partvidé
kének legfontosabb vásárhelye gyanánt tekintették. A gyanakvó 
spanyolok egy erödöt emeltek a helyszinén s feltartóztattak egy 
angol hajót, melly hasonló megbizással rírkezett oda. Angolország 
azonban fegyver és alkudozátl segélyével teljes elégtételt nyert 
az állitólagos sérelmekért, szabadsagot kapott halászni a Csendes
tengerben és a szóban levö partokon, s 1789-ben sajat zászlaját 
tűzte a azétrombolt spanyol erödre. 

IV. Károly negyvenéves koraban foglalta el a trónt, ép ak
kor, midön kitört a franczia forradalom, mellybe ö is belesodor
tatott. 

V. Fülöp nem akarta behozni Spanyolországba Francziaor
szágnak ~em erkölcseit, sem irodalmát, mindazonáltal az utóbbinak 



p·~ltlcijára egy királyi akarlemiát alapitc1tt ( 171 !), 11Wllj k.i,iiszöoi,Jt!~ 

a gongorismttst H kitiinlí szúhirt :vlnH ki; ii aLJpitotta továbbá a 

történelmi akadnmiát is (l7:3::i), mcily a hazni tunomilnyosság eme
Jósére Sllnlgciló kutaláowltkal foglaikozott. A franczia befólyás 
:Jzonban, mikrnl egé~z Európában, ug-y itt is ére1.hetö volt, s mig 
némellyc-k annyira odataparltak saj:i.t classicusaikhoz, hogy ezeknek 
még hibáit is magasztallAk, mások meghnnosit•,tták az akkori el
puhult szoká~okat. A ;:.zini irodalom inkább mrgt~rtotta a nem
zeti formákat, ámbár néha a francziák is bolekevertetvén, jelleg 
nélkiili szörnyszülöttekf't hozott lét:·P.. Brancaf! c .. Hl:Jr.eo Ferencz, 
Cnnizares Józs<'f, Zamor~t Antal, Lobo Gellért állottak a conserva
tívek élén; az i) 11ézc!eiket tíílniizi viscza l\Jagan;: y SiPcar Ger

bElyn ck A sp a n y o l n y fl l v P. r e d et c ezimii mnnl\ája is. Az 
ujitób1t Luzan Ignácz vezérelte, ki <'gy, öt~z~z fnlio-l~pra terjedéi 

k öltégzettant adott ki (l 73 7), franczia szrrúihe ~s pélclál\ra tá
mas6kodva.; a köHé!"zetet. az erkölestan ~egrdtársává ak:uta tenni 
s a ftJrmacPin ked vc ert l~mo~tclo l t az eszmék merész riiptdröl, mi
htis az ókori szinirooalom !erm,~:{cny rrndetlenPégét jóval mii
géje helyezi a frarczia mint:\km.k. Ha~ordóan gondolkozik Velas

qn-:z Lajm1 .József is t), kinek miive izlé,;re mutat, dc képtel;c~1 be
hfttolni az cl•rult idi)ldv: s felfogni azok rn:dctiRégút. A ~ol: \ita 
és szabálygyfÍ.rt.ia lt.iizött ''I;Y kiválú költő Hem tiint fel a kez<let
ben olly solwt igéröle;..:;- mogimhtlt iroclnlo~nhan, R kevés m4il ere

cleti jött létre r;éhány A n to sa c r am e n t a l •)·n kiviil, meliy ru ii

fajt kés(;bh (:!tiltotta III. Károly 176?>-bcn. 
l\Iégi~ midiín Garcia de h Ilncrta Vincze szimehoz.ta (1778) 

régi mintnra k,;~ziilt R a e h e l-ét, n z uj dara L hazafias lelkesedés
sel fogatltatfttl. Ámbár a nemzeti izlés bive volt, mégis megha 
j olt a franczia tekintély eiéit t, s a sr :-l n y o l sz i ll iig y ezimet 

viselö tizennégy kétctbc, mellyeket azért tett közzé (1785--88), 
hogy ellentmunrljon a galliczistákr:iak, esa.k felsöbh re~dii vigjátéko
l,at (eli cappa o spada) s csupán egy autó-t roert fölvenni; emlí

tést sem teszen Lope dc V ('g;\ ról, másrészről azonbnn sokat ve
szen át Calderonból, az elfiszflkban ke,lvteléssel r:intja le az ezzel 
elknkt•zö ir/myt kiivctö szerzöket, valamint az olasz Quadriót, Bet

tinellit, Tiraboschit i~, kik kevésbbé krdvezö birálatot írtak felőle. 

Hasonlú félénkséggel szedte össze Lopez de Sedano János Józscf2) 
a lantos költéf:zet termékeit, me Ily téren 11zonban ak kortájban 

1) A spanyol k;;llé.,zet ered Pl~. l 7 :i l. 
'J 811anyol Parn1usM 1761( 



n:~gyon kcvcAcn ~iiidck !,i i cmlitencHík Yrin.rtr>, ki kCilYes mr.86-
kd irt, Meknrle?: Valdrs János, szerelmi és pá~ztorrlalok ~?crzöjc, 

!•inek hirét népies dalai állapitották meg, s végiil 1\Jontin, ki c:;;-
110!; és magva~ vigj:itélwk~t irt. 

t'r~ Gerundio. 
IR la (l i 14-83) scgoviai jczsuitllnak tulanjdonitandú a dnn 

Quixotte legszerencsésebb nt;inzása, ki G e r u n d i o d e C a m

p a z as b a r á t é l e t e 1) czimU munkájában a mcstcrkéJt irályt 

és a rosz prédikátorokat teszi guny tá1·gyává. A capucinusoktól, 
kikkel atyja igen e'özékenycn bánt, Gerundio sok idézetet tanult 
me~ könyv nélkül, mellyekd nem értett, sok theologiai tételt, mely
lye!;et félre értett, mellyck azonban, az ajándékokkal elhalmo
zott capucinusok maga.>ztalásának segélyével hirnévre juttatták öt 
szülöföldjén. Atyja tehát iskolába adja Gernndiót; szerz{j itt gu
nyolva rajzolja a modoros tanítást, a helyesirás föliitti komoly vi
tákat s azon humanista tanár tudatlamágát, ki cleriire-borura latin 
passusakat idéz s ámulatba ejti tanítványait n. legbo!ond~bb könyv
czimekkd é~ dag<\lyns könyvajánlatokkal, melly utóbbink köziitt ern
litjük egy németnek kiivetkezö dcdicatióját: .,Az égben és földön 
létezii három egyedüli iiriikiis uralkorlónak: Jézus Kri~ztll'lnak, 

Frigyes Ágo~t szászot·szági válnsztúfejedelemnek, l;s száqz-z<~itzi 
j\[.)ricz Vilmosnalc" Gcmn1li0t d-veszi egy predikátor mestet·kélt 

P.kesszólásítval, hogy csapjon fel barátnak; tov;íbbá egy laicuq, ]{i 
lefesti előtte, milly élvezetel{bcn részesiilnek az ujonczok, s mo')g 

inklibb azok, kik a szöszékre lépve, mindennemü ajándékokat kap
nak a hivektöl, nem emlitvc a niH kegyeket. l<'t·ater Balázs, n. 

convent leghire~ebb szÓnc·ka, különféln utakon és rnódokon tudta 
a maga részére hóditanianöket, majd fiirtjrinck és trdárjának ügyes ren
dez0shel, majd édeskés sz&vakkal, majd vántlan állitásokkal v11gy a 
kiváncsiság felkiiltésével. Egy iz ben igy kezdi be~zf>dét. T a g a d om, 

h 'l g y ls t e n c g y l é n y": e g h á r nm sz e m é l y b e n; valamennyien 
"'ámulnak, mire il igy folytatja: Ezt mondja n.z ebionita, a 
ma r c i o n i t n., a z a r i a n u~. a ma n i c h a e 11 s, rle stb. Máskor 

ismét a ~zószékre lépve, igy szál: Javatokra lovagok 2)! 

1) Vida del .famo•o predica<lor ./ray r:~rmulio d!! Gmnpazn.t, nHaR Zote.v, 
escritla por el lic. rl. F,·anciaco J,nhon de Salasar. M~dri•l (!758 · 70, a. köt.). 

2) "Alla vo~tJ•a 1111.l11 1~ cnvaliel'i !• rnondja a" el'EHleti szö,·eg, melly sokkal 
inld.bh feltiinteti a az-'j't élrot, mint.hogy 11 .saluteu az6 ugy az olilszban mint a 
•p·nyc.lran ~ge.t~~égr-1 l~, ll"ri; ürh•ö.vséget b .H~nt. Ford. 
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rengeteg bahllta fogadja a felköszöntést, Balá<\<:i testver azonban 
ekként folytatja: N i n cs n e v e t n i v a l ó ; a t i j a v a t ok r a l o
vagok, az enyémre, mindnyájunkéra, vett föl Jézus 
K r is z t us em b e r i t es t e t. Fra Gerundio hasonló mintaképek 
után indul, hirnévre és dicsőségre teszen szert, B a szerzö elmondja 
nehány predikáczióját, mellyek sajátszerü vegyülékét képezik szent 
és profán dolgoknak, összefüggés vngy benső érzés nélkül. 

Ezen gunyirat, melly, mint minden efféle termék, tul van 
hajtva, feltünteti előttünk, mennyire romlásnak kellett indulnia az 
ékesszólásnak, ha már a templomolt szószékei, az ékesszólás egye
düli tere, sem maradtak megkimél ve az iskola hiába valóságai- és 
mesterkélt irályától, a külcsin cszclösségig vitt gondozásától, a 
tudományosság szenvelgésétöl, a körmondatok összekuszálásától, a 
bizarr és váratlan dolgok hajhászásától. 

A spanyol don Jo3é Samoza következőleg írja le a madridi 
életmódot 1760 ban, melly különben megegyezett Európa nagy ré
szének életrnódjával: "Fölkelés után minden nernos ember először 
is a borbély müvészetének vetette magát alá, kinek teendöje sok
kal tovább tartott akkor mint most, midön arczunk két harmadát 
ször borítja, s azt senki sem végezte maga. Erre a fodrász 
fogott hozz:\ a fej fésüléséhez, kenéséhez, bodrozásához, be
porozásához, mi szintén sokáig tartott. Csupán ennek bevégzése után 
láttak az öltözködés nagy munkájához, melylyel a legfürgébbek sem 
lettek készen három negyed óránál elöbb, annyi sok mindenféle 
darab és függelék volt, azoktól, mellyek az ujakat peczkelték ki, 
egészen azokig, mellyek a czipöket szaritották összP. Miután ezen 
feladat is be volt fejezve, emberünk a kardot kötötte fel s Isten
hez fohászkodott, hogy szép idö legyen. Ha gyalog ment, a legna
gyobb elővigyázatra volt szüksége, hogy megőrizze a sártól fehér 
selyem harisnyáit és a la ma h o n n a is e czipöit. Ismertem egy 
tisztet, ki nagy hirnévre tett szert, mert tél idején végig tudott 
menni Madridon anélkül, hogy besároz ta volna magát; ez nem 
csekély fonlosságu tudomány volt olly korban, midön mindenkinek 
gyalog kellett járnia, mit mostanság csak kereskedők vagy ügyes· 
b11jos ernberek tesznek . 

• Akkor a kevésbbé függö emberek is bizonyos kérlelhetlen 
szigoruságu ezertartásokhoz voltak kötve, mellyek egy napi 
nyugtot sem engedtek. Három husvétot ÜniiCpeltek: karácsonkor, 
vízkeresztkor, és feltámadáskor; idejárult még az illetö védszent 
ünnepe és az ujév napja. Nem tenni tiszteletét ezen napok valamely-



lyikén elég volt arra, hogy két család ellenséggé legyen. A leg
kisebb utazás általános bucsuzást követelt, mit másnap mindenki 
lelkiismeretesen visszaadott; ugyanez történt a visszaérkezéskor. 
Midőn valameily olly szent ünnepe fordult elö, kinek neve el volt 
terjedve, az idegen valameily városba érkezve könnyen azt hi
hette, ho~y tüzvész vagy lázadás tört ki; olly nagy volt a sürgés
forgás az utczákon, egymásba ütkiizve, egymást taszigál va; a sze
gény meater-emberek kézzel-lábbal dolgoztak, hogy eleget trgye
nek mindazoknak, kiket eme fontos alkalmakkor fésülni, lábbelik
kel és ruhaneműekkel ellátni kellett. Illyen volt a város arczulsta 
ünnepeken. 

"Egy órakor azoktak ebédelni; akkor többet ettek mint most 
s nagyobb ügyesség kivántatott ana, hogy valaki enni tudjon, 
mint arra, hogy megkeresse az ennivalót. A kézetökre bizonyos, 
vastagpapirosból készült hurkokat alkalmaztak, s azon szokás lé
tezett, hogy a kezeknek mindaddig tétlentil kellett maradniok, 
mig ezen burok ban voltak. Másfajta készülékeket találtak fel is
mét arra, hogy megóvják a mocsoktól a ruhaszélt és az inggallért; de 
egy sem volt annyira bonyolult és különös, mint az, mely!yel a 
mi éghajlatunk alatt átaJánosan szokásban levö délutáni nyugalom
nál éltek. Láttam a hires Jovellanost orrával fekünni a vánko
son, mellyet ezenkivül még csak homlokával érintett, nehogy ösz
szeborzolja fiirteit. Ezen gáncstól csupán azok szabadithatták meg 
ba,izatukat, kiknek este nem kellett látogatást tenni1ik, s ezek az
tán egy kis ;hálóval vonták be fejöket. Aránylag azonban még 
mindig jobb volt a férfiak helyzete, mint a nöké, minthogy ama
zok legalább rálépbettek a földre, mig a nök ropp~nt magas fa
sarku czipiiik ben csak dülöngve s minduntalan a felfordulás ve
szélyével küzdve járhattak, mint a tyukok midön kaparnak Ke
gyetlecül összeszoritva a halcsont-derék által, hog"y.an mozoghat
tak, e hogy ne dö_jtötte volna fel öket a legcsekélyebb lökés is? 
Az a derék annyira mozdithatlan valami volt, hogy némelly anyák 
a corset-be alkalmazott nyiJáson át BMptatták csecsemöiket, mi
alatt a szegény teremtések a kemény halcsontokhoz szoritva szom
jas ajkaikat, hiába keresték az anyai kebel melegét. 

"Minden lovag három metamorphosison ment át napjában: 
reggel köpeny és sipka, dPiben katonai egyenruha, estefelé diszöl
töny, hogy jelen lebessen a bikaviadalokon . . . A spanyol ko· 
molyság fentartotta a csendet az esteli összejöveteleknéL Alig 
képzelhetünk komolyabb és patbeticusabb valamit annál, mit ök 
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frissitőnek vagy ozsonná.nak neveztek. A hölgyek egy emelvényen 

foglah•a helyet, rettenete:; csatarendet képeztek, me Ily csak a legyez ök 
szabályos é>~ egyhangu mozgat:ísával adott magáról életjdt. Velök 
pArhuzamosau a sc n n o r ok foglaltak helyet méltósag, n, n g és 
érdem szerint. Azt gondolhatta volna az emb<!r, hogy <~zek nem 
mu!aL=ág vé,;-eLt, hanem azért jöttek Ö6sze, hogy Illeghallgassák a 
Josaphat-viilg) i r~ttenetes itól,~ter. Hit·c scm volt zeu6nek, tt\ncz

uak, rnulatt<l!Ó vagy érdeke-i beszélgetésnek; csupAu a terem kö
~.epén elhPiyezkeJett kúrtyá,oknak állott jogul<ban ordítani öÖt 

egy má.st kézzelfoghatóhg c,tp.lcitá!ui ~ :t z asztal nl iutézett ököl
e,.,:~pásoldctl jell:Ztti diaLLlaik sz:'tmát. 

"V óget érvéli Cili C fontos Jolg•J:,, lllindegyik család vis~za· 

vouult, s a \'eikezéslwz ép anuyi idií kiváutatott, mint az illtö:t. 

ködé~ber,. l\li,tlatt a llÜ feje leci~gyvcreztet••tt s az óriá.~i fejkütil 
és par,'JI.:a fdrdétetett, férjemuram feje is lll(:f!;l'zalLidult az azt 
kömyPzii lHHlrus fürtiik b.: Lt•riájátói. H ri ny illy eu t:~zakai vedlést 

láttam gyenll·~kkur;;mba!l! L'P olly fújda!omn1al mint bániUlattai 

Rz,•wl~h~:i.l, hu;,·) :.;n tiinik d las-atJ-Lissan életem ~zt;rziíinek !<lakja 
é~ terj.:deime, ::1111j'im, hogy utúvegn: egt'::-.;.~<:ll felismerhetlenné 
v:~lt P!iíttelll arczuk és tl•rmet;il,;. 

"'.tyúink napi toglall<oz:i,ainak utóls•íja az <'ml.k fellJuzá,;a 
volt, Hem ép011 c;ekély nmnlw, minlhogy lllilltlen uerues etuLer
Hck lll'•r .'1ráj«, s lllinden óra sdmára kl:·t ~zekréuye volt. Ama 

boiJog idő kb e a mi u d cm d u p l a vo H: két ,·J ra, két zsebkendő, két 
burw'• tl3zeleucze! 

"E. zek :.\1-latlan szokások volt1~k ugyan, dc minden c;ak for
walitis volt. Formula volt miadon a birtokosra, !a kcreskediíre, 

n mesterembel'l'e, a gazdagra, a uemesrc, a para~zlra nózve ; a 
formula ut·::llkodott a gyermek nevelése, a tanitú atiyaldinJve, az 
éietpAlya választá~a fölött. Ha valalli cgy•:mrului.t idtött, Ameri
kába haj1izott ós visszajött aunélkül, hogy tudná, miszerint ellen

láb~,sok (antip1Jdes) is léteznek, miudcz csak a formula kedveért, 
a bálvány iráuti t.i~zteletböl törtéut. A cs,,Jadok gyen11ekeiaek 

legnagyobb ré.~ze a1. udv.:~.rhoz, vagyis Madridba jött, hol a c,el 

szövények me:;ters:·gl!t folytatt.ik, mig meg nem öszültek, :~ ki
rályi családfa tauulmányozása mellett. De valamenuyi éll:tpúlya 
küzi-itt az, melty l2gi11ltább ragaszkodott a formas:ígol.ho:t, s UJclly 
ugy eltii,lt a lilivL·~tE·~g, mit.(~nt a gymn és kúr\J a földmivelii eké
je eliitt, a papi pú!ya volt, amaz abbó!;:é, h.ilt ;,,,nyi .-aty ra é~ 

g-nnyd1l irására ~:tol~:í.ltattak alltaimat, kik kiváncsi,;ág, bánilllHt 
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tÍs mulatság tá1·gyait k1ipezté~ a szép nemre uézve, melly utóbbi 
ép annyi figyelemmel É<s érdddödédsel kisérte öket, amennyivel a 
fiatal fiivészek szokták vizsgálni ama különö3 niivéuyt, mellyet 

11adragulyának hínak." 
Senki sem f•Jgja vétkül tulajdonitani nekiink ezen f1·ivrJI rész· 

let,~k felsorolálát, ha mr,ggonriolja, hogy illy semmiségek szövedé
kéLöl állott. atyáink élete. Parininál {incHnabb, de nem taláJ'Jbb 
festrsét Ieljilk ezen állapotoknak. 

BUSZONÖTÖDIK FEJEZET. 

P o r t u g a l i a. 

V. J{mos a spanyol iiri)ki)südégj háb,wu ntún, mellynek ö a 
Santo Sacramento gyartnatot kiisz;inlwtte, hal'minczlit éven át bé
kében Ul'alkod(Jtt i orsz.ága ~uk';,al távobbb feküdt, hogys~m ű 

is lu!nytelen lett V•Jlna Le.;v,ttkuzni arua;; aprólél;:oss:~gokJ,a, tuely
lyek miatt a lddlyok vérüzönuel :í.rasztot!ák el Eul'ópát. Ü>'upán 
egyizbcn üznnt ltábornt. Spanyolországnak, midúu c:z utóbbi c]f,ygn

tott nóhány g,1uoszteviít n 111adridi portugal követ palotájaiJan s 
megtagadta a kivánt elt~gtét(•It; ezen háboru n lat t Portugáhw,k 
nemctiak határai, !Jau<~rn gyarmatai is veszélyben f·>rogtnlt, ~ ungy 
bajjal jött létre a l:.iegyel'.kedés. Szereucsétlnu ntilnzója lt!vén 

X l V. Laju~nal<, fényüzése csak a fraucziáknak;és an!!ulok!Ja k váltjavár:1, 
kiktiíl az ország még az élet elsö szük~;égleteinek dolgában is füg
gött) s ennek tu lajdonitaud6, Lugy a gyarmatok roppant gazd,ag
sága daczára nwga az auyam·szág mindinkább elszegényedett. Ori
át;i üsszegeket adott ki a fi d e l is sim a ma j es t as czimének 
megszerzéoe, é;; avégett, hogy Lissabouban patriarchai, a l :1 te r e 
követi 111éltúságut alapíthasson, fönhalóoággal az Ös:Jzes portugáli 
és inJiai püspGkiil~ fc• lett; teljesülvén ebbeli kivánsága, a patriar
cha f,'~uyéuek emelése végett Letven infulás kanonokot tw\'ezctt 
ki, valamenuyit ötczP-r crusado évi jövedelemmel látván el, s mond
ják, hogy az ii uralkodása alatt 500 millió !ira vándorolt Rómába. 
Pap-pazarló n katona-pazarlók között. 

Ennyi fény kiizepett is egyszerü és L:trdulr.tla•l m:ll'a!lván, Ja
BOB Lottal sr.okta dorg:Uni 111ini~ztcreit; megfékezte a 8ze•1t Offj. 
ciumot, melly m~g 1745-b,~n is V•\!;reiHljlutt rgy autodafét, me ly
nél Jnz<1 Antal ilrá!ll'li iiiilt:; i-; r'l\'('~ílntt i s:t.erettt~ az ií~í.zs:'lg-ossá-
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got és a népet, s ez utóbbi viszont szerette öt még hibáiért is. A 
portug~ol akademiát alapította, mélly azonban kevés Itiválöbb dol
got mivelt, noha ama kor legkitünőbb irodalmi férfiát birta 
elnöltül, Meneses Xav. Ferencz ericcyrai grófot (1673-1743), a 
H e n r i q u e i d a szerzöjét, me Ily mü egy költemény valamennyi 
szükséges kellékével bir, a lángész kivételével. Egy másik aka
dernia is alapittatott olly czélból, hogy anyagat gyüjtsön valameny
nyi püspökség éR az egész Portugál történetének megirására; emiatt 
fontos kérdések tárgyaltattak s maga a király is meg azokott je
lenni a vitákon, mellyeknél a jazsuiták voltak a hangadók. Szél
hűdés által érve, János a kormányzás gondjait az igen előkelő 

Govea családból származó Gáspár capucinus atyára bizta, ki igen 
derék ember lehetett de a kormányzás nem volt kenyere. Alatta 
teljes züt·zavar állott be az országban; a nép tunyaságba, nyo
morba, piszok ba meriilt, mindenki meg levén elégedve, ba kitölt
hette magán boszuját. Midön János, a világ leggazdagabb or~zá
gainak királya, ki a lissaboni vizvczet~ket és a mafl-ai palotát épí
tette, meghalt ( 1750), annyi pénzt scm találtak nála, hogy tisztes
ségesen eltemethették volna. 

József. - Pombnl. 
Utódja, József, ki harminczötéves korában követte öt a trb

noll, tudatlanságban nevekedett föl s d0n Carvalho-Melho Sebes
tyén Józsefet, Oeyras gró~ját (Pom bal marquia-t) v{,]asztotta 
miniszterévé (1699-1782), ki csakhamar uralma alá hajtotta 
a királyt s czélul lüzte ki m?gának az ország felvirágoztatását. 
Don Francesco infans egy csapat bravo élére állva, mindennemü 
et·öszakoskodásokat követett el a városban; más bravo-cs11patok 
más urak által vezérelve ellenszegültek az infansnak s utánozták 
öt, minekfolytán egy éj sem mult el erőszakoskodás és vérontás 
nélkül. Carvalho, ki tagbaszakadt erőteljes férfi l'olt, egy barát
jával szövetkezett eme rendzavarók ellen, s a rendetlenség se
gélyével sikerül fentartaniok a rendet. Nevelése hiányos volt 
ugyan, utazá~ai alatt azon ban jártasságra tett sz ert a kormány
zati és politikai iigyekben, ismerős volt a bölcsészekkel s ezen uji
tók bizalmas hangjából azon meggyözödést meritette, hogy polgá
rok, kormány, állam, köz~zellem alkotására elégsPges valami al
kotmányfélét dolgozni ki papiroson. A királyt tehát erőszakhoz 

hasonló hévvel sarkalta az ujitásokra. 
Azt tartotta, hogy e löször is a jezsuitákat kell eltenni láb 

alól, kik ellen csakugyan ö intézte az első halálos csapást, továbbá 
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megalázni a nemeseket, kik csak félvállról tekintettek reá, mint 
aki közönséges nemes létére a legelőkelöbb családok egyikével 
(d' Arcos) lépett házassági viszonyba. A nemesek minden kép
zelhető fegyverrel barozoltak ellene, s{lt még nevezetessé is akar
ták tenni, főleg ama nyilt parancs alkalmából, mellyet azon dor
bézolók ellen bocsátott ki, kik éjelenkint szarvakat rajzoltak a 
felsült férjek bázaira. Pomhal türte mindezt s lankadatlanul foly
tatta szigoru intézkedéseit: számos olly ázsiai és afrikai birtokot 
vont vissza az államkincstár tulajdonába, mellyeket az előbbi ki
rályok némelly családoknak adományoztak, megnehezítette a há
zasságra lépést a fi d a l g ó k között; elvonta a gyermekektől az 
atyák czimeit; a hitnyomozási törvényszéknek eltiltotta a halálité
letek végrehajtását királyi jóváhagyás nélkül, s elégette az ama 
törvényszék által íelitélt egyének lajtsromát, mi becstelenséggel 
járt az utódokra nézve; eltörölte az 6 és uj keresztények közötti 
megkülönböztetést, hatályon kivül helyezte az I n c o e n a D o· 
m i n i hullát, B az egyház fejétől való függést csupán a dogmához 
tartozó ügyekre azoritotta; korlátozta a holtkéz javára való ha
gyományozás jogát, ujra lenyomatta miodazt, mit Sarpi é3 Gian
none az egyházi batalom ellen írtak, s minden képzelhető módon 
harczolt a római joghatóság ellen. A jezsuitákat okozván a tu
domány hanyatlása miatt, ujra . szervezte a coimbrai egyetemet, 
előnynyel ruházta fel a számtudományokat s kitünő olasz és ir
landi férfiakat hitt meg az ottani tanszékekre ; a nemesi collegiu
mot alapitotta; az eltörölt ezerzetek jószágait kórházak és iskolák 
alapitasára forditotta; Mafrában a maurinus atyákkal vetélkedő 

rendet akart alapítani. Igen hathatós eszközül szolgált czéljainak 
előmozdítására a megkisérlett királygyilkosság s az akkor alakitott 
I n c o n fi d e n t i a czimü törvényszék 1); a gonoszság eme rejtelme 
egymaga. elégséges örökre meggyaláztá Pombal emlékét. 

Llssabonl földrengés. 
Az 1755-ik évi Mindszentek-napján rettenetes földrengést 

éreztek olly területen, melly négyszer haladj~~. meg Europát: az 
Alpesek vidékén, Svédország partjain; az Antillákon, Canadában, 
Thüringiában, a Balti tenger partvidékein; távoli folyók eltértek 
utjokból, a töplitzi maleg-források kiapadtak, kevésvártatva meg 
vasalkatrészekkel vegyülve és olJy bőségben bugyogtak ki, hogy 
az egész várost elborították; Cadixban a tenger husz materoyire 

l) Lásd f<lnebb 221 lap. 

XVII. 34 
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emelkedett rendes tükre fölé, a Kis-Antillákon pedig, hol a dagály 
soha sem nagyobb 75 centiméternél, több mint hét meternyire 
emelkedett. Lissabon két harmada romba dőlt s tizenöt, némellyek 
szerint hatvanezer lakos házi foglalkozásai közepatt elevenen sírba 
temettetett j a tenger, me ily a legmagasabb dagály fölött két mé
ternyire duzzadt, hajókat tört azét, épületeket döntött halomra, s 
tönkretette az élelemszer-készleteket és vetéseket, Az égő tüzhe
lyek által előidézett tüzvész, mellynek elfojtására senki sem gon
dolhatott, még iszonyubbá tette a pusztulást j a nem sokára be
állott sz akadatlan esőzés növelte a betegsógeket és a halálozás t a:~< 

életben maranottak között, kik az udvarral e~ryütt a városon kivül, 
s:Horok alatt ütöttek tanyát. A földrengés miatt más városok is 
szenvedtck, főleg Coimbra és Braga j Setubal lakosaival együtt 
eltiülyedt. 

Pombal eme bajok l)rvoslásában mocsoktalan dicsőségre tette 
magát érdemPssé j az ország lábraállításánál azonban, mint akkor 
áltillában divat volt, ö is hanyatthomlok járt el. Ingadozó levén a 
politikában, ohajtván a jót, anélkül, hogy érzékkel birt volna 
iránta, Francziaországban magasztalásokkal halmozták el czéljai, 
de nem tényei miatt, rointhogy ez utóbbiak ollyannak tüntetik 
őt fel, ki gyülölet és kapzsiság által indíttatva, a rágalmak és 
elrettentés segélyével akarta megszilárditani a kényuralmat j fel
forgatván a hazai intézményeket és hitelvel{et, az erkölcsi ztirza· 
vart készitette elií, mialatt az anyagi ziláltságot akarta rendbe
hozni. A legaprólékosabb részletekig terjedő szigoru rendeleteket 
bocsátott ki, mellyekkel még a gesztenyák árulását e a posta-bé
lyegek alakját is szabályozta i meghagyta, hogy a gabnatermelés 
érdekében a szőlőtökék egy harmada kiirt&.ssék, még ott is, ahol 
ez nem járt előnynyel j anélkül, hogy tanácsot elfogadott vagy 
ellenmondást türt volna, anélkül, hogy bevárta volna az idő mü
ködéMét s képes lett volna valamit éretten meghányni-vetni, ruin
dPnt törik-szakad meg akart változtatni, miközben alkalma nyilt 
roppant vagyont szerezni családjának e kielégíteni boszúvágyát_ 
Pártolja a tengerészetet, de elhanyagolja a szárazföldi csapatokat, 
nehogy ez előnyére szolgáljon a nemeseknek j megalázza ez utób
biakat s mégis sóvárog a velök való rokonságrai elüzi a jezsuitá
kat, s megtartja a kolduló barátokat i eltörli a dohány-egyedárusá
got, s behozza a sóárulás állami kezelését; lefordíttatja Voltairet, 
Rousseau t, Diderot-t, e megégettdi Raynal t j magasztalja az uj 
tanokat, s eltilt minden időszaki iratot Lissabonban s nem türi, 
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hogy a posta hetenkint egyszernél többször érkezzék j megfékezi 
az inquisitiót, nem sokára pedig felség czimmel ruházza fel, hogy 
boszuvágyának eszközévé tegye, és saját testvérét nevezi ki fö
inquisitornak ; elfogulatlan szellem, de hitelesiti az osmai püspök, 
a jezauiták ellenségének csodáit j megsemmisiti a jezsuitálc és a 
nemesek hatalmát, 'de csak azért, hogy megállapithassa a minisz
teri mindenhatóságot j elkobozza jószágaikat, de csak azért, hogy 
önmagát vagy rokonait gazdagítsa, kiket czimekkel, méltóságokkal, 
hivatalokkal halmoz el. 

Illy módon sikerült korlátlan hatalmat alapitania meg, melly 
csakhamar zsarnoksággli fajult. Keleti azigorusággal i ps of a c t o 
akasztófára itélte azokat, kik a liasaboni szerenceétlenség alkalmá
val raboltak, a tolvajokkal együtt azonban gyakran ollyanakat is 
felakasztatott, kik nyomoruk miatt panaszkodtak, amellyen ö nem 
tudott segíteni, - s mondják, hogy néha a azlizat is elérte azok 
száma, kiket napjában a vesztőhelyre kUldött. Huszezer ernsado 
jutalmat igért annak, ki valameily polgárt följelent, ha ez netán 
gáncsolná a kormány tényeit, vagy birálná a miniszteriumnál alkal
mazott egyéneket, sőt felségsértésnek nyilvánitott minden ellensze
gülést a fejedelem, vagyis önmaga akarata ellen; rendeleteit min
dig e szavakkal fejezte be: n o n o bs t a n t e q u a l i c u n q u e l e
g e c o n t r a r i a. Pier Antonio Correa Gar~ao, ltit portugál Ho
rácz nak neveztek, minthogy hirlapjában egynémelly igazságot ki
mondani meréazkedett, börtönbe záratott, hol meg is halt. A co
imbrai püspököt, mivel egy pásztori levelet bocsátott ki ama rosz 
könyvek ellen, mellyek terjesztését megengedték, s filleg a P u
c e ll e ellen, Pombal egy földalatti börtönbe záratta. 

Brazilla. 
Portugal főképeni gazdagl>ágát mindenkor Brazilia képezte, 

melly megszabadulván a holland uralomtól, az ipar segélyével 
megint virágzáara jutott. A San Paolo ntJvit, s a paraguayi spa
nyol birtokokkal hat,1ros kerületben (már elbeszéltük) 1), ('gy bra
ziliaiakból és európai jövevényekböJ alakult vakmerő és veszekedő 
csőcselék fészkelte be magát, mellyet az egyiptomiakkal való ha
sonlatosságuk miatt mam e l uk ok n ak neveztek el. Meggazda
godva főleg a rabszolga-kereskedés által, irtóztak a hitküldérek
töl, kik a kereaztény vallás behozatával ama keresetág megszün
tetését készitették elő. Megrohanták tehát a hitküldérek paro-

1) Lásd a XIV. J[ilnyv 256 lap. 
34* 
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chiáit, s minthogy VIII. U r bán kiközösítéssei fenyegette öket, ki
kergették városukból a jezsuitákat; késöbb elhitették a benezülöt
tekkel, hogy nem létezik különbség a keresztény vall~\s és a bra
ziliai j övendömondókban való hit között; egy pápát, továbbá pa
pokat és püspököket neveztek ki, kik miséztek és gyóntattak; 
emellett mindenféle czifra alakokat festettek s utánozták a jöven
dőmondók rángatózó testmozgásait, mi természetesen tetszett a ben
szülötteknek s elvonta őket a kereszténységtől, mellyet az ősi szer
tartásokkal zavartak össze. 

A gyarmat, melly elejánte csak kevés családból állott, idő

folytán huszezer főre szaporodott, nem számítva a rabszolgákat; 
szabadnak nyilvánitva magát és bízva a baromi erőben, pusztította 
a paraguayi keresztények b irtokai t, s fittyet hányt Madrid vagy 
Róma fenyegetéseire, mig végre az előbbi megengedte a gyarma
tosoknak a lőfegyverek használatát, s illy módon megfékezte a pao
listákat. Tevékenységöket ekkor az arany keresésére fordították, 
mit eddig csak a folyók iszapjából szedtek; erre kénysze1·itették a 
négereket is, kik minden este egy nyolczad uncia aranyat tartoz
tak hozni gazdájuknak. Kevéasel a függetlenség kijelentése után 
fölfedezték a rendkivüli gazdag jaraguai bányát, mellynek kin
csei azonban nem elégítették ki a mamelukok kapzsiságát, kik 
mindenfelé arany után ~zaglásztak. Néhányan roppant nehézsé
gekkel küzdve, száz mérföldnyire (leghe) is behatoltak a barczias 
vadak által lakott terület belsejébe, s csakugyan fölfedezték a sa
barai hányákat j mások az aranytermő hegyek közll hatoltak a itt 
Villa Rica vái'Osát alRpitották, melly már husz évvel keletkezése 
után a világ leggazdagabb vá.ro5ának hirével birt. Temérd ek nép 
sereglett oda, az eiHő foglaJók azonban jogot képzeltek ronguknak 
türvényeket és föltétele ket róni a későbbi jövevényekre, miböl há
ború keletkezett, s a paulisták elbuktak. Késöbb don Pedl'o por
tugáli regens szintén részesülni ohajtván ama zsákmányban, Albu
querque Antalt küldötte a bányakerületbe kormányzóul (1667)• 
Fegyelmezett csapataival és ügyességével sikerü!vén erőt venni a 
két párton, ö maga alapitott egy rendes várost Ri o J a n e i r o 
névvel ; rendeleteket bocsátott ki a bányák ügyében, hogyan kell
jen t. i. azokat müvelni s felosztani a terméket az állam és a 
gya!'matosok között. 

Don Pedro azonban, midőn VV Alfonz halála után királylyá 
lett (I 683), megszegte az örökösödési háboru alatt Francziaország
gal kötött szerzödéseket, s az angololtkal szövetkezett; ugyanezt 
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tette V. János is. A franczia hajófelszerelök meg akarták öket 
emiatt büntetni, csor hát ejtve kereskedelmökön ; emellett Duciere 
kapitány megkisérlette Rio Janeirót meglepni és elfoglalni, mint
hogy azonban csekély számu csapatok fölött rendelkezett, vissza
vonulni s magát megadni kényszerült, melly alkalommal, a fegyve. 
rek lerakása közben, számos bajtársával meggyilkoltatott. Az áru
lás megboszulása végett Duguay-Trouin bombázni akarja Rio-Ja
neirót ( 1711 ), mfllly elhagyatva a helyőrség által, hatszázezer cru
sado lefizetésével menti meg magát az elpusztulástól; ha ehhez 
adjuk még az elrabolt árukat, öt hadi s több mint harmincz ke
reskedelmi hajót, mellyek részben elfogattak, részben fölégettettek, 
a kÁr tulhaladja a huszonhét milliót. A béke megkötése után (1713) 
Rio Janeiro ujra virágzásnak indult s a bányatermékek raktárává 
lett. A paolisták ujra megkisérlették fölemelni fejöket, dc elnyo
mattak, Villa Rica pedig olly lendület.et vett, hogy az arany ötö
de, mit a koronának kellett átengedni, minden évben megbaladta 
a tizenkét milliót. A paolisták másfelé mentek aranyat keresni, B 
a Carmen partján csakugyan felfedezték a marianai, késöbb a cu
jabai és goyazi bányák at, ugy, hogy a korona 17 30-tól 50-ig hu
szonöt milliót huzott évenldnt, nem számítva a jelentékeny Aikkasz
táBokat. S még ez sem volt elég, mert nem sokára fölfedeztélt a 
leggazdagabb gyémánt-bányát is. 

Brazília tehát ugyancsak virágzó állapotban volt, B a kel·es
kedelem is gyarapodott, csakhogy nem Portug!l.l, banern Angolor
szág kereskedelme ; a ruethueni szerzödés folytán ugyanis a portu
gálok csupán Angolországból voltak kénytelenek beszerezni nem
csak a kézmüveket, hanem még a gabnanemüeket, a sózott hala
kat, a kikeezitett böröket is, melly czikkekért az ország borát 
vagy Brazília aranyát ad ták cserébe. Pombál igyekezett en y hi
teni Anglia eme kereskedelmi kényuralmát, de nem merte teljesen 
megszabadítani töle hazáját. Nehogy nlindenre kiterjedö egyedá
ruságával mindf\n aranyat kiszíjon az országból, Pombal eltiltotta 
az aranynyal való fizetést, és meghagyta, hogy a britt kereskede
lem tevékenysége csupán árucserére szol"itkozzék. Ezen intéz ke
dés a raktárak és üzletkönyvek folytonos vizsgálásait vonta maga 
után, melly faggatások miatt vége-hossza nem volt a panaszoknak, 
s Pombal utóvégre is a londoni cabinet föllépése folytán visezavonta 
ép olly ügyetlen mint oktalan rendeletét 

Azt hitte továbbá, hogy felvirágoztatja a belföldi ipart, ba 
négy százaléknyi ndót vet minden külföldi portékára1 a roskadozó 
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vámépületek ujbóli felapitésének czime alatt. Egy társulatnak en
gedélyezte a Cbinával és Indiákkal való kereskedés kiváltságát 
(11 :>4), mi voltaképen oldenburgi Velho Feliczián kiváltsága volt, 
felerészben a királylyal és a miniezterrel. Egy másik társulat to
vábbá a négerekkel való kereskedéere kapott kiváltságot, melly 
ügynek élén maga Pombal állott. Hogy megfoszsza az angolokat a 
portói borok egyedáruságától, arra kötelezte a birtokoeokat, hogy 
bizonyos meghatározott áron egy B o r k e r es ke d ö-T á r e u l a t
nak adják el boraikat, melly társulatnak védnökévé, egy roppant 
tiszteletdíj mellett, önmagát neveztette ki. Olly nagy volt emiatt 
az elégületlenség, hogy Oportóban valóságob forradalom tört ki, 
mellyet Pombal vérrel fojtott el, megfosztotta a várost minden 
kivált8ágt61 és eulyos birságokat rótt rá j tizennyolcz polgárt akasz
tófára, huszonhatot a gályákra, kilenczvenkilenczet számüzetésbe 
küldött j számosan önkény t ki vándoroltak, mások pedig kiirtották 
szöleiket, hogy ne kelljen mások számára müvelniök. 

Sokkal helyesebben cselekedett az oeyrasi csatorna megnyi
tásáva), me ll y az egyedüli Portugálban j k önnyitett a fizetésképtelen 
adósok helyzetén. Meghonosította Braziliában a czukor, gyapot, rizs, 
indigo, kávé, cacao termelését. Rágalma zói kinevették, midön Lis
sa bot. ban tágas raktárakat épittetett a gyapot elhelyezése végett, 
miböl 1772-ben tiz font küldetett mutatványképen, de már 1806-
ban 130-140 bál érkezett, s az emlitett raktárak nem voltak ké
pesek befogadni a braziliai kávét, czukrot és indigót. Csalódva a 
Paraguayban találni remélt jezsuita-fél~ kincsek dolgában, Pombal 
viss'la akarta vonni a Santo Sacramento sziget átengedését s vo
nakodott elfogadni a Bourbonok c s a l á d i s z e r z ö d é e é t. Eb
böJ háboru keletkezett Franczía· és Spanyolországgal (1762), mally
nek az Jön egyedüli eredménye, hogy Portugál hadseregre tett 
szert Lippe-Bückeburg gróf fáradozásai folytán, kinek sikerült le
küzdeni a portugalok ellenszenvét a fegyvervisdée irll.nt, de még sem 
annyira, hogy ne lett volna ezükség külföldi toborzásokhoz fo
lyamodni. 

l. ltlárla. 
József annyira függö helyzetben volt, hogy az udvaronczok 

ezt szokták mondani : K e r e s s ii k fe l a k i r á l y t k a l i t k á
já b a n. Szélhűdés folytán már előbb elvesztvén nyelve haszná
latát, 17 77 -ben kimult, s öt leánya Mária követte az uralkodásban 
férjével, III. Péterrel. Pombal ellen rögtön hangosan felzudultak a 
nép és az állam-foglyok, s noha az ö érdeme folytán a király 
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pénztárában 48, a dézsmapénztárban pedig 30 millió crusadót ta
láltak, mégis elbocsáttatott, megtartva mélti'>ságát és vagyonát; el
töröltetett az I n c o n fi d e n ti a s ujra megnyittatott a nuntiatura tör
vényszéke, eltöröltetett a só-adó, szöveteég köttetett Spanyolor
szággal. Az állambörtönből kiszabadult nyolczszáz fogoly nem 
szünt meg vádolni Pombalt, elannyira, hogy pört inditottak ellene. 
Ujból átvizsgáltatván az állítólagos királygyilkosok ügye, azt mon
dák, hogy a tizennyolcz biró közül tizenöten ártatlanoknak nyil
vánitották öket, minek folytan visszahelyeztettek hivatalaik ba, mi,; 
Pombal egyértelmüteg példás büntetésre méltónak ítéltetett. Ő 
azonban minden vádra azt felelhette : A ki r á l y a ka r t a u g y, 
miértis a ltirályné föl mentettc öt minden suj tó büntctéstöl, s meg
hagyta szerzett javait is, mellyek neki háromszázezer lirát jöve
delmeztek j különben pedig husz médöldnyire (leghe) számüzte az 
udvartól, mire nem sokára meghalt (1781). Az eme pörök folyama 
alatt tett fölfedezések annyira növelték a királyné természettöl való 
buskomorságát, hogy !té ptelenné lőn a kormányzásraj élete hát· 
ralevő éveiben ( -- 1816) János braziliai herezeg végezte helyette 
az aláírásokat. 

BUSZONHATODIK FEJEZET. 

H ol land. 

Holland megőrzi a haza és az ősi szokások szeretetét. A 
földbirtokokra, szerzödésekre, fényüzésre, fogyasztásra vetett igen 
sulyos adók mig egy részről takarékos életmódra serkentenek, 
más részröl megfeszített tevékenységre sarkallják az ipart. A hol
landok, Persia selyemszöveteinek és Ázsia füszereinek urai, gyap
juból készült öltönyöket vi&elnek, s hallal 6s gyümölcscsel táplál
koznak j tisztasággal és virágokkal ékesítik házaikat s nem ismer· 
nek takarékosságot, midőn közjótékonyságról vagy oktatásról van 
szó. Mindegyik város valameily külön iparág müvelésében tünteti 
ki magát s dicsöségének tartj a annak tökéletesitését. 

Mit tartunk szabadságáról, már máshol előadtuk 1). Azon kö· 
rülmény, hogy a hollandok ,egyik polgártársa Nagy-Britannia 
trónjára lépett, Hollandot, akarva nem akarva, minden európai bo 

•J XV. könyv. 23 fejez. 
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nyodalomba belesodorta, még akkor is, midön ez ellenkezett érde
keivel. Holland aranya volt Ausztria leghatalmasabb gyámola a 
spanyol örökösödési háboruban, s a béke rollgis az ö hátrányára 
ütött ki, s egyuttal megértette vele, mennyire el volt népteJe
nedve és szegényedve. A b a r r i é r e-erössllgek megszerzése (1715 ), 
csak sulyos költségeket és uj háborukat vont maga után, neve
zetesen Francziaországgal, melly háboruk szerenceétlen folyama 
belforradalmat idézett elő. 

IV. Vilmos. 
Az oraniai ház, noha már a század elején megfosztatott -az 

uralkodát~tól, nem szünt meg áskálódni és jelentékeny befolyást 
gyakorolni a közügyekre. Nagyszámu hivei ellenzéket képeztek 
a kormány ellen s azon váddal állottak elő, hogy fel akarják ál
dozni a szárazföldi hadsereget a tengerészetnek, és számosan össze
gyülve Terweereben, melly város fentartotta függetlenségét, arra 
kényszeritették a polgármestert, hogy ez orániai berezeget ajánlja 
statoldernek és fökormányzónak. Elfogadtatván az ajánlat a vá
ros által, ezen indítvány a tartomány rendeinek is elöterjesztetett, 
mire IV. Vilmos, osztrák és angol csapatok által támogatva, csak· 
hamar f ö st a to l d e r n ek kiáltatik ki (1747) 1 melly méltóság 
örökléséből a nöi ág sincs kizárva, s egyuttal a keletindiai kor
mányzó czimével is felruháztatik. Ezen erényes fejedelem pártolta 
azt, mi országának éltető elemét képezte, t. i. a kézmüípart és 
kereskedelmet, nem hanyagolva el emellett a tudományokat és mü
vészeteket sem, mintbogy maga is tudós volt i nemesszivü és tü· 
relmea l<~lkületü volt, s nagy hatalommal birt, mert szerették, 
csakhogy nem sokáig élvezbette alattvalói szeretetét. 

V. VIlmos. 
Fia, V. Vilmos, három éves korában követi atyját (1751) az 

özvegy Anna, II. György angol király leányának gyáronoksága 
alatt. Anna támogatva braunscbweigi Lajos Ernő berczeg, a köz
társaság táboroagya által, folytatta a férje által megkezdett ujitá
sokat i nem vett részt az aljas bétéves háboruban i saját előnyére 
használta fel a franczia tengerészet hanyatlását ; pártolta a tudo
mányokat s a harlemi társulatban egyesitette a azétszőrt és addig 
nem bátoritott törekvéseket. Halála után ( 1759) Lajos berezeg 
vette át a gyámságot, s Vilmos, miután nagykoruvá lett, arra 
kérte öt, hogy azontul is támogassa tanácsaival. A köztársaság 

. azonban véglegesen hanyatlásnak indult: a kereskedelem pangott 
s a beringhalászat eredménye is nagyon megcsökkent. 
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A franczia bölcsészek pártolókra találtak Hollandban, miértis 
Lajos berezeg sztikségesnek vélte megazuritani a sajtószabadságot, 
eltiltotta Rousseau E m i l-jét és meghagyta, hogy olly protostans 
müveknek, mellyek a vallással foglalkoztak, a leydeni egyetem 
által kell jóvábagyatniok. Ujabb zavarokat idéztek elő a janse
nieták, kik Hollanriba menekültek s hatalmas védöre találtak a 
hires Quesnel személyében. Az uj tanok nevezetesen az utrechti 
egyházban tettek hóditásokat, mellynek összes káptalana tiltako
zott az U n i g e n i t us bulla ellen, s a papok janseuista püspökök 
által ezenteltettek föl. A hitujítástól kezdve Utrechtben apostoli 
helyettnökök gyakorolták a joghatóságot, most a rendes formák 
mellözésével érseket választottak. Róma tiltakozott ezen eljárás 
ellen, de nem hallgattak rá, s a dolog nyilt szakadásig jutott, melly 
a hires jogtudós, Van Espen által is támogatva, mai napig sem 
ért véget. 

A városok legnagyobb része aristokratiailag kormányoztatott. 
Az amsterdami tanács harminczhat tanácsosból és tizenkét polgár
mesterből állott, melly utóbbiak négyesével gyakorolták hivatalo· 
Itat, intézve a pénzügyeket és kinevezve a különféle állomásokra. 
A tanács tizennégy jelöltet terjesztett a statolder elé, ki közülök 
kilencz birót választott ki az igazságszolgáltatás kezelésére; ezek 
itéletétől a hollandi fötörvényszékhe~ lehetett fölebbezni, melly 
nyolcz hollandi és három eeelandi képviselöböl állott. A rendi 
gyülésen, mellyben a fő-pensionarius elnökölt, tizennyolcz város kép
viselőinek és tiz nemesi képviselőnek volt helye, melly utóbbiak csupán 
egy együttes szavazattal bírtak. Seeland tartomanyt illetőleg a nemes
ség az oraniai herczeg, a városokpedig követek által képvisel tettek. Gel
dernt Arnheim, Zutphen és Nimvegen városok szövetsege képezi. Az 
utrechti tartományi gyülésen öt város bir szavazattal, a Mmesség 
pedig az összes birtokosokat magában foglalja. Frieslandban min
den kerületnek egy nemesi és egy gazdag polgári képviselője 

van. Felsö-Yeseiben mindenki tagja a rendi gyülésnek, kinek 
huszonötezer forint értékű nemesi földbirtoka van. A hét tarto
mány képviselői alkotják továbbá. az egyetemes rendi gyülést 
(General-Staten) és az államtanácsot. A felsőség (souveraineté) 
azonban nem az előbbit, hanem a tartományi gyülésaket illetí meg, 
mig a másik a végrehajtó hatalommal van felruházva. A statol
dernek protestánsnak kell lenni, s miként ez az angolokra, ugy a 
rendi gyülés Francziaországra támaszkodik, minekfolytán az or
szágban is két, egymással versengő párt létezik. Biztosittatván 
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a béke a Barriere-szerzödés által (XVI. könyv 466 lap), a had
sereg létszáma leolvadt B a hajóhad is igen rosz karba sülyedt, 
minthogy az Angolország~al való ~zövetség szükségtelennek tün
tette fel annak fentartását; a rendek most megszavazták a király
nak a szükséges eszközöket a hajóhad jobbkarba hozására, csak
hogy már közmondássá vált, hogy Holland képes fizetni Európa 
összes hadseregeit, de egyikn~k sem bir ellenállani. 

V. Vilmos uralkodásának elAÖ tiz éve alatt karöltve járt a 
rendekkel, késöbb azonban megint felütötte fejét ama párt, melly 
hajdan Löwenstein és Witt nevét viselte, most pedig a koresz
mékhez idomul va, a philantropia álczája alá bujt s H a z af i ak 
p á r t j a czímet vett fol, az oraniai ház megbuktatását tekintvén 
föladatának. Ezen párthoz tartoztak a nagykPreskedök és a men
noniták, bizonyos válfaja az ujrakcrc~ztelöknek, kik tulságos ajta
tosságot és alázatosságot fitogtattak i továbbá az e l é g e d e t l e
n ek, vagyis azok, kik híjába reméltek hivatalokat és jutalmakat a 
királytól. A köznép szintén hozzájok áll t, mert értettek a kia
bálás hoz. 

A városok oligarcha kormányzóinak nem volt inyökre a 
47-ki forradalom 1 melly megnyirbálta hatalomkörüket, de az 
orangistáknak sem igen tetszett, midön látták 1 mennyire dédelgeti 
Vilmos régi ellensége:t, remélve, hogy a maga részére hódíthatja 
öket. Az oraniai ház tagjai, mint rokonai az angolorBzági ural
kodó családnak, szintén részesei voltak az ez utóbbi iránt táplált 
gyülöletnek vagy rokonszenvnek, midön pedig kitört az amerikai 
háboru, az ország pártokra szakadt i a Hazafiak a tengeri haderő 

szaporítását követelték a kereskedelem védelmére az angolok ellen, 
mig ellenkezőleg az orangisták szárazföldi hadseregek alakitását 
sürgették, hogy megadhassák az angoloknak ama segélyt, melly
re kötelezve voltak 1 a dolog utóvégre is annyira ment, hogy da
czára annak, miszerint semlegesek akartak maradni, Nagy Britan
nia báborut üzent. 

Ez nagy csapás volt az orangistákra nézve, kik mindig a 
béke fentartáBán fáradoztak ; a h a z af i a B k o r m á n y z 6 k g y ü

l ek e z e t e egy reform-tervezetet készitett, melly ezerint továbbra 
is fentartandók lettek volna a rendi gyülések és a statolder, olly
képen azonban, hogy amazok teljes függetlenséggel és felsőséggel 

(Bouveraineté) ruháztassanak fel s rájok bizaesék a hadseregek 
igazgatása; a statolder zárassék ki B rendi gyülésekböl, vagyis a 
kormá.nyból, ne 8 nevezze ki a köztisztviselőket és a magasabb 
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rangu tiszteket. Ennek megfelelőleg sz a b a d s z á z a d ok a t ala· 
kitottak polgárokból, kizártak minden katholikust a kormányból, s 
rágalmakat és gunyiratokat terjesztettek, főleg a H o ll a n d l e· 
v e l ek czimű igen heves irály ly al szerkesztett, s azért keresett 
folyóiratban. Az elkeseredés tető pontra jutott, midön látták, hogy 
az angol háboru alatt tönkre jutott hajóhaduk. Ekkor azonban 
ismét megujultak a hajdani csodált : rövid idö alatt tizennégy sor
hajót és tizennyolcz fregattot szereltek fel, ezer kétszáz nyolczvan 
ágyuval és nyolczezer emberrel, kik tizennégy hónap alatt mint
egy négyszázeze1· forintba kerültek; a dogger-banki csatában (.i 781. 
aug. 6.) ujra hősöknek mutatták magukat. Egyidej ü leg olly élénkké 
tették kereskedelmöket, hogy 1780· ban kétezer ötszáz hajójok 
ment át a 5undon, hol az északi hatalmak egy kalóz- vagy ha
dihajónak sem engedték meg az átmenetelt. 

Angolország azon b~> n hasonlíthatlanul fölötte állott Holladnak. Ez 
utóbbira nézve rendkivüli fontossággal birt a kis Szent-Eustách sziget, 
mint raktára az összes nemzetek á!"uinak, mellyekkel ott cserekereske
dést üztek; Hollandnak itt csupán árukban tizenhat millio forintja volt, 
emellett negyven hajója gazdag rakományokkaL Megjelenvén Rodnay 
(!781) a sz i get előtt, megadásra kényszeritette ugy ezt, mint Surínamot, 
Demeraryt ésegyéh,gyarmatárukban gazdag szigeteket;emellett számo1:1 
hajót, valamint a maiabari és coramandeli telepeket is elfoglalta. 
Hiába bátoritották a magánembereket fényes jutalmakkal hajók 
felszerelésére j ahelyett, hogy cseleked t ek volna csak veszekedtek, 
A Kelet-Indiákban megkisérlett vállalatok szerenceétlen kimene
tele Holland gyöngeségéről tanuskodott j késöbb az Oroszország 
közvetítésével létrejött békében az angolok vistizaadták ugyan 
Hollandnak elfoglalt birtokait, de csak miután roppant károkat 
okoztak kereskedőinek, s a gyarmataival való kereskedés szabaddá 
tételére kényszeritették 1). 

Ehhez más ezerencsétlenségek is járultak. A Berbice gyar
mat négerei, kik a legkeményebb bánásmódban részesültek, több
izben zavargásokat idéztek elö; végre a hosszu szenvedés okozta 
düh nyilt ilázadásra vitte őket és sok vérbe került, mig iamét 
lánczra tudták őket füzni; az ebből keletkezett sulyos bukások 
tönkretették a hitelt. 

t) P. J. Dnbois, Vie.r des gouverneu,·a génémux avec l' abrégé de l' hisloire 
des établisaeme'fl8 hollarrdaia aux lndes orientalea. Hága, 1763. 

Dlrk van Hogendorf, Be1·igt van den tegenwoordigen Toeatand der Bataf· 
sehe Beziteinger in Oaat-Indien, nan den Handel op deulve. Delft, 1799. 
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Miután a hollaodok ennyi rettentö ellenségtöl megszabedul
tak, kevésbe mult, hogy egy természeti szerencsétlenségnek nem 
lettek áldozataivá. Látták, hogy a védgátak, mellyektöl életök 
függ, minduntalan omladoznak, mi kiszámíthatlan károkat és költ
ségeket okozott nekik. 1730 felé azonban azt vették észre, hogy 
egy, a hajókkal keletről hozott ismeretlen féreg őrli a czölöp-ge
rendákat, s nem ismervén orvosszert a baj ellen, attól tartottak, 
hogy a tenger ismét elfoglalja régi ural mát. A gátépítési rend· 
ezer megváltoztatásával azonban mégis sikerült elejét venniök a 
bajnak, köveesekböJ épitve védgátakat, mellyek fc·ladata volt vé
deni a karókat s egyszersmind megtörni a hullámlökések erejét. 
A harlemi Társaság ismét és ismét pályakérdésül tüzte ki annak 
megfejtését, hogyan kelljen a gátakban időnkint támadó hagadé
kokat betörnni 1 me l ly buzgalma által méltóvá tette magát arra, 
hogy nemzeti tudományos akaderniának nyil vánitassék. Mt>gint 
ujabb szerenceétlenségek jöttek, nevezetesen 60-ban földingások, 
tüzi veszedelmek, gátomlások sanyargatták az országot; e~y bor
zasztó jégvihar darabokra törte a goudai festett ablakokat, mi 
helyrepótolhatlan müvészeti veszteség volt; 70-ben a dögvész meg
tizedelte a nyájakat; a következő évben porrá égett a hariingeni 
tengernagyi collegium, késöbb pedig az amstardami szinhál'l a 
szomszédos városrészszel együtt ; 7 4-ben a ter. ger el boritotta 
Hág át. 

Az elkeseredett kedélyek a kormány ellen öntötték ki boszu
jokat. Az ellenzéket eddig az ariatokraták képezték ; most már 
a demokraták is kikelnek a hatóságo\{ ellen, B népie~ebbé akar
ják tenni a kormányzatot, melly törekvésökben Francziaország is 
támogatja öket, hogy kiküszöbölje az angol befolyást. V. Vilmos 
a hajóbad és az erösségek ujbóli fölszerelését sürgette s e czélra 
pénzt kért, a kormány és a nép lassusága miatt azonban minden 
megint csak a régiben maradt; a nép árulást hangoztatott és arról 
vádolta a statoldert, hogy Angolország iránti kedveskedésből el
elhanyagolta a tengerészetet. Meg akarták tehát buktatni, s elő

ször is jobb kezét, a braunschweigi herezeget támadták meg, őt 

okozva ama háboruért, mellyet mindig ellenzett. A katonai fegye
lem és igazságszolgáltatás dolgában tanusitott szigora már elöbb 
támasztott neki ellenségeket, a statolder · kedélyére gyakorolt tul
nyomó befolyása pedig méginkább növelte az ellene való irigy
kedést. N éh án y polgármester azt javaalá a statoldernek, hogy 
egy, mindegyik ta1'tomány két-két követéböJ "lakitott á ll a n d ó 
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b i z o t ts á g foglalja el a herezeg helyét, melly utóbbinak eltá.vo
litását a közvélemény követeli. Hiába kelt ki Vilmos ezen javas
lat ellen i hiába derítette ki a herezeg ártatlanságát ama vizsgálat, 
mellyet ö maga sürgetett: még sem volt maradása az országban, 
s távozása sem csillapitotta le a hirlapok dühöngéseit. Vilmos 
egy e ls ö e m l ék i r a t o t terjesztett a rendi gyül és elé, welly
ben határo~ottan és egyszerüen feltárta az ország helyzetét, elő

adta, wennyit tett ő a tengerészet emelése és a háboru megaka
dályozása végett j követelte, hogy védelmezzék meg lit a törvények 
a szünetnélküli rágalmazó és botrányos megtámadásoktól, mellyek 
minden üdvös intézkedést megbénitanak, s hogy ne legyen a sta
tolder az egyedüli, kit mindenki büntetlenül bántalmazhasson. 

II, Frigyes, porosz király, többízben megkisérlette a pártok 
kibékitését, sőt azon megállapodásra is lépett Angolországgal, hogy 
támogatni fogják az orániai herezeget i az ujitók azonban erősen 

bizakodtak Francziaországban, me ll y megigérte, hogy bármell y 
idegen beavatkozást meg fog akadályozni j a hirlapok támadásai 
napról-napra dühösebbek lettek; gombamódra szaporodtak a tit
kos társulatok: a fegyveres polgárokból álló sz a b a d cs a p a tok, 
mellyek a H a z a fi ak követeléseinek támogatására alakultak, men· 
helyül szalgáltak az oraniai herezeg összes ellenségeinek, folytono
san gyakorolták magukat a fegyverforgatásban, s mind sürübbek 
lettek az összekocczanások köztök és a rendes helyörségek kö
zött. A hetvenhat kormányzó szövetségre lépett a haza bajainak 
orvoslása, a valódi köztársasági kormány és a reformált vallás 
helyreállitása végett. 

E mozgalmak közepett Vilmos kezéből kisik!Gttak a hatalom 
és kormány gyeplöi. Némi zavargások ütvén ki Utrecht tarto
mányban amiatt, hogy a város magának követelte a helyhatósági 
testületek kinevezésének jogát, ezen példa máshol is követökre ta· 
Jál s alkalmat azoigáltat a polgárháboru kitörésére i minthogy pe
dig Vilmos erőszaHal akarta helyreállitani a nyugalmat, a hol
landi rendek felfüggesztik öt tartományuk fökormányzói méltósá
gától, noha. az alkotmány értelmében elmozdithatlan, és souverain 
volt. Ezen annyira korlátolt hatalommal, hogy még egy vár hely
örségét sem szaporithatta a renelek jóváhagyása nélkül, királyi 
fény között élt i zászlaja a köztársaságé wellett lobogott i a ren
dek palotájában, melly az ö fejedelmi laka volt, s mellynek egyik 
kapnja c~ak az 6 számára volt nyitva, csupán ö részesült ka
tonai tisztelgésben. Lehetetlen volt tehát, hogy nagyobb hatalomra 
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ne törekedjék, annál is inkább, minthogy a köznép is vele tartott, 
melly utóbbit csakugyan sikerült lázadásra birnia a főurak ellen' 
A lázadás kitörése után Gelderoba ment, hol korlátlan hatalmat 
gyakorolt, de heves ellenszegülésre talált. 

Frigyes Vilmos, II. }i'rigyes utódja és az oranisi herezeg só
gora, winden módon igyekezett a békét fentartani s evégből a 
szivesen látott Gortz minisztert küldé (1786) közvetitölll, teljbata
lommal felruházva. A pártok kiegyeztetése azonban ö neki sem 
sikerült, sőt Amsterdamban nyilt csatára került a dolog. A versa
illesi cabinet szitja a k öztársaságiak remény~it, kik Van Russel 
táborookra bizzák a hadtlgyek vezetését, s igy még azon jogtól is 
megfosztják a statoldert; Holland fegyverkezik és Salm Frigyes 
Rheingraf parancsnoksága alatt cordont huz a határ mentében, mire 
Vilmos statolcleri és tengernagyi méltóságától megfosztottnak nyil
vánittatik. Vilmos felesége, ki öt az ellenszegülésre bátorította, 
elhatározá, hogy személyesen fog Hágába menni, remélve, hogy je
lenlétével sikeriiiend visszaállitania férje hatalmát, a batárról azon
ban fedezet alatt visszakiildetett. A hallatlan merénylet megbo
szulása végett a porosz kirá!yhoz folyamodott, ki nem nyervén 
elégtételt, csakugyan megüzente a háborut. A nagyszámu és gyor
san előnyomuló poroszok Nimwegenen át az Unio területére tör
nek; a köztársaságiak képtelenek ellenállni az idegen betörésnek; 
Salm Rheingraf, becsületesség vagy Mtorság hiányában, elfoglalni 
engedi Utrechtet és H·i~át i a rendkiv ü li szárazság eredményte
lenné teszi a gátak áttörését, s a poroszok három hét alatt hatal. 
mukba hajtják azon országot, mellynek meghóditásáért a spanyolok 
hiába törekedtek nyolczvan éven át, s a nagy Ll\jos hiába veze
tett annyi hadjáratot. Végre Amsterdam is kényszerülve levén 
magát megadni, a tartományi rendek ide gyülekeztek (1787), a el
törölték az orania i herezeg ellen bozott határozatokat, ki ismét 
visszanyerte méltóságát minden batalom-növelés nélkül, mi pedig 
rendesen kisérni sz ok ta a meghiu au l t forradalmakat i bizto~itlatott a 
helytartoi, fökormányzói és főtengern agyi méltóságok együttmaradása. 
Maga Vilmos mérsékeltnek mutatta magát, s a porosz király sem 
követelt a maga számára semmit, még költségeinek megtérítését 
sem, ehelyett azonban szövetségre lépett Hollanddal és Angolor
szággal, ugy, hogy Francziaország mi hasznát sem látta aljas fon
dorlatainak és amaz öeszegeknek, mellyeket a Hollandiában való 
tulsuly megszerzése végett fecsérlett el. 



BUSZONHETEDIK FEJEZET. 

Hel vét sz öve t ség. 

Schweiz, miután állami függetlensége u. wesztphali békében el
ismertetett, az egész következB századon át nyugalomban élt, 
anélkül, hogy határai változtak volna. Ha a kölcsönös kötelék 
tekintetében minden ezövetség gyönge, kivéve a közös veszély 
eseteit , anuál több joggal állitható ez a helvét szövetségrBI, 
hol a fönebbi bajt még a vallási viszállwdások és ama körül
mény is növelték, hogy valamennyi v11gy néhány canton közös 
uralommal birt egynémelly Ö3i ezerzemény fölött. Egymást fel
váltva uralkodván ezekben, kiki a maga hitfelekezetbelieit pártolta 
a kölcsönösen igazságtalanságról és visszaélésekröl vádolták egy
mást; a katholikusok azt hitték, hogy Bern és Zürich az ö rová
slikra azövetkezik Hollanddal és Angolországgal; a reformatusok 
viszont a borromaci szövetséget és a Spanyolországgal és Savoyával 
valft barátságot hányták fel a többieknek, elannyira, hogy Zürich 
é11 Bern valóságos h:i.borut inditott a kath. cantonok ellen, minek 
azonban választott biróság utján még idejekorán elejét vették (1öfl7). 

A schweiziaknak nincsen, miként a többi reformáltaknak, 
saját symbolicus könyviik, továbbá az 1516 ki első helvét hitval· 
Jás sem birt többé érvénynyel, miután Calvin tulsulyra juttatta 
a praedPstinatio dogmáját. Ehhez ragaszkodtitk az összes franczia
országi ltáldnisták, miután azonban sokaknak nem volt inyökre, 
Amyrnut Mózés saumuri igrhirdAtÖ megírta Calvin védelmét, olly
képen módo~itva a praedestinatióról szóló tant, hogy többé alig 
küliinbözött Luther általános kegyelmétől. Emiatt sok szóbeszéd 
vr,)t a francziaorszá~i r~forrnáltak között, végre azonhan mégis el
fog;~dták; inne.n aztán Schweizba is elterj."dt, Az idevaló or
thodoxnk nem akartak ellemlzPgülni; a zürichi, basali, genfi kor· 
mányok pedig elfogadtak (1679) egy, huszonhat czikkelyből álló 
Rymbolicus könyvet •), mellyben Pinttetnek Amyraut és a schweizi 
K11ppel Lajos tanai, m"'II.Y utóbbi ujabb eredetüeknek állitotta a 
héber szent irásban elöforduló diacriticus pontokat. A német re
formáltak ellenszegültek, míbBI versengések és üldözések keletkez-

l) Formula cOMen.nu Eceleaiarum helveticarum Reformae oiroa doctrinam 

de G1·atia univerBali et connexa, aliaque nonnulla capita. 
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tek; Bern vallási kamrát alapitott a polgárok hite és erkölcsei fö
lött való l.lrködés végett, s ugyancsak bőven osztogatta a börtönt 
és számkivetést ; szóval, valóságos inquisitio volt. Ezen tulzáso
kat csak az idő volt képes enyhíteni, s a c o n s e n sus t lassan
lassan nem hit- hanem tan-formulának tekintették. 

Toggenburg birtoka egy másik háborut idézett elő a sanct
galleni apáttal ( 1705 ), ki ott, a német birodalom által támogatva, 
kényuri hatalmat akart gyakorolni; ez volt az utolsó vallási há
boru, melly roppant kegyetlenséggel 1718-ig folyt. Az ellensé
geskedéseknek az aaraui szerződés vlltett véget, melly szabad val
lásgyakorlatot engedett, a b a d e n i b ék e pedig szabályozta 
mindazt, mi a közös birtokokra vonatkozott, ugy a polgári jogot, 
mint a vallási ügyeket illetilleg. A nantes i rendelet visszavonása 
után, s késöbb a XV. Lajos alatti üldözések idejében nagyszámu 
reformáltak kerestek wenhelyet Schweiz területén, melly országot 
iparukkal felvirágoztatták; Waadt cantonban mllghonositották a 
szőlömüvelést s Vevey nekik köszöni ama terrasse-okot, mellyek 
környékét annyira mosolygóvá teszik i Lausanneban seminariuroot 
alapítottak, melly több protestana hatalom l\öltségén tartatott fenn. 
Ez idö óta nem zavartatott meg az egyensuly a különféle vallás
felekezetek között, mig azonban a miveltebb osztály a bölcsészeti 
irány (philosophismus) befolyásának engedte át magát, a nép zöme 
híven megőrizte vallásosságát, melly azonban nem volt ment mm· 
den babonától. 

Midön XIV. Lajos a Franche-Comtéba tört (1668), a can
tonok meghatározták, milly hadi létszámot kelljen veszély eseté
ben mindegyiköknek káillitaniok i az összes járandóság kilencz· 
venhárom ezer emberre rugott három csapatra osztva (D ef e n si
o n a l e.)j Eközben a cantonok kiegészítették, vagy megváltoztatták 
belső alkotroányaikat. A főnemesség (patriciatus) Bernben, Frei
burgban, Luzernben, Solothurnban telepedett le i az előkelő pol· 
gári osztály és főbb családok pedig Zürichben, Baselben, Scbaff
hausenben, Sanct-Gallenben, söt a democraticus cantonoknak is 
volt bizonyos nemesi osztályok, törvényes előjogok nélkül, melly 
azonban mint valami patriciatus szállott át az utódokra. Az urak 
előrelátólag, de önkényesen kormányoztak, a városok pedig való
ságos zsarnokságot gyakoroltak a parasztok, ezen heloták fölött, 
kiknek sorsa volt dolgozni és fizetni; hatalmaskodó és kincssóvár 
elöljáróik vasve11szövel büntették öket a legcsekélyebb kihágás 
miatt is, a birságokkal pedig kiszitták zsirjokat ; ha egyiknek-
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má~iknak eszéht~ jutott. fiilehhezni ügyét, a nagyszámu rokonok és 
az Ö!lBZcs nemcsek pártnlták a l.uwádolt tisztviseliiket a törvényszll
kck cliítt, s igy a fiínükiik büntetlensége 1u. aláreiJ(lPit. hivatalno
kokat iH hason lé, Z!larolAsokra buzdította. l tin:3-h:lll a parasztok 
forrongani kezdettek a llÖadó és a pénz {n·tM•ének leszll.llitáHa miatt. 
I<:liíbb a luzerniek, kéRiíbb a berniek, solothnrniak, bast~lick ragad
tak fegyvert, s miként hajdall a grófok és egyéb urak lerázták 
rnagul<ról a császári hatalmat s örökiis birlokukka tettP.k saját te
riiletöket, késöbb pedig a nagyobb városok fiiggetlenitdték magu
kat a grófoktúl, ugy mo~t a paraszto!< j,; a városok fiilényét le
rázni s velök jogokban és szabadságban egyenWkké leoni akartak. 
A kisérlet nem sikerült s a lázadók fegyver és kivégzések által 
ismét járom al9. hajtattak, némi javítások azonban mégis eszkö
zöltett.ek. 

Schweizban mindl~n kormányforma volt feltalálható j igy 
Schwitzben, Uriban, Untervaldenhen korlátlan demokratia; Bernben 
:;zigoru aristokr·atia j Luzemben oligarchia; Neuf,'hatclben alkot
mányos fejedelemség j Por·rentmyben, Einsiedc~lnben, Dissentisben 
theocraticus hatalom; Baselhcn, Ziit·ichben, Genfben, St.-Gallenben 
a legkülönfélébb helyhatúHági Hzm·vezetek ; a közclpkor szeszélyes 
párt-izgalmait látjuk a graubiindeniek-nél, melly canton százötven 
rnezei (rural), egymással alig némi iisHzekiittetésben álló demoera
tiából állott majd a Salis-ok, majd a Plantá-k iga~gatása alatt. 
lt~mellett vagy kiilün, vagy Pgyütt.eHen egyéu alatt>'alókkal is bir
tak , kik kiiziitt a függés mindt:n foka fel volt található, 

1481- ben tat·tatott az el!! /í országgyül és, mellyre mindeu can
ton küldött képviseliiket; erre elhatározták, hogy minden évben 
összt:gyüljiin, s a meghívá~ tisztét Zürich végezte. IWibb Baden
ben, Aargau cantonban, jöttek ös~ze, késiSub pedig 1712-ben Frauen
feldben, Thurgau eantonban; egy cantunra két képvisel/í esett. 

Ama cabinet-hábornk köziitt, mellyek inkább lealjasitották, 
mintsem tönkt·ejuttatták Európát, a fiínökök mérséklete ellent tu
dntt állani a királyok fomlorlatainak, kik Schweizot. is bele akar
ták volna rántani saját vet·sengéseikbe. EnMlt folytán virágzás
nak indult s az ipar és müvészetek gyarapodásán kivtil jeles fér
fiakat is szült, minök voltak: Haller, Rousseau, Bodmet·, Hottin
ger, Steinbückel, Bemoulli, Eulet• a mathematicus L:lmbert a csil
lagász, Sau~sure és Bonnet természettudósok, Tissot és Zimmer· 
mann orvosok, Müller l.tirténész, Lavater, kinck arczisme-elméle
tei megbuktak ugyan, a nép azonban nem feledte el hazafias 

XVII. 
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dalait; Gessner, ki a pásztori élet örömeinek rajzolásával vidámi· 
totta fel a kedélyeket. 

IL Sehw;~iz mégHem volt tiihbé az i)~zinte szauadság költői 
hazája, mert gazdal--?lág· és hatalom-vágy Rzállta meg a hazafiak 
szivét. lfizdegve a kiilfiildieknt~k H nem eRnpán fegyverrel, ha
nem fondorlatokkal ifi ~;zolgálva ííket, czimtjket, kitiintctésekot haj

hásztak 1). A Iti~ ebb eautouok iri~y kedtek a nagyok ra, mcllyek 

tulsulylyal hirtak, s kiilföldi sziivetHégesek segélyével ohajtottak 

eriihöz jutni, rnig m:i~részrill a külhatalmak követei i~ szitották 
a testvéri visz:\.lkodásokat. Künn meghunyászkodók, Lenn fenhé

jázlik voltak; néhány oligarcha malkoriott az ellmnyagolt n{~p fö
lött, s bizonyos meggondolatinn iiuzós folytán tühore beesültélt az 
egész Sdnnizn:U saját cantonnkat, s eunól a maguk kii!.'in 

osztály át. 
Mig t(•hát az eli>ke[i) osztályok !Will voltak kevésbbé szo\

gaiak a monarchiabclielmél, a kii:-mdp i:!OrHa még kedvezőtlenebb 

volt, mert senki sem gondolt nevelésével éti szükségeivel; nem 

engedték Jn(~g a jobbágyoknak, hogy a t\l(lomány segélyével egy 
rangra em~lkedjeoek ut·:tikkal, s ltizártítk ii[{et rninden polgári. 

vallási vagy Itatonai hivatalbúL Néhul még a)l ipartól és kerei'l
kedéstöl i:~ eltiltották i\ket, állítva, ho~y ez csak a nagy váru::1ok 
kiváltsága. Irtóztak a llajtószabad~;ígtúl, utiértill a ~aját dolgaik 

feletl valú hallgatáH nwgakadalyozta valameily közszellem alaku

lását. ÁrnbA1· tdtát uyolczvan éven át num állottak háboruban 

egymással, az or8zág nyngalmát mégis minduntalan megzavarták 
a bclforrongf.sok, mellyel• i:!emmi 111agnsaub czéllal nem birtak s e~ak 
ahilbták Sehweiz tekintélyét a külfiild eliítt. 

Mi c~al< nóhány illy fol'l'ongás1·úl te~ziink itt említést. Zug 
cantonban két ~zázad títa a Zurlauben család ta1·totta kezében a 

főbb hivatalokat ama p1:11z segélyével, mellyet az ií közvetítésével 

Francziaország Hzokott ajándékkép,~n kiosztani, melly azonban 
ahelyett, hogy valamennyi polgár kii)liitt osztatott volna ki, csak 

kev~sek számára tartatott fenn. Ebből elégületlenség 1:1zármazott, 

az E d P B ek pártjával a Ke s e r lik pártja állott szemben, melly 
utóbbi Ausztria által is támogatva é~; Schumacher Antal által ve

zetve, tulsulyra jutott, felbontotta a szövetséget Francziaországgal 

1) Schwt·iz lakos"ág"' másfél millió lélekböl állott, ldkrwk egy llamJach 

Horn é• Ziirieh r:mi<'nok'•an lal10tt. Harmincznyolcz ezeren négy éyen át irlf'g~''· 
~Z()lgf: 1 l\'h•lll ál!ot!~k 
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éR iildiízte ezen or~zág párthivllit. A szi~or· n<~m tetszdt, a Zur
lauhen••k hllfolyá!ia "'~lll!i•lk!Íra Í!lnH·~I. hlllyre lilu :'dlitva, ~ me~int 
·~lfo~:u.lták I<'rnueziaor·szág l!~aijoHitú ajándi:kait. 

lh~ouló elneveÚH 1111~llctt két pár·t izg-at:isaÍ1•ak volt szin

hrlyll App!lllZ<dl eantou iH, rnellyuek IÍZ<!rdc.'<t j:íd.u (rhod._:;r) kiLr.ől 

a helsilk vagyis az AJp,·~ck alj:íhan fekvlik a kath. valll'u;t. kii

vették, mig a ~itter két parrján l·~vií kiil~i) f~r·:ísok protestánsok 

voltak ; clleuséges tagjai ugy arrav-ou tc:. tn ek. 

Bernb<!ll a hitujítás a papl-lág javaival l!;azda~itolta az államot, 

rniértis a patrieiu~i osztály hutalmasahh ,:H "''gyr:lV:ígyóbh lett s 

bizonyos nyughatatlau fdtélu:11ység- ál i ai li z<· tv•~ .:gy rn:bt felüi

mul ni, l<ijátszani i~yekeztek, n kiizjo',t feláldozták HZ ''1-\'Y(':; csalá

dok érdekének, a "','fl!!l iiriikii~ alárerrdeltség-, a f!:•Jildolatot a ecu

sura, az életet a l;öksiiniis kémkcd•'•s nyiig•~i aL\. al\art:rk lrajbni. 

Igaz, hogy miként a tiihhi ~s:u·nolwk, Uf!:Y <:Zell aristllkmtia Í.; pár

tolta a~ anyagi 1-0'ilrap<Hhlst, az ipurt, a fid,[mi '''~Ir\:; t; ~~~~ rnik(mt 

azok, ugy ez is d aka•·t». nyomni a g-!lndolkoz:ist: lLlll•:r éH B.m· 

stetteu kizáratnak a Reu..llu~hill; lm valaki ~lmete!rd,H~;!';ivd uct:in 

homályba lrelyczhetné a ung·as sziileté,;üd;cr., tiiute:;s,; i< i wag-iLt 

lll<~shol; 'l'schift'elli, ki a G a"' d as ú g i t á r K u l <l t-ot. aiapiLOtta, 

mindenkur a legmakac·mhh ellen•n•>ndás.lkr,t talált, ~ az egye

tetn pangb állapotján sern segiL•~tt·~k. l~~{y ü:.;~z·~,~:;kii vé~ a~ 

oligarchia me~~;buktatátia végett eletébt került Ht!nzeluek, ki azt 

k<;zdeményezte (l HD). 
l<,reibur~ban is keletkeztek ,;urlúdáHok a pol;;-ánok és az 

ar·istokt·aták közütt, rnelly utóbhiak néhány család számára tar·tot

ták f,JIHl a jogot részt vehetni tt t i tk o s ü l és e kb e n; a gru

yeresi p<H'asztok fegyver•esen V<lllUitak a vá•·os ell1~11 1 Bo~I'Il azoU

IJan megint kibékítette iiket (l íH4). 

SzOnlst\gc"'l'l,;. 

A tizenhárom d i c s é r· e t r cm é l t ú c a n t u 11 o n kivül 

~.:hweiznak tiz szövetségese volt, vag·yi3: a st.-~alleui apá.ts;\g, az 

e névvel biró város, melly az elöbbitöl egy fal által volt elvA

laszlva, Vallis, Neufchatel fejedelemseg-, Bieuuc és Mühlhausen vá

rosok, a három gr·aubiindeni egye>~itlet, és a ge11ti k<iztát·sasá~. 

A neufchateli fejedelemség, melly eliil>b Burgundhoz, késiibb 

a német birodalomhoz, s a chalonsi, hochber'!{Í, l(•Uguevillei há

-z'l.khoz tat·tozott, öröksé~ltépen I. l<'rigy~" porosz királyra szállt, 

ki ·~sk ü vel fogadta, ho~y meg fog-ja tartani tíirvé11ycit •~s .-zo

ká~ait. Rz utóbbi,~k egyikHnrk alapján a várost illette mq~ 
:J;)·._. 



a jog behajtani a fejedelem adóit és jiivedelmeit az egéRz 

teríileteu, II. l<~rigyes a:1.•mban •mrtek dacdra bérbe adta 

azo l{ at 17 -1-H·IJatl Ez elé~edetlenséget keltett1 mi még inkább növe

kedett 6tj. ban, midíín Fri~yt•f! l{iiziis adóiJdwjllisi rerulszert akart 

élctbeléptPtni. A polgárok a polgári jogtt'J! megfosztottnak nyil

vánitanak mindt~nl<it, ki r•:~w.:t venne a bérletben j a királyi hizto3 

tiltakozik s követeli, hogy a kiilcs!iniis jogok rendezéHe végett 

tilrvénykönyv alkollass(~k j ene ujabb látvány tárul eli~nk: egy 

nagy kiráiy a biróul vidasztott berni canton i t iirvényszék eli!t.t 

pörlekedik saját alattvalóival Mi!lthogy pedig a király lett nyer

tes, a polgárok forrOIJgni kezdenek; Gaudot fiíügy,;sz ablakábúl 
Itivést intéz a tömeg-r,~, ruire tnt~ggyillwltat.ik. Ene csakhamar 

kezdetét ve~zi a reactio; sokan ltalálra1 máHOk ~:~zándizetésre ítél

tetnek, s valemenny ie n lefegyvereztetnek j v1\giil a város vissza

kapja a bérletet, biztosittatik az alkotmány, szabad vadász3t ,,,, 

gedélyeztctik, a ni~ p érd.t~kP.hen múdosit.:\.~1. ~:~zenveduek a törvényt·k, 

amennyio(m ~~gy közsé~·gyülés ulapittatik, mcllynek beleegyt~ús · 

nélkül semmi féle vAltozáHt ne leh<~ssen életbeléple< ni. 

A ~rauhiindeuiek kiiziitt, kil{ szintén ~ziivetségest~i voltak a 

schweiziaknak, a Planták éH Salisok fiokáig ellensulyozták egy· 

mást; végiil <~:-. utúbbíak tnlsuiyra kerekndvén, kezeik között tartot 

ták a hivatalokat, az adúk uérletét, a kiilfiildi szolgálatban álló 

csapatok parauc mok,;;í.g-át ~ az alávctt~tt Valtellina kormányzá,át. 

A Plant:ík, l<ik mill(lcn árot·t f!ZI'rdt.ék volt1a kivetni iíket a Ilye 

regbiíl, az árverdé~ a\kalm:'w,d t.ir.enlialról hatv anP:t:Pt" forintra vet·

ték fíil az ad{lk ht\rlet.·~t; kiivetelték a külfiil<liekWI, hogy a tisz· 

tek kor 8Zeriot l<:ptette~8·~nek ~~lií j lnegvásárolhaibs:Íj.!;ról vádolták 

a tisztviseliiket ; a;r, ebből lteletkezett botrányok és viszálkodások 

még inkább elrnergcsedtek akkot·, midőn Ausztria a közjog meg· 

sérté~év<"'l ~ a Planták közremükö<lésével vagy beleegyezésevel el

fogatta a graubiin(leni te:·ületen Semonvillet, a franczia köztársaság 
követc\t. 

Genfben 11 köztársaHág tagjai uégy osztályba voltak sot·ozva. 

A l ak osok, vagyis irlegenek, kiknek megengedtetett a városbau 

akni 1 rle minden kiváltság nélkül, !l valamennyiuek protestánsnak 

kellett lenni ; :iz,>rt a katholikus, ha birtokot szcrezni vagy vala 

lmclly czéhbe akat·ta 1nagát hciratni, kénytelen volt vallást vá.ltoz

tatni. Aki Genfb('ll s:.~iiletett valamdly lako,tól, b e n sz ü l ö t t

n t~ k tekintetett, ~ val:lmiv,•l több joggal birt, mint atyja, de ueul 

tarthatott igényt 4!l>uni hivatalri., ne1n ihhflt~tt, keretlked~dl 1 s ~ze-



rnciyc C~ javai HHiyo~aJ,llltll Y• .Italt ai;ÍYt~l \"1~ ll lciizlt~..JwJnwi\, mint 

a Wbhick~. A v A r o H i ak (b••rgltcHi), kiknek pol~árjog adatott 
azon fiiltétel alatt, "ltogy a szcnt iratokra csküdjenck, miszerint a 
>~zent evangetikus reformált vallás Azerint fognak élni" szabadon 
foglalkr,zhnttak bár me ily i parággal s csak birói itélet alapján üzet
hettek ki a városból i r(~s;.::tvettek a kor•nányzatban és a törvény
hozásban, de nem a fö hivatalokban. P o l g á r volt a polgár 
vagy városi lakó fia, ha a városban sziiletett, minekfolytán az 
anyák messzeföldröl is eljöttek szülni a város falai közé, nehogy 
l~hetetlcnné tegyék gyermekeikre nézve eljutni a köztársaság fö 
hivatalaira. Voltak tov:lbbá a l a t t v a l ó k vagy i d e g e n ek, a 
kiirnyék lakosai, kiknek nem volt résziik a krjztársasági jo
gok ban. 

A közt!l.Josaság szép gyarapodásnak indult a béke és az ipar 
~cgélyével, a meggazdagodottak Rzonhnn bizonyos felsőbbséget 

szenvelegtelt, miértis az aiRilbh osztály, melly a müveltAégnek ma
gasabb fokára jntott, rosz ~zcmmcl nézte ökd, s azól't vége hoRSZa 
n•~m volt a snrlódá~:~oknak. A nantesi rendelet vi 'szavon:\sa ntán 
G<~nfbe menckiilt fr·anm-.i:ík nróg inkithh szitotfák a tiizet, B Fazio 
iigyvéd és bizonyos Lachcsne a nép élórc :illva, kiivdelték, hogy 
a törvények, mcllyekd sol<sznr c~ak a már hozott itélctckbiíl is
met·tek meg, a sajtú utján tétcssenek küzr.é i hogy a szavazás 
többé ne élii szóval, hanem babszemek által törU·njúk i tiit·ültes
sék el a huszoniitii~ testiilet ama l<iv:íltsága, mellynUfogva a két
százak tanncsa elé c~ak ö krjcszthetett t'1gokat, megdla:lztás vé

gett, 1:1 ezen tanácsban ne foglalhasson h<~lyct több mint három 
tag egy c~aládból. Akarva nem akat·va, tclje~iteni kellett eme 
kivánságolutt, annak hozzáaclá~:l.val, lt,,~y egy törvény ~e nyerjen 
szentesitést az egyetemet~ tanács _j.'1váhagyá~a nélkiil, mdly minden 
öt évben ujra legyen választ.tttdó (l 7 fl'/.) Lachesne és F'-tzi o össze
esküvés vétségében clmaradztaltat.va, halálra itéltdtck. lJjból ki
tiirvén a nyngtalan~;ágok, <dtiiriiltctctt az l ;,711-ki rendelet, egy uj 
ki b ék i t é si r c n d e l e t pedig fentar·totta a nép jogait a Hit·vé

nyek sérelme nélkül (173B). 
Genf czutAn az ipar által a Hz:irazfiild <~gyik leggazdagabb 

városává liin. Bonnct, Burlamaelti, l{ouHHeau olly nevek voltak, 
mcllycl< di•:siíségére azoigáltak a hazának. A Hzomsza'~d Femey
bcn lak!', Voltairc EUt·ópa iis::~zcs l<iváueRiait magához vonta, s a 
schweizi forradalmakat "viharlwz hasonlitotta egy polul.r vizbcn. u 

továb há hogy hoszantsa a cal vinista türelrnetlem1éget, néhány lépés-



J'n Oonfti)\ HZÍitlu\.zal onwlt. A jtil(t\t 1111~~ ink1ihh niíveltc a lan:'t· 

e so;wk fény iizéöét é~; nagyravágyáR:a H a HzolgaHágban nyiig/i núp 

hiába nj it ott!\ meg m indunia lan tiltakoz::\Ruit. V égre Rousseau L e t t

r es d e l a M o n t a g n e ( 1764) ezimií munlcája 1:\ngJ'a lobbantotta 

a lappangó tiizet, fP-nnen hirdetve a nép elidegeníthetlen, el<!viil

lw1len souverainitá~át, mellyet kiivdkezésképen bármikor vissza

vchet azoktól, kiiu-e bi:.~ta volt. Bzen tant saját helyzetökre al

knlmazva, mondák, hogy a t'elsöség uem a tanácsokat és a polgá

rok gyiilését, hanem az összes polgárokat illeti meg, vagyis azon 

ezer nt.'e~yszáz egyént, kik egyedül élveztek telje3 polgárjo~ot. 

A nép erre megbizott néhány egyént, hogy e l ö t e r j es z 

t ó !l ck e t i11tézzenek a tanácshoz s kényszeritsók ez utóuuit, mi

szcrint azokat megfelel/i elintl~zós végett a kiizgyiiléi!hez tegye át; 

a netllt'Rek t ag a d t á k, hogy a gyiilés joghatósággal birna a kis 

tnnács fiiliitt; ir.111en a felterjeszt/í (r e p r és e n ta n s) t>s tagadó 

(n c g a t i v) kif;;jPr.f(~Pk p:irtjd.,z:wr.kk:\ 1/inck. A nagy tanác~ ál

tal Rou>~sean dk n in e o n t ll 111 a~~ i ::tm hozott itélet rnó~ inluihu 

niiveltfl az iz~atotts:íg-ot; ar. ii~~zPjiivctelekhen (cc r c l cs) hangos·m 

hirrlct.ttq, amaz dwkr~t, mdlyck késöbb a ~yiilésckct én a vála~z

t:í~okat uraiUtk. Franezian!',;zág, továbbá Bern éH Ziit·ieh ~.:anto

nok mc~kisédették a kiizhenjitrá>'t; minthog-y azonhan l<isérlctiik 

et·edmény nélkül mar:uh, FrMH:zi:wJ'HZa~ zArvonalat ( cordon) vont, 

melly Bukát :irt.ott a:r. iparnak, ezcnkiviil pedi~ egy váro8t akart 

alapitar.i VPrHoixlmn olly ezélból, hogy elvonja Gcnftiil a kcn:skc

flelrnd. A ~·~ntl1~k a111a ,..zilál'(h:ig~al, mellyet az imént láttnnk, 

valamennyinn fc~yvcrt ra~ad.tak, ~ l<'t·ancziaorRzág kénytelen volt 

bclcnyn~odni, llc.gy ruagnk intózzék cl ügyeiket. Ujahb izgalmak 
után n< pir:s konn{tllyt sz•Tvt•ztek li abuan állnp••dtak meg, hogy 

t•i•·vénykiinyvct fo~nak ~zct·keszteni (lHiíi). ~;z azonban nem ese

kdy l:wjjnl j:írt, rninthogy uémclly ré~i tiirvényck homályo~mk vnl

tak, mÍL:-wk nw~ olly fi~Í/4••1'11 ealvini~t~' szdicm által voltak ~up;allvn, 

It o i! Y ok vet kn ii l v i ss za\' n 11;.) sP kat i!U·ztek vo Ina rdií. Emellett a r c p r a·~

flentansok is <dleilszt:gült<k, ~a m1•guk rés:~:érc vonták a bnn

~ziilii\ t t: ket, kik tH~k legna~yobh rt:~ze franczia mcncldiltcktiíl >!Zár· 

ma~olt me:=~tl'l'r!mlH'rckbíil állott, mcgfo>~ztva mindcu jogtól, azon 

egy1~r kivúvP, hn~y horsot tiirhdtek kénynraik Ot'l'a alá. Ertesiii

Vf!ll a;.o. unio k<;-;ziildt~iriil, a. J'"[H'aCHCntanllok g·yiildéi(Ct t!S tánm

lat.okat :dkott.ak, mcllyekben kiitekzték magukat mindcnkor fiínii

kiik t~t''l.dt•it. kiivdni s clltatáJ·"zt:\k, hor~y teljes néput·almat lt;ptet· 

nr.k "!rth<:, n i Htlty1r:1 gyanut keltett Franeziaor~zá~ban, hogy 



megiul megl<iserlc!!c a kii:!;vcliti.íi ~zerepet. I•:J!: anuy1ra HÓirlnn~s

nek tü•tt fd az ot•st.ág f,ig~ctlcn>il;~éL·e uér.ve, hogy l<'t•ancziaország 

végre lemonuott a biztositékról (1782). Erre még gonoszabbul 

törtek ki a bllivio>zályok, a dolog vérontásig fajnit s köz b i z

t o n s á g i c om i t é al~ kittatott I•'I·ancziaország, melly 1777 -ben 

megujitotta ~chweizzal a kölcsönös védelmi szövetségct, folhagyott 

a puszta intésekkel, s más móuon fogott a zavarok lecsillapításá

hoz; egyességre lépvén Savnyával és Bernnel e elfoglalván Gen

fet, itt a :)8-ki szabályzatnak megfelelií korminyt alapított, támo

gatta a n e g a t i v ek e t é~ elnyomta a Jemokratiüt ugy, hogy 

alig százötven polgár nyert szavazati jogot, mig a többiek hallga· 

tá.sra kényszeritteltek és lefegyvereztettnk. }<~zen durva zaarno

koskodás nem sokára véres ellenhatást keltett. 

Alántctt tHtlomlinJok. 

~ulyosabb helyzetben sinylettek a Sehweiznak alávetett tar

tományok, minthogy a köztársaságok urallila rende~cn a legnyo

masztöbb sz o kott. lenni. Am·gau ,:~ \V >\adt tartom ú •ty Rt>rnnck vol 

tak alávc~tvc, rnclly utóbbi ismét Ziirichehel ldizii:nn Hr.dkodott a 

badeni grófság és Rapper.;ehwyl fölött; FreilrHr·ggal tov;íhbá a Fran

cziaország felé c~ö IH;gy járás, · ·· Ziit·ieh•..:hel ós Olariosal pedig 
az északi szabad kerületek föliitt uralkoclott, mig a déli !'<;tit:. a 

nyolcz cantonhoz tartozott, mellyek 'l'hurgau t c!s a Rargan8Í gróf

ságat is birták, a Rheinthal fiiliitt pedig Appcmwllel o:>ztozkocltak. 

A hegyeken innen lJ ri cantonnak a Levcolina; 1 Trina l<, ::--ieltwit.z:

nek és Untenvaldnak a l{ivicra és Bellinzona; a tizenkét cantoll 

nak egyiittvéve Lngano, Loeamo c;s ValmHggia voltak alávetve. 

A Valtellina fiilött a graubündeniek uralkodtak. I•:zen szánandr'r 

ta1·tományok tudallan hivatalnokok k,;tiJPkedvr:l'e voltak hagyva, 

kik pénzen vását·olták hivatalukat s az volt egyeclíili gondjuk, 

•[ogy minél nagyoub HzHorával szcrczzr\k be kiadott pónziikct, mi 

nálok egyet jelentett a jei kormányzattaL Legtiibb f'Hetben a .i~írás

főnök, miután m~~gvásárolta hivatal}\.t polp;árlnrs~itid, a?.t j,;mét va

lamclly alárendcltjónek adta el, tm·mó~zetcsen jtr nyerc~<··ggel 1
). 

1) Ime "I!.V p(·illi•uya '" ,.Jf(.]p sznrziícl~s.d<nnlc: .,Mi alnlirtal<, tekiutvr h"Hz· 

,,zu éR állan.ln harálsá;.:nnkat., hogy ~liírnozolit.-ul< saiiLt. ércl"ltiink"! s uö,•eljiik lri

tnliinket, a krivet.kezi>, Rértotlnn;il mllg-lart:u"l'\ RzPI"úi·ltÍRI'" lo:.pliink, bersiil•,bzó

r!L s eg(·sz litoliban és minolerr khetii eliivigyázatt>~l. 

1. J log-y megfelezziik minchzon hivatalok jiil'l'rlellliM., mc>l;y,·kkel egyikiink 

vag-y másilmnk Valtellináhan f<'lrnhá?.tatik, iritlértve ""' lí71-ki vicariatrrRI sth ... 

itf'lll a sindicaturákat, a végiil mindazon hivSLtalok•<t, Uh·ilyel•el "1eg"z~rezhetünk 
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Ennek me gvesztegethelö igllzHágijzolgállatát!, mindeunemií l111talmas
kodások lőnek természetes következményei, sőt hogy többet mond
junk, jó pénzért bünmentességet is lehetett szerezni i n b i a n c o, 
elkövetendő vétségekre. Leventina, melly egyízben fejét fólemelni 
bátorkodott, ezért a legszigorubb végrehajtásokkal s összes kivált
ságainak elvesztP.sével bünhödött. Valte\linában minden gonosztet
tet meg lehetett váltani pénzért, kivéve a szándékos emberölést') 
Minthogy pedig a pörös ügyekből pénz jött be, a hivat al-főnökök 

s mellyeket ezétjainkhoz illöknek találandunk, mivégböl a vételek miudenkor 

közös megállapodás ntj{m eszközlendök. 

2. Hogy egyml!.snak kölcsönösen unnyi kil<Uldetést l o c o d o rn i n o r u m; 

annyi compromissnmot, ""'Óv>1l annyi alkalmat szarzünk a pénzgyíijtésre, ameuy

nyi cs>Lk lehets,'·ges leszen, s hogy mindenkor megfelezzük a hasznot, valumil!t 

minda~~:on ajándékokat i•, mellyel<et egyikiink vagy másikunk kapni fog , mire 

becsületRzavunkat kötjiik Ie. 

a. Hogy a IPgpontosabhan számot tartunk mindenröl, mi eme S'-ÖVet~(·

günkre vonatkozik, s a'- egé,zet min<len hivatal letelte után együtt intézzük el 

a fenmara•\Ó haszon ~tzonlnn minrlen évben feloNztaruló. 

4. Ha IH:t4n olly l<öltségek fordulnának elö, mellyekllt lehetetlen volna 

részletenkint felliintetni, az egyil< t.artozik meg"yugorl11i 11 má~ik heesiileteRs~gt•

és jóhiszemütiégébt"n. 

5. A két szövc>tkezéi fél mÍIHiegyilw bizonyo~ ÖS:''-eggel jitrul a sz(ivelség 

czéljainak elömozditásárn, melly iisszeg a köriilm(·nyek s<eriut a lelwtö legezél 

szeriibben, fiilvg )lérlig a hiv~ttaloh megszerzésére fordittatik sth. 

G. E7.t'll társaság felvir!l.goztatására ol<vetleniil sziil<séges, hogy miud<'gyik 

kifogástalau J,.,c"ülete~s<·ggel, bar4tsággal •'•s bizalommal viseltcss<'·lt a m!bik 

iránt ; azért a két sziiv,•tl<ezii f(·l igéri, hogy egymással szemben semmi titkot 

nem fognak ismerni, mig ell.,nheu mások irányáb;~.n a h·gm~lyebh titoktMI{H·a 

kiilelezik magukat; továhbá, hogy egymás l<özött minrlen félroértés lehetii<ég,··

nek eloje vótessélt, abban állap()dt.al< meg, hogy ha másk(•pen nem tuiluán:-.k 

megegyezni, a sorMra hizzák v<·lernényl<iilönhségeik eldöntését. 

Ha li tár.'ldt&k egyike ln akarna e szerzödésröl monclani, erré>l má•ik 

tir~át legalább egy .~.vve\ elöhb tartozik értesiteni. 

Minek hiteléiil pe"sétünk kel láttu l< el és sajáthziileg írtuk alá ezen ~"er

zödés két egybehangz<"• rná•olat4t .. 

Kelt Br11si<ihan 1 l í 70. jan. 6-itn. 

Pietro (\e l'lanta 'li :or.nzio 

naurlenzio rle Misani. 

l) Ime egy ,z~tbarlsitglevél, mt~llyot i n b i a n e o is árultak: 

Mi .•. · . a biih:íjosshgok liirája tis'-11< és vegyes hatalommal és a l<ard 
tekintélyével, mil<(·nt meg-bizó levekinkbiil stb. 

Jelen iratunk erejénél fogva stb., felszabadítjuk •'" felmcntjiik, ~ ~~:tbarl

llak és ment.nek t~trtat.ni ak~trjuk minden és bárminemii pé11zhPli vagy IP.•t.i, v"gy 

a testet. IJ;Írmi módon sanyal"gat6 J,iin teté.-töl, mellyet. m11gára vont, va~y mag-ára 

vonhatott •....•.. ur, :-.zért., hogy • • • . • • . . iri~ értve miuden ahlH>1. 



nem csak a l>iiuo~dek fi.ldcritésP.t, hanem azok elköveté:-~ét is cllí
muzditották; elveternerlett nií~zcmélyckot tai'lottak zsoldjuk bau, 
kiknek feladatuk volt bünre csábítani, s aztán feladni büntársai
kat; lázadásokat idéztek el ö, iwgy ürügye t nyerjenek a vagyon
ko bzásokra 1 ). 

Nagy volt tehát mindenütt az elégületlenség; megezünt miu
den bizalom a kormány és alattvalók közütt; nem volt közszel
lem, nem magasztos ezéJok ; elenyészett minden nyoma a hazati
!lágnak ott, hol idegennek tekintették nem csak azt, ki saját can
tonjuk sorompóin 111! lakott, hanem még a vidéki földmivest, sőt 

az ugyanazon városuan lakó földnépét is. Zimmermann követke
ziJleg irja le ezen apró aristokrata városok gőgjét: "A fejek itt 
gyakran ép olly üresek, mint az utczák . . . Rettenetes unalom 
jutott osztályrészül azon előkelö egyéneknek, kik a közpolgárokat 
nem tartják érdeme~eknek 8aját társaságukra . . . Sehol sem su
lyosodik gyülöletesebb zsarnokság az elmékre, mint emez apró 
köztársaságokban, hol nt~m csupán egyik polgár teszi magát tll"l"<i 

többi polgártársa i i<iizött, hanem a hitvány zsamok még sa j d 

nyomorolt tudáskörét is rátukmálja az egész drosra. Haját váro, 
kájában ií a világ legnagyobb embere; a becsületes polgár fék
lcmmel és rettegéssel járul eme borzasztó fölség elé, mert hiszen 
a legelsií alkalommal árthatna neki. Vaiamelly tanácsos hiii'agja 
iszonyatosabb & villámnál, mcrt ez sujt és elenyészik, mig am11z 
mindenkona megmarad. A tanáeHosok feleségei felfujják magu bt, 
kényük-kedviik szcrint kormányoznak, rendeznek, ócsárolnak; az 
ö kegyök vagy ellcn~zenvök határoz a hirnév, bec~ület, boldog
ság felett . . . N em találnak Hzavakat roegvetésiik kifejezésére 
azon egyén iránt, kiröl azt h111lották, hogy valameily kiinyvet 
irt ... Az ifju, ki előre akar tömi, sehol sem talál bátoritás!, el-

tarto7.t',, felrmrüli;, v ugy a~ elöreLoc.,;átottukt /,[ együttvéve, vagy kiiliin bármiké

P"" függö dolgokat, fiilmcutvé.,, eltörölvén, megsemmisitv.<u, parancsolván, akar

ván, helyrepé,tolv{m st h. 

Minrlezt rendeljiik, tekintve ltatalmunkut, melylyel stb, valamint ama meg

állapodást, melly a mai napon veliml< e"'d<özöltl\tett, s az uri kamara nevébeu 

ld is fizettetett. 

Kelt ..• , ... h.'\11 1 :;aját palot:ínl<ban, . . . .. napján. 

l'. ll. 

N. N. lniJIIUJirOpria. 

N. N. Caucellár. 
1) Bii,·ehbnn hPRz,"liink erröl A comoi •gyház>nrgye li•rlétwle czill!ÍÍ munkánl\ 

IX. könyvébeu. 



ismcré11t1 rokouszenvet; bolouduak vn,;y kiilciuc.;uek lurtj:'tk, mi11l 

aki ahelyett, hogy a városi nagyurak ((crlvébcn igyekeznék prni 
s élne ugy, mint a többiek, inkábu olvasással és irkanrkával tölti 
idejét ... Midőn tehát látja, hogy a tudatlanság és a giígös os
tobaság több becsülésben részesül, mint a józan ész, s hogy a 

közvéleményt a lcgegyügyübb egyének fecsegésci vezérlik ; midön 
látja, hogy gyülölik azt, aki tud valamit, a hölcselmet szánalomra
méltó iírjöngésnek, a szellemi szabadságot pedig lázadásnak tekin
tik; midön látja végül, hogy előmenetelre csak aljas kerl v keresés 
és szolgai meghunyászkodás mellett számolhat: mi marad egyéb 
hátra a becsületes i~jn számárn, minthogy a magányba me
nek üljön?" 1). 

Európa többi IH"~zágai rn~'gváltoztattá.k had rendfizerök et ; 
Schweiz még mindig a régihez ragaszkodott. A i6 hazafiak több

izben javasolták a szövetségi szerződés megujitás:a és kodátozá
sát; Hir·zcl Ziirichböl, Ursn Luzernböl, Zellweger Appenzellbííl 
lehet ö leg terj~sztették a tudományt és az egyetértést (t 761) ; eme 
tiirekv~sek azonban gyanut keltettek ::1. kormányokban, mcllyek
nek nagyonis volt okuk tartani az emlitett férfiak megrovásaitúl, 
de a népeknek sem tetszettek, mellyek a sz.ándékolt egység által 
fenyegetve látták a közih szolgaságot. Eközben mindenütt meghono
Bodtak a szabadkiímüvcsek, fi)képcn pedig Genfben, Solothum
ban és Waadt ta1·tományban, miböl az ugynevezett ll e l v é t-tá r
su l a t keletkezett, melly évenkint gyidéseket tartott a schinznachi 

fü1·dökben, a c a n t o n i i n d i v i d u a l ism u s e ll e n z ö j é n ek 
vall va magát; csakhogy maguk a kömive,; páholyok scm birtak 
egységre vergödni ; késöbb átalakultak, s a n~metOI'szági Felvi
lágosultakkal keveredtek össze; a Nagy-Oriens, melly Genfben 

1786-ban alakult, csakhamar tulsulyra jutott a városi hatóság 
föWtt. 

Schweizot illymt,don elökészülctleniil találták a nemsokára be
következett rnozgalmak, a Francziaország prldája folytán keletke
zett bels(í forrongások, s a vészcs háboruk, mellyekre egész Eu~
rópa köszöriilte fegyvereit. 

1) A magdnyl'ói. 



BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. 

l)laszorHzág. 

Női nagyravágyások és iirökösödési kérdések ismrlt felfor
gatták a szegény Ola~zországot, melly rendes prédája volt az erií
seknelc 

Sir il in. 
Az utrc·chti h•\ke VI. Károly császárnak adta SnnliniM, Si· 

ciliát pedig királyi czimrucl Il. Victor Arnadé savoyai herczegnek, 
ki ott magát megkoronáztatván (1713. okt. 28.) s megnyitván a 
három karn parlamentet, mellytől tanácsokat kért s nagyhangn 
igéreteket ictt, visszatért Turinba, csekély helyörséget s nagyszámu 
elégUietleneket hagyva a sz igeten. Különösen botránykiHil 
szolgált a pápával fölmeríilt s már emlitett viszály ügyében általa 
kinevezett bizottság, melly zsarnokivá fajult, mindenéböl kifosz
tott s még halálr" ~~ itélt minclcnkit, ki vonakodott elszakadni a 
pápától s engedelmeskedni a királynak ; Olagzorság ennek folytáu 
tele lőn siciliai számiiziittcl<kel. 

Sp:myolországi Erzs<'Lct és Alhcroni azonban eme szigetet 
is száraitásaik kiirébc vonták, s mig titokban magával a király
lyal a császári Milano és Nápoly megtámadása fölött értek.~ztek, 

egyidojiileg cri)s hajóhaddal megrohanták és clfo"lalták Sardiniát 
(l 71 7) s ép olly ern bcrteleniil bántak vele mint magok az osztrá
kok; erre Hicilia dlcn fordultak olly tengeri és szárazföldi erő

vel, mellynek kiállítására ~Iig hitte volna valaki képesnek Spa
nyolországot ; mincleniitt Fiiliipöt kiáltották ki királynak, azon 
iirügy alatt, hogy Victor megsértette a siciliaiak kiváltságait s 
azért elvesztette bit·tokjogát a szigetre nézve. 

Francziaorszá!.!:, Holland ~~~ Angolot"Rzág ene abban állapod
tak meg, hogy Vietor engedje :H Siciliát a csítszámnk, kárpótlásul 
p~dig elégedjék meg S;a·diniával, honnan családja a királyi czí
met is vegye. Előbb azonban mindkettiit nwg kellett hódítani, s 
Siciliának c~akngyan egy kt~gyetlen háboru flanyamságait kellett 
viselnie, mi~ végre a londoni S?.ct•zörlé,; folytán ::-ipanyolország bele
egye?.ett a két szigd kiíiritéHébe (!720). Ekként a c~ászár össze
kapcsolta a milan1íi lacrczcg:;ég-et és a K6t-Hiciliát, hol 1728-ban 
visszaállítlatott a hiroda.lmi Wrvényszék s a király még tarthatott 
királyi cappcllát, vagyis az ünnepélyell nagymise alatt elüforduló 



füstillés alatl fejórc filvq~et tehetell ~ HZ l'.gyltá/,1 iigyt,klwn hin\'· 
kodhatott. A nc~met ur~tlom azmtban liil·ltdlcrtné lön Sieilia la
kóira n~zve, kik cli\tt az a llpanyoi fl~ttyiizl:HRel flzcmbcn zsugori
nak, kiváJtaágaik llll~gsértése és hcvcH tcrméHzetök miatt pc·di~ 

zsarnokinak tiint fel; ennek folytán vége-hos~za nem volt az 
összee~küvéseknek éR forrougásokn:tk, miáltal csak helyz .. töket 

sulyosbitották. 
Olaszországot csakhamar fenekestii l felforgatták Erzsébet ki· 

rályné cselszövényei. Ez minden áron fiál, don Carlo~t, :~l<arta 

uralomra juttatni, minetdolytán azt is fölvétette ., n é g y e~ sz ii
v e ts é g b e (1718), hogy ha nagybátyja, a parmai (\,. piac en za i 
herezegség praesumtiv örököse, ivadék nélkiil halna el, Károly le
gyen iiröldise. S csakugyan igy tiirtént; Rúma, ruelly magának 
tulajdonitotta a kiizvetlen undm~t Pal'!na fi!liitt, tiltakozott, de nem 

hallgattak rá ( 1731). 

Tos&·ana. 
Kilátás volt t•á, hogy egy másik fejedelemség t1·ónja is üre 

sedé~;be fog jőni, minthogy III. Cosmo, Toscana fcjeddml'l, tiibbé 
nem remélhetett ivadékot fiától, Gian Chstontól. ll iá ba sürgette, 
hogy a tlc'lrenczi tanács ugyanal'lon hatalommal, mellynek alapján 
Flórenezet a Medicieknr-k adományozta, ruházza fel a niíket is 
örökiisödési joggal, mi Anua leányának, a pfalzi választó felcségé
nek lett volna javát·a. Erzsébet azon ban kivitte, hogy Franczia

és Angolország az ama korban szok;i.sos hatalmaskodással bizto
sítsák ezen örökséget az ő don Carlosa részére. Ezt Cosmo tür
hetlen bitorlásnak tartotta, s ama hatalmak valóban mi joggal scm 
birtak ezen állam föliitt, mi kiilönben Cosmót is alig illette meg, 
minthogy kihalván azon család, nwllynek irányában az ország 
magát lekötelezte, ez utóbbi visszanyerte a szabad önrendelkezési 
jogot. M<~ga Cosmo is ugyanezt IJangoztatta, állítván, hogy 'l'os
canát semmiféle hübét•i kötelék nem fiizi a birodalomhoz, hogy 
az családjának birtokát képezi, éspedig nem V. Károly invc;,titu
rája, hanem a n e g y v e n választása folytán. Ama kor politikája 
a convenientiákat, s nem a jogokat tekintc~ttc zsinc'onnértékiil. 

f•ian (.Ja;;h,n. 

Szaporitotta a hivatalokat s ezeket le:'tnyolmak adta hozomá

nyul, hogy igy lehetiíleg növelje ama cAaládok :Jzámát, mcllyck 
teljesen, még a mindennapi kenyér dolgában is a kormánytól függ
jenek. Öt közme~vetés ki;;érte flirjába (172'l), fl utóda Gian Gas
ton, külonhen i~ tönkre levén már téve a bünök halmaza ,·,:; elő-



haladott kora (!>3 ~v) :'dtnl, in ld bh a?. ~clPH mitfwmt~vésben találta gyii
uyiirlí~égd, miut abban, hogy ~gy olly ors?.á~g-al v<~Hzíidj•:k, ou·lly
n!'k ii esak riivid idc~ig tart.> bir·tok:íra Rzárnithatott. Dami J11li:\n 

v<~?.etése alá adv:in tehát magát, az or·Hzág ügyeit minillzterein~ 

bizta, maga p•·dig a le~LotrányoHabb kicHapongásokba mer·iilt; a 
mindent majmoló ország, m~lly :tz atya alatt szente8kedií volt, a 

titt alatt szintén kicsapongóvá lett. ,Jolancla Beátrix, Cosmo elsií

szüliilt fiának iizvegyc~, Ménkséget kiilcsiinziitt az udvamak, szép 
niíkd é::~ tud<)sokat vonva maga kiir·é, melly ut<íbbiak ltiiziitt volt 

:t riigti>nzö Perf•~tti Bernardin is, ki }{,',mában kiiltiínek ko:~zoruz

u~tott meg. Az egyetem a szabad tanítás behozatala, vagyis azon 
kt~uyszer eltiirlc!se által, melly bizonyoH elíir·e m<~ghatámzott tan
folyamok hallgatását tette a tanuJók kiitelességé~·é, nj virágzásra 

emelkedett; a tióreuezi fiíiskolánál a közjog számára tanszék emel
tetett s Neri Pompejuara bizatott, - nem küliinben c~illagvizs

~aló-kéflziilék ( obs(•rvaturium) a jeles Percili Tamás igazgatása 

ai att; a bölcsészeti t:wszc\kct vi~szanyert<~ Giannetti Paschasius, 

kivel egyiitt lanárkodtak PiHában Caraceioli, Oc Soria, Corsini, 
Fromond, Ra flo, Capas 1i, f<'aneelli •), a tlórenczi fiíisl{olánál pedig 
Gori pr~post, Lami tudor, Salvini, Targioni, Coechi; emléket 
erneitek Galileinek Hanta Crocéban; 1729-tiíl l7:l~J-ig megjelent a 

ci'U~Ca szótárának negyedilt kiadál!a, s Handini Antal pap, a va
lódi belb·~csesel biró Dis c o r so e c o n o m i c o szerzöje, engedélyt 

kPrt arra. hr,gy a Marommából gabona szállittassél(. 

Midiin Gian Ga:>ton tuuya!iáe;ából néha f,·Jocsudott, egyebet sem 

hallott, mint azt, hogyan alkudoznak a hatalmak a toscanai öt·ö

kiisödésriíl, noha ő még életben volt. Höt amint az uralom fölött 

tnf'gállapodásra jutottak, figyelmöket a Medici-ház iirökös javaira 
is fordították. A butorok, ékszerek, miiremekek, VII. Kelemen 

hitbizománya, a megtakaritásokból, a ket·eskedelemböl és elkobzá

sokból bejött szerzemények j a kikötökön, palotákon, erösségeken, 

tiizérségen eszközölt javítások j főleg pedig a fejedelernségbe álta

lok bekeblezett hübérek, nevezetesen Pontremoli és Lunigiana, 

mint magán-birtokok, jogszerint a pfalzi választó-fejedelemnőre es· 

tek vissza; minthogy azonban Spanyolország eme javakra is áhí

tozott s félfüllel 1'oscana függetlenségéről is hallott emliteni vala
mit, megrakta örséggel az erősségeket. Gian Gaston kénytelrm 

aláirni (1731) a bécsi szerzödést, (ló. lap), roaily nélküle rendel-

1) Fabronl, Act. Academiae pisanae, lll. Jo'. 
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kezett államairól, formaRzerint tiltakozván a Fl61·encz fiiggetlensé
gP.n Pjtett c;;or!.a eliPn, melly okmány kiiliinhon ~_,tud~ llllila ntán 
volt l<iiz;-;t:lei~JHlií; a e:~ft~)lltr, kinek ugy~zólvan alig volt tnrlormba 
a"; egé~zriíl, H:t.iutt''n hclt!t·gy•·zi\N(,t nyilvánitj;t, eHak ne háborgas~;ák 
iit tH ama m:bik iiriikHég1:h1\11. l~g)'H)II~JT!\ azo11bau megérkt!zik don 
Carlos fegyvci'CR('II, s ~z .. HnoH iiiiiii!Jlén, midiíu a hilLére::~ck llli
Jolatok nyiivánitása vr:w,it lúháton ::~zoktak megjdenni, a nagy

herezeg helyett ii fo;;adja ~~1 az 1'skiit, mint tr·úniiriíkiis. 

'l'oscanát ene spanyol csapatok iizünlik cl; egy~>zerre azon
ban az önk1\nykedlí hatalmak megint azt határozzák, hogy a feje
delnmség a trönv!,!llltett lothar·ingiai herczegnek ada::~sék cserébe, 
mi1·e az országot n1~met csapatok ~zállj:ik meg t !73f>). Gian Has
ton halála után (J 73í), csakugyan l<'erencz, l\l;'u·ia Terézia férjéuek 
nevében fog-lalják el, ki a c;.;erét ma~ám nózve hátrányosnak állí

totta, ha esal< az iirökös ja\'ak Í,; számát·a nem itóltdnek, s a vá

lasztó fejedebnné haláloti ágyán (1743) öt csukugyan általáno::! 
örökösének nr.vezte ki. Az osztrák kor·m:~ny Toscanában eliíször 
is e g y e t em es g y ü j t és t követdt a spanyol csapatok fen
tartása által okozoLt költségek fedez1;són~, 111iWi a paps:í.~ot tiem 
mentette föl; eitill.otta a h1:zard-játékokat, cwpán a rwmesi casino 
javár;; engedvén kivét0lt; a lotLo államjövedékké tétetett s a tos
canai pénzügyek évi 4.:!20,-tfJO tlórenczi forintért bérbe adattak, 
melly összegből 2.800,000 udvartartási költt;é~ feJébeu a uagybercze
get illette, ki emellett a hédeti jövedelmekben is t·észt vett. Ezen 
összeg azon idií alatt, mig a nagyhet·czeg csá!-lzár is volt ( 17 45-
65}, mindig kiment az ot·szá.gból, mi Toscana elszegéuyedétH.Ít 
vonta maga után, mellynek akkor !:laját diplomatiája sem volt, 
minthogy ez az osztrák diplomatiába olvadt át. 

A kormányzóságot Richecourt, zsarnoki de felvilágosult fértiu 
vezette, mig kegyvesztés be nem esett. Vágytársa Ginori Károly, 
Livorno gazdag és ügyes kormányzója, volt, ki csakugyan utódja 
is lett; egyiket azonban a bánat, másikat a:.-. öröm ölte meg. 
Utódjult a genuai és brüsseli tények miatt közmegvetésben t·észe
sülö Antoniotto Botta Adorno mat·chese lett; ennyire fittyet hány
tak a közvéleméoynek. 1'oscana a hétéves háboru számára csa
patokat volt kénytelen állitani, minthu~y pedig ezek megvercttek, 
a császár az olly csekély kiterjedésü és a katonáskodástól elszo· 
kott országtól ujabb ezer embert kiivetelt; emiatt sokan ki költöz
tek, mig végre inkább hatvane;~;er foi'Íntot ajánlottak me~, l10g;y 
ez ös11zegen németeket fogadjanak ffd. A háboruba ment négyezer 



kiiziil alig tért v1ssza h:i.romRznz. Kt~sübh ismét II. József házas

sága alkalmából a .i á n d tÍ ko t kiivcteltek, rninthogy pedig néh:l.ny 

piispi;k papsú~ának ez ujabb tehertili val1í fiilment,!::~éé•·t a legalá

zatosabb ::~zavakkal et~edezlltt, Béet~hi\1 a legdurvább mórlon azt 
válat~zolt.ák Hl!kik, hog-y i) fclH11ge nem akar ti)bbé hallani hasonlú 

felterjesztéseluiil; tizcH!lrnek, mint kiitele~ségiik hozza magával, ~ 

ezzel vége lesz a dolog-nak. Pit:colomini piemmi plispiik, ki ellen
szegiilt a fejedt~lmi n~ndldeteknek, megfosztatott hivatalát,·,], biir

tiinb() vettetett s aztáll számiizetett. 

To~cana fájil szivvel tiil·te ezen lcaláztat:ísl, hogy egy távol

laki\ urnak lett tartományává j a hulwrtslnu·gi szerzödésben ~l 76:!) 
azonban kimondatott, hogy soha ~e es:.toltaRsék a birodalomhoz, 

hanem az oHztrák-lotltaringiai ház másodsziilöttsége (secundoge
nitura 1 legyen. Ellnek kiivetkeztében Pét<·r Leopold, Ferenez má

sods:>:üliittje, vette át a kormányt ( 17!ir,), kivel uj korszak viradt 
fel 'l'm1canára. 

l. I.I'IIJIIIId. 

Ekkiizbeu eg-y máMik, még kövérebb öriik~é~, a VI. Károlyé, 
lett kérdésessé. Farne~e (l•:rzqébet) minden küvet megmozclitott, 
hogy ennek egyedüli leányát az íí Károlyával házasitsa össze, 
miután pedig ánnánykodáHa dugába diílt, legalább Milanót és a 

Két-Siciliát fiZHette ~ohta számá1·a megszerezni. Milan6ra azon

ban III. Ká1·oly Em4nuel sardiniai királynak is fájt a foga, ki 
Olaszor:izágot egy artic-1ókához hasonlította, mellyrH!k egyik l:.!vdét 

a másik után akarták fiilfalni, - s é1·ezvén, milly nagy fontos
sággal birand az ií sziivetsége a llt'm sokára bekiivctkezö zava

rokban, azt ezen ízletes falattal akarta megfizettetni. 

Kezdetiiket vették tehát a cselsziivények é» fegyverkezé~:~ek, 

midön egy rnessze távolban fiilmeriilt esemény ujabb bonyodalom
ba sod01-ta az országot. Ez a lengyel király választása volt, mi

nek az lön következménye, ho~y :,;zakadás jiitt létre F•·anczia

ország és Ausztria között. Károly Emánuel az elöbbihez állott s 

vele együtt elfoglalta Milano területét ( 1733). Spanyolország azon
ban, vagyis inkább Erzsébet hajóhadat kiild Toscanába, melly 

hogy kiragadja a nápolyi kini.lyságot az 1.sztrák zsarnokság alól, 

kegyetlentil kezdi pusztítani Mirandolát, Piombinót, Massa herczeg
séget és Carrnrát j erre Károly infans erös hadsere-g élén végig

vonul a pápai államon s barbár módon pusztitja. Miként Milano, 

ugy Nápoly i~ a császár éR Zinzendorf gondatlansága miatt nem 

volt kell(i vedelemmel ellátva; a kedélyek el voltak keseredve 
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az o~ztrákok rll1•n, ngy ho~y mindeniift Spanyolor·szál!; nevét hnn

goztat.t:\.k. !hu Cado!i e:~alwl!;yan I11~Vonul Nápolyba ( t7:H), tillz

telethen t.1rtva •~nnek kiváiiH:i~ait és hatú~ágait; uralmát a k!ÍRiíhb 

érkez•~tt o~zln\.kok telje::~ 'iZt;bzúr·;báv:d k ·zdi meg-, min~ hajlihadá

val r•iivid idií alatt egt~sz Sieiliát dfoglalja. 

Az nsztr·ákok komolyabb t•r·iífe~>zittSseket tettl'k, hogy kiragad

ják Parmát ,;;; Piae•~n>~<Í.t a ~~nny•>lfllt kezdJiíl, s lti:~:avarjAk üket 

Milano t•~riilet~rill; vúes csaták vivattak !lZ O~lio, a Í'i!~echia é~ 

Ou ast ali:~ mellctt. X V. L aj oH erre ismét szíinyegn~ hozta a urá r 

annyiszor ~z,~lliíziPtett t•lrvct (17H!1), melly szerint OlaHzon>zág a 

luíhoru-iiriigy•~k 111eg-szüntetésc végei t fiig-getlcnséggel lett volna 
f,druházantlú: Lomhnnlia Vc!CJI(~:t.e, Grlnua ,;H Pitli!Hmt kiiziitt osz

tatnék fel ; 1'dseaua visszaadatnék saját polgárainak ; semmiféle 

olasz f't!_jutlt•lem ne birtolwlh!H\sor\ küifiildi teriiletekeL A nagyra

vágyó Farnese (l•:rzsébet) meghiusította l'z. alkalommal is az al

kudozásokat, H a fejetldmt•k elvégre a IJ,·~esi h<~k(·h,·tt (l7.'l8) álla

podtak IJI('g. 

IH·t·si szt•r·zlidl•><. 

Ola~zor>~z~\.gut iildiilcg, '{',,scana a lothariugiai her·t~Z!'g Lírto
Kában maradt, dou Cado,;nak pedig kár·p,'•tlú~úl azért, ho~y ezen 
pr·éd. •ól cl··sett, a Két-Sieili;li éH a sienai al Iam kiki>Wit ítélték 

oda Purto J...,mgonéval: Livol"llo >~zai.Jad kikiit.ií maradt: a sardíniai 

l{il·ály Novar·a és Tortuna teriiidét kapta, m~Jiy,~k :VIilant)t/,1 ,;zakit

tattak el, továbbá a hiibt~ri fel:~iiiégd a Langák frilött; Parmát a 

c~ászár kapta vis!;za, a l''a•·neH<'~k azonban magukkal vittc;k eHaládi 

gazdagságaikat, s az elődeik által ott összegyüjtött müremekekkel 

N.qJOlyt ékPsitették fel. 
A felek még fcgyverb~.:n állottak ( 17 40), midiin az osztrák 

örökösödési háboru ujabb rázkt'ldtatásoknak tette ki Olaszorsz<ígot, 

s ismét felélesztette a régi nagyravágyó terveket. Károly Ema

nuel megint előáll Milanóra vonatkozó igényeivel s megegyezik 

Francziaországgal annak felosztása fölött; késöbb azonban meg

gondolván, hogy mégsem lenne jó tulsulyra juttatni l!'rancziaorszá

got Olaszországban, Mária Teréziával szemben kötelezi magát 

megvédeni Lombarcliát , de olly fentartással, hogy a szövetséget 

egy hónapi előleges bejelentés meiiPil felmondhatja (17-12). Vc

J,•ncze scmleges akart maradni, noha Mária Terézia azzal fenye

getőzött, hogy ellene uszítja a zengi tengeri rablókat. Traun, 

Lombardia kormányzója, olly durva m0don sértelte meg a 
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madenai herezeget, hogy ez is a fejedelemnő ellenségei közé 
állott 1). 

Nápoly fegyvet·kezik, hogy támogassa Spanyolországot, me ll y 
Milanóra és Parmára áhítozik; Montemar harczege pr>dig:, ki olly 
jelentékenyen kiizremüködött a kirá.lyság rneghóditásaban, kiköt 
Orbitellóban, 1:1 a nápolyi c~apatokhoz csatlakozva, a megsértett 
egyházi területen keresztül szintén a harczmezőre siet.. A spanyo
lok Rómában katonák toborzása czéljából olly csábitásokra és 
erőszakoskodásokra vetewedtek, hogy a uép, rnelly feldühiidve 
szemlélte a férjek, atyák, gyermekek elhurczoltatál:!át, fellázadt s 
kövekkel, a nép eme rettenetel:! fegyvet·ével, l:!zállt siltra a puskák 
és ágy uk ellen, elannyit·a, hogy az illetők jóuak látták alkudozá
sokba bocsátkozni s szabadon boct~átani mindazoka.t, kik a spanyol 
ezredekbe sot·oztattak. Ezek boszut állottak ugyan a vidéken, 
hanem ezt vérrel kellett megfizetniök. Alberoni bíbornok, ki nem 
mondhatott le a politikáról, azt indítványozta, hogy valamennyi 
olasz fejedelem szövetkezzék az idegenek ellen, s a pápa álljon 
a szövetség élére; a pápa megelégedett azzal, hogy jubilaeumot 
hirdetett . 

.Montemar megfoghatlan lassusága tulsulyt·a engedte jutni a 
szövetségeseket; Károly Emánuel a modenai herezeget üzve egé
szen Boiognáig hatolt, Lobkowitz pedig, ki a spanyolokat ker
gette, egy ujabb barbár hadsereget vezetett Róma alá, honnan 
Nápoly felé vonulva, Mária Terézia egy kiáltványát terjesztette, 
melly nagyon bőkezű volt az ígéretekben. Oe ugy a nép mint 
a nemesek felháborodva amiatt, hogy meg ak:\J'ják öket tántori
taní hüségökben, egy szivvel-lélckltel királyukhoz állottak, míként 
a magyat·ok Mária Teréziához. Kár·oly, tekintet uélkiil a semle
ges területekre, segitségre sietett s VeHetri mellett megverte az 
osztrákokat (1744. aug. 10.). Gages grófnak, ki .M:ontemar fel
váltasára küldetett, sikerült visszanyomni az osztrákokat, s az ut 
mentében amerre vonult, felakasztva hagyta maga után a szöke
vényeket. Ezalatt mindkét tábort a dögvész pusztította. 

1) 1707-bcn Estei Rínaido herezeg vis~zahelycztetrtt Modenu. birtokába, R 

Mirandolát is megszerezte (171 O), de lemondott arról, hogy Comacchiót is cl
nyerje, mídBn ,. csfl.szár felhagyott a pápK ellcui köv":"l'\"eivtJI, A fmncziR-Rpa
nyolok és 11. császár közötti háboruban Maillebuis m:usall elfoglalta Modenkt 

(173<1) és sulyos adóitat vetett. r{L. Rinalclo el<kor PIÍriHhf!. vonnit vissza, nem 
sokára ""ouh~<n megint elfoglalta ~zékholyét ( 17 36), ~ 1< l<iivllllt .. .,ii évben IlL 
Ferencz lett u t.órlja. 

XVII. 36 
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Francziaország, melly nyilt:m a spanyolok részére állott, had

'·c•···~eket. küld az Alpeseken inn;;ni teriilctre j véres csaták vivat

nak ; egy másután valameunyi fejedelem megbukik j a Apanyolok egy 
része don Fülöp alatt Ítimétclv.: elfoglalja Havoyát, beveszi Torto

nát, Pavi:it, Valellzá.t, A~ti!, Casal\~t; Károly Emanuel, ki a szo

rongatottaknllk St~J;it~éget akar vinni, ~zintén vet·el-!éget szenved 

Bassi~na,,a meilett (1745. nov. 27.); e vcflztedégét azonban c':lak

l,amHr ki,rpótolja a piaeenz11i gyi!zdem HJHmyolok és fr:mcziák 

felett (l 74 G. jn n. l G), JH1:1lly után elfog:lalja a genuai terület leg
nagyob h n\~zét ~s a linalei határgróf~ágot. 

F'i11ale a Dd Uarretto c:;alá.tltúl a spany•ol•Jl<ra mcnt át 
(' iiflO), kik ::~.zt a milanói herezeg~··~ghez csatolták. Midiln a fran

l'ziilk 1707-lvn Olaszországhól kivonultak, a cs:i1:1záriak keriteitek 

ha t;' lm uk b n. Ké:~iilib (17 i:-l) V l K ~hol y, mint a birodalomtól függö 
hühért 1,200,1100 pi:~szten;rl G••nuának aJt.a el, mt>lly birtokj .. g 
l í !8-ban a nt;g-yea si\iivctség s 25-ben a b{lcsi szerziídéR által is 

meg<~.rlíbilttltelt. Mú.ria T~rézia azt ennek da ~~zára l7,U-ban, mintlta 

cajátja lett volna, a sanliniai királynak engedte át, azon ~gyedüli 

ez im :,iall, hogy P~ellltHau:\k érdekében állott küzvetlen ii~szekiit

t.etésbt' lt:·pni a t•1ngeri hatalmasságokkal. 

Genua nem volt többé a tengerek uralkoJ.0nöje, de élt még 

hen:;(\ a j ellemszilá•·tlság. a munltásság s a szabadság sze,·etete ; 

ar, u•·a.lko,l/, fií JH'me;;s,:g nem zárta ki az érdemet s nem feledke
zett meg n'~pi•·s ere detéröi; tökcpénze·;ei tizennégy milliúnyi jiive

tlék"t hu1.!;1.k a t'ranc?;Í :•orszitgi bankoktt'd. Tiltakozott ezen bitor

j:i.« ~~!len, ~ ar. aranju,·zi egyefiségben Fr"nc;?.i>l-, S p:illyolorl!zág

P.K N:\p•,lyhot. csi>.tlakPzv~,, rnegkiinnyitette a boul'honistáknak az 

útmel"~t,~t L·>mhH•liahll. A pi:.c~enzni gyiízeli'm után azonhan az 

oRztrákok dfoglalták G~nn!it (174i.í), melly uU1bbit ecP.rben hagyták 
sr.iivd':P-ge~ei 

A !l;«'IIIH\I litzadit;;. 
Ha a nt:metc,], ezen eg,··s:r. 11:\hornllltn k('!fyet leneknek é~ 

kapzsiaknak mnhttiák ma~nkat, JUI:;{ inkább ar."k \'(Jitak itt ve

zéri>k, Botta Adon P marehcsn izgatá~a folytán, ki!!ek dühét cHak 
fokozia l1?10n l\iiriilm•\ny, hogy hzája ell~n h~yetlflnkedhetik. 

Olly feltetrldvt ;,:.r.ahntt, mellyeknél sulyosabbakat aligh;~ rútt11k 

valabh egy IP~i) i\:t.i>tt váro~r" ; követelte, ho~y adják át fisszeli 

kapuit·'•!, erödPiket (:fl i. ;!.yvereikct j hogy az t:Hztrák seregeknek 

tzabn(hágukban :\il.jon keresztül vonulni a koztársa"~g teriiietén ; 

hogy a d"ge 6~ a~gy t.anácsm1 egy hón:tp )Pfolyása alatt Bérsbe 
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utazzanak boc11ánatot kérni a császámétól azért, ,ami legszentebb 

kötelességök , hogy t. i. védték magukat megtámadóik ellen i 

hogy •·ögtiiu iitvc~nezer genuai aranyat (~50 ,noo frank) fizessenek 

jutalmul a katun;\.k számán~o; Cl'l'e, hogy ü is a f~j··•lelemnö ke

gyességchez a.lkalmazkodjek, három millióm határozta ca hudisar

czot, melly ihszc:g tizeniH nup alatt kifizetend(í, ellenkezU esetben 
a város ki fog raboltah;i. Ha Genuának lett volna elég bátor

sága bizui ~aját m:pében, nem kellett volna elf.,gadnia ezen lealázó 

föltételeket. Ezalatt egy angol hajó, rnelly szintén az osztrákok 

szlivetségébt•n állott, ol zárta n ki kötöt, WtJKSIU'Cllul vtt, sőt kifosztva 

a kezeügyébe c~ii haj.-.kal, mi élwéggd fcoyegt!tte a várost. Az 

ellenség telheletlen~;égét még c•z sem ellfgitette ki, s a1mal maga

sabbra c:~igázla követeléneit, minél nagyobb eugedekenységet ta

pasztalt; az aljas Bolla azt felelte a geuuaiak kifogát~aira, hogy 

hiszen meghagyja ,;zeml'iket, ~irjauak ked.-ök sze1·int. 

Nyomot·ult! m~g m:1s valami is maraut a n~ p szá.ruára. Mi

J~in egy német f(•leinelte botját, hogy egy ulctai gyerekl-e vágjon, 

ez utúLui megelűzte a e1aprist; tát't>ai segit;;égére $ietnek; a Por
tat'iaLúl a e~i;dület, roppant ruérveket öltve, az egé~z városban 

elterjeu; a vad katoulik h:í.tt·ál11i kérJytclcuek i gver.nekck é.; nők . . 
olly helyekre votm:olj::\.k fel az ágyúkat, mit soha :\tlDki :;em tar-

tott volna lehetsé~eHnek; rügliiuz1itt tüzérek, rögtönztitt carabini

erik megmutatják, hogy tudnak győzni e~; mér;;ékclni magokat a 

gyiízelert ben. Barátok éd pnpok k.ünyürületre, de nem ~·yöngcségre 

buzditják a n~p(lt; az a Botta, ki olly megvetőleg u án t vele, ét·zi, 

mire képes, ll diihtiil tajtékozva, ~zégyenszemroel ker ... ket oldani 

kénysz<·riil. V i v a Ma r i a! Genua meg vru1 menlvt:'. 

:'Hária Teréziát ez eset nag} ou felingerelte; segédcsapatokat 
kiildiitl1 hogy megbüntesse a népet ama hü:;égért, mil ö annyira 

magasztalt a magyaroknál, mig itt hiudásnak nevezle, holott a 

szabad nép e;;ak jogát gyakorolta. Európ" bámulta ezen hösi
séget, mi t) li y vá1 aria n valami volt a 87-ázad elpuhult~ága kö:.~ött; 

winthogy azonban a gyengével Ctiak rokllmzenvezni, az eriíssel 

pedig szövetkezni szokás, a bámulat is meddő maradt volna, ha 

Spanyol- és Francziaországot saját érdekök nem ösztönzi Genua 

támogatására. Fra.ncziaor~zág esakugyan tiszteket és fegyvereket 
küldött, s mig Schulemburg-OyenhRusen gró! Genuát szárazról, az 

:l.ngolok pedig a tenger f~löl szorongatták, Bouffl"rs herezeg tu

paRzt.alá»ával gy:\molitotta a nép bátorságát, mdly c~akugyan lát. i a 

is Plvonulni n frnyegetii v{~szt (1 H 7). Richelieu hcrczegnel<, ki 

3 tY' 
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Boufflers utódja lett, kevés tennivalója maradt, de oem vonta visz· 
Hza a csapatokat, mig vissza oem állittatott a kevesek kormánya. 
A nép megmentette a hazát, a nép legyözte ellenségeit : az ari
ijtokratia hálából it~mét nyakába akasztotta a jármot. 

Aucheni t>Zerzödée. 

A fejedelmek végre, ha nem is elégelték meg, de kifárad
tak a szegény Olaszors2ág sanyargatásában s békét kötöttek 
(174.8) Aachenben (56 lap.). Annyi vér nem ömlött ki hiába: 
Mária Terézia nö létére örökölte atyja államait, a segitséget azon
ban meg kellett fizetnie, átengedve a ~mrdiniai királynak Novara 
terület felső részét, Vigevano torületét és a Pcín tul fekvő része
ket; Finale visszaadatott Genuának; Parma, Piacenz a éij Guastalla 
herczeg~égek, Sabionetta és Bozzolo, mellyekben kihalt a Gon· 
zaga csal:id (1746), don Fülöp infansnak, don Carlos fivérének 
adattak, ez utóbbi számára pedig biztosittatott a Két-Sicilia, melly 
ország illymódan kiszabadult ama, három század óta tartó szeren
csétlen helyzetböl, hogy távoli királyoktól függö alkirályság volt. 
Francziaország, melly ez alkalommal a gyöngélt pártfogójaként 
lépett föl, mit sem tartott meg magának. 

III. Ferencz madenai herczeg, ki megfosztva államaitól, Ve
lenczébe menekült, visszatért birtokába, melly még a novellarai 
uradalommal nijvcltetett, hol kihalt az uralkodó Gonzaga-család i 
késöbb Ferdinand föherczeg nevében mint kormányzó Lombardiába 
ment, hol élte végeig maradt. Fia, Hercules Rinaldo, Mária Te
réziát, II. Alderan örökösét vette nöül, a Uybo-Mulal'lpina cs~~.lád
ból, ki Massa és Carrara 1) utolsó herczege volt; ezen nö is fi. 
gyermekek hát.-ahagyása nélkül halván el, birtokait egyfltlen leá
nya Mária Beatrix-ra hagyományozta. Az osztrákok rögtön szá
mítottak ezen kövér örökségre, s Beatrixot 1771- ben Ferdinand 
Károlylyal, Már·ia Terézia fiával adták össze, kiktől egy uj mode· 
nai hercz."gi uralkodócsalád származott, melly olasz emlékekhez 
ohajtván csatlakozni, az Este nevet vette föl. 

. Az olasz népnek ugy a háboruban mint a békében csak 
annyibau volt része, hogy szenvedett, és a hatalmak kölcsönös 
féltékenysége mégis oda vitte a dolgot, Logy Milanón kivül, melly-

1
) Ama birtok 1441-ben MM!aspina Antal Alberich marchesere szállott. 

Kihalván férfi ivadékai, örököse, Ricciarda, Cybo Lörioczhez, VIII. Incze pápa. 
unokaöcscséhez ment uöül. 
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töl szir,tén több értékes teriilet s1,akitta.tott el, egy idegen url\l· 
kodó sem maradt többé az Alpeseken innen. 

A KM-Sicllin. 

A két-siciliai királyság buján tet·mö földdel, él~nk szellem 
mel, jól vétiett határokkal, alkalmas tengeri közlekedésselj volt 
megáldva, ugy hogy az elnyomás megBziinésc egymaga is elég 
volt elenyésztetni ama szomoru ellentétet, melly szépsége és sze
rencsétlensége között. létezett. Don Carl ol:! 1) sem utakat, sem 
hidakat, sem kézmiiipart nem talált ( 17ö5) ; a pénzügy összeku
szálva, a gabnakoreskedés pangó állapotban; a királyi legelök 
ötven mérföldnyi (miglia) hosszuságra és három, egész tizenöt 
mérföldnyi szélességre terjedtek, s ezen egész területre egy fát 
sem volt szabad ültetni j roppant terjedelműek voltak a községi 
javak is j hühérek, hitbizományok, vadászati, sütö-, malomkiváltsá
gok nyügözték a magánbirtokokat s szaporitották a zsarlásokaL 
a pöröket és prókátorokat ; tízezerre ment a hübéresek, vagyia a 
nép elnyomóinak száma, kiktlíl függött a birák és ldH'mányzók ki
nevezése, s kik vámokat, dézsmákat, testi ~zolg;ílmányokat róttak 
a népre j harrninczegy(lz'lr harát, huszonháromezer apácza, ötven 
ezer világi pap, gazdag, adiimentes bírtokokkal; emellett tizen
négy tartományban egy törvényszék. sem volt, míg a gyilkossngl)k 
száma évenkint több ezerre, a tolvajlásoké pedig harminczezerre 
rugott j magában a városban annyi rnérgezés fordult el ö, hogy ez 
ügyben egy külön j tm tát (g i u n t a d e' v c l e n i) kellett alaki taní, 
mig a börtönökben egyebek scm voltak csempéH?.cknél, vagy a 
vadás2.lerületek megsértöinél. 

Károly, megkoronáztatván magát Palermóban (1736), hozzá
fogott a hiányok orvoAlásához, s jobb karba hozta az erősségeket, 

a pénzügyet, az igazságszolgáltatást, a váltópénz-rendsznrt, az ok
tatásügyet j a g a z d ás z a t i h <t t 6 s á g, mellynek Ciiiadatává té
tetett java~latokat tenni a kereskedelem és jövedelem emelésére , 
három milliót juttatott a kincstárba csupán a papi mentc!lségek 
megvizagálásával. Erzsébet, ki azt akarta, hogy Károly tiszteletet 
gerjesztmeg lépjen fel, másfél millió piasztert küldött neki olly 
czélból, hogy ezen összeggel váltsa vilisza a számos eladott vagy 
elzálogoeitott hübéreket. és ttrltdalmakat. A nápolyi sabek-el{, Mar
t.inez József vezetése alatt, olly vitézséggel küzdöttek ~ berber 

1) Mint nápolyi kirilly VII., R k~söbh mint Rpaoyol kirAiy III. 
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eajkákkal, mint akár a maltai vitézek ; Károly minden tarto
mányt egy ezred kiállitására kötelezett, s ezek tisztjeit elökelö 
családok sarjai közül nevezte ki, mellyeket illymódon kiragadot~ 

kastélyaik ból s az uj uralkodóházhoz füzött i V elletri me ll ett ,ki is 
mutatták hajdani vitézségöket. Látván, milly elBnyére szolgá.lt Li
vornónak a zsidók tevékenysége, saját államaiba is befogadtil és 
kiváltságokkal ruházta fel öket; a Portával szemben saját alattva
lói számára is ugyanazon kedvezményeket kötötte ki, mellyeket a 
többi hatalmak alattvalói élveztek, e azt is kivitte, hogy a berbe
rek tiszteletben tartsák lobogóját és partjait. Coneniokat neve
zett mindazon pontokra, mellyek felé a kereskedelem irányult i 
vesztegzárakat és hajózási collegiumot alapított, az akkori felfogás 
ezerint azonban ö is azt hitte, hogy a behozott áruk megadóztatá
sa a kereskedelemnek válik javára. 

Sicilia rosz helyzethen volt IV. Fülöp alatt, még sokkal 
roszabbra fordultalt azonban dolgai Victor Amadé alatt e javu
lás VI. Károly császár korában sem állott be, amennyiben a szi
get kivitiről a kalózok, benn rablók e emellett még pápai kiközö
sitések á Ital is sanyargattatott ; a hUbéri nyligök elviselhetlenül 
nehezedtek reá, s egy millió kétszázezernyi lakosra hatvanhárom 
ezer pap és barát esett. Károly a nyugalom helyreállitása után 
egy, majdnem csupán siciliaiakból alakitott bizottság által kor
mányoztatta i az egyházi javadalmakat csupán siciliaiak között 
akarta kiosztani, s a maga részére egyedül a palermói érsek kine
vezését tartotta fenn i a 43-ki meesinai borzasztó ragály alkal
mával élelemmel és orvosi segélylyel látta el a szerencsétlene
ket. A pápával kötött concordatum folytán korlátozta az egyházi 
előjogokat, a papok számát, az egyházi ügyekf)t és a menedékhe
lyeket. A püspökök részét:e fentartatott az itélethozatal a hit fen
tartására vonatkozó dolgokban, minthogy azonban Spinelli érsek 
et·etnekség miatt négy polgárt pörbe fogott (1746), a nép azt hi
vén, hogy be akarják hozni a spanyol inquisitiót, fellázadt; Károly 
érvényell kivül helyezte a szent officium act:'tit és meghagyta, hogy 
az egyházi hatóság a rendes uton járjon el s ne hozzon itéletet 
anélkül, hogy az illető iratokat a világi hatóliággal ne közölné. 

A kir;\lyság tö1·véoyei aajá.tszerű zagyvalékat képeztek római, 
barbár, arab és norm~Ann elemekből; Anjou-féle decretumok, ara
gonisi constitutiók 1 az alldrályok pragmaticái, belföldi szokások ; 
ezen ziit·zavar közepett egyes esetekre gyakran nem léteztek ha
tározatok, e akkor a bir{> kPnj·érc voll lwgj va az :~ Jattvalók élete 



és becsülete; nem lótezett rendes p~rrelldtartat! és nyílvunosság 
Károly orvosoini igyekezdt a hiánJ t Cirillo Pasquale segélyével, 
közrebocsátva a carolinus cod<•Xct, me Ily azonban inkább c~:tak. 

mint kisérlet érdemel elismerést ( 17 55). 
A hozott jótétemeuyeket Káro!y azou rendelotben sorolta 

fel, melylyel a Szent-Januarius-rendet alapította, ezen védszentnek 
tulajdonítva minden é!'domet. Mindenben Tanucci tauácaaival élt, 
ki az akkori liberalismus szerint gyeugiteui igyekezett az aristo
cratiát és a pápaságot, de nem ismerte fel kellőleg a harmadik 
rend folyvást növellvö hatalmát; •mnekfolylán nem gondolt kellö
leg a néphaddal, a kereskedelemmel, a birtokuk felosztásával, a 
királyi előjog mérséklésével é;; annak s;..ükségével, hogy az udv!l
ronczok ármánykodásainak helyére a bect~ületességet állítsa. Ő is 
egyike ama középszerüségeknek, kiket a hirnév osztog-a ói egekig 
emeltek. 

Midőn Károly a 43-ki háboruhan seregét a spanyollal együtt 
Milano ellen l(üldötte, egé3zen váratlanul egy ang<;l hajóraj jeleni 
meg N~l.poly előtt (aug 19. ;, mellyHek pal'ancs,IOkl, Matthews al
t'"ngernagy, ór~ját. kez~b~n tartva, kijelentette, hogy ha a király 
kM óra alatt. furár.,kat nem küld a ::~et·cg visozahivása végett, born
báztatni fúgja a várost. Akarva nem akarva engadni kell ett i ezen 
megaláztatást azonban annyira szivére vett~ Károly, hogy elhatá
rozta a szárazföld belsejébe helyezni át székhelyét, hol biztositva 
lenne hasonló ves::élyek ell.,rJ. Erre egy épület építésehez fogott 
Casertában, melly még b:'unulatosabbnak fog fdtüuni eWttünJ.:, ha 
tekintetbe veszszük a rá fordítottidő rövidségét. Vl\rrvitelli építömes
ter felhasz11álva a szomszed Capua és a nem messze fekvő Poz. 
zuoli marMiványait, nem küliinben Apulia és Sicilia gazdag már-

. ványbányáit, olly lakosztályokat és hrtekct hozott létre, mellyek 
nagyszerü.;dg tekinterében jogosan versenyezhetnek a büszke Ver· 
saillcs-val, berendezés és izlés dolgában pedig felül is mulják. Egy 
igazi folyó, melly tízenkét mérföldnyi (miglia) távolból bámulatra
méltó vizvezeték segélyével hegyek- és völgyeken át vezettetik 
oda, vizesést képez és szintén növeli amaz örökös báj gyönyörüsé
gét, mellyet Versailles is méltán megirigyelhet 

Ez időben fedeztetvén fel a lu~:jdankvrban eltemctott Pompeji 
~B ffet·culanum várot~ok I), az itt talált régiségekből Kát·uly Porti-

l) Lásd VI. kiinyv 623. lap. 
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ci ban muzeumot alakitott, továbbá egy akadcmiát, mellynek fel
adata azokkal foglalkozni. Tulságos szenvedélylyel üzvén a vadásza
tot, e ezétból egy másik királyi lakot épittetett parkokkal Capodimon
téban, valamint Porticiban is, s midön valaki figyelmeztette a Ve
zuv szomszédeágának veszélyességére, igy válaszolt: Maj d ~e g
véd i az Immaculata és sze nt Januarius. Nápolyban a 
világ legnagyobb szinhá?aH akarta létesiteni (1737), melly mü 
csakugyan dicséri tervezöjót, Medranót, és a ritka ügyességü vég
rebajtóját 1 Carasa let, me ll y utóbbit börttlnnel jutalmazták. Még 
nagyobb magasztaláara méltó a szegények menhiiza (A l b e r g o d e i 
p o v e r i), Fuga ter vezete, mellyben a szegények nem csak maoe
déket éti ~llátást találnak, hanem különféle mesterségekben is ok
tatást nyernek, melly körülmény közremüködik a lazzaronik, e 
gyönyörü orazág szégyenfoltjának elenyésztetésére. Egy másik illy 
intézetet Palermóban is alapított. 

Mindenesetre bámulatos dolog s fényes bizonysága Olaszor
szág gazdagságának, hogy Károly illy nagyszerű dolgokat képes 
létesiteni ugyanakkor , midön két szerenceétlen háboruból tért 
vissza s alighogy átvette a hosszu szolgai tespedésben elsatnyult 
országot. 

Eközben meghalt IV. Ferdinand, Spanyolország királya (1759), 
s Károly volt hivatva trónját elfoglalni. Erzsébet óhaja tehát re
ményén felül teljesedett j Nápoly ellenben elveszté azt, ki öt hu
szonnégy éven át a legdicséretesebb módon kormányozta. 

BUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 

Reformok. 

Olaszország, miután félszázadon át csaták szinteréül szolgált, 
mellyck annál gyászosabbak voltak reá nézve, mert nem az ö 
fegyverével vivattak, tartósság tekintetéből a történelemben pél
dátlan béke (l 7 48 - 96) ölén piheni ki magát, idegen uralkodó
házak alatt, mellyeket az erőszak tukmált reá, de mellyek leg
alább akaratot mutattak jóvátenni a megelőzök által okozott ba
jokat. Az olaszok, kiket az elnyomottaknak sajátos kétszinü
ség- éR alattomosságra való hajlammal azoknak vádolni, nem vet
tek részt a politikában, mellyet fejedelmeik kezeltek j legfelebb a 
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közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban gyakorolták magukat, 
idegenektili függve és idegen törvényekkel. Megsziinvén félni és 
remélni, puha tétlenségbe estek; üres csin váltotta fel a nyilt mo
dort j képtelen szerelmek és izetlen udvariasság asszonyositották 
el a férfiakat. 

A spanyol uralom alatt a nők ki voltak d rva a férfiak tár
saságából j s midön egy ízben Üssuna herezeg Milanóban nem 
különbség nélkül összegyüjtötte a nemességet, emiatt annyi min
denfélét kellett hallania, hogy jónak látta nem kisérieni azt meg 
többé. De Vau(lcmont herczeg, Lombardiának SpAnyolország ré
széről utolsó kormányzója, ki gyermekségétől fogva beleélte ma
gát a franczia modorokba, gyakran összegyüjtötte a DC:lmeBBéget 
udvarában, s egy, a városhoz közel fekvő nyaralóban, melly ga· 
lant hirnévre kapott. Ekkor vette kezdetét a c i c i s b e i s m u s 
néven ismert új betegség, ez izetlen visBony, melly még caak a 
vétek erélyével sem birt j az ifjúsá.got arra kár~tatta az, hogy 
udvarlással, kézcsókolásokkal és szenvelgésekkel vesztegesse ide
jét egy nö köriil, kit illemböJ nem sziv szerint választott, kinek 
fitogtatva tette a szépet, s ki miatt minden gondja az öltözködé~, 

látogatás és férfiatlan csuszás-mászás által vétetett igénybe. E 
merö hiúeág-szenv jégre vitte a nö erényét, ki ha bukott, botiásat 
még csak nem is menthette; gyermekei atyja helyett egy más 
bizalmast adott neki, ki nyilvánosan elismertetett, ollykor a há
zassági sze rzödésben ki is köttetett; elvette kedvét a házi örö
mek től, elhanyagoltatta vele gyermekeit, kiölte belöle a tisztele
tet férje iránt, ki másod fokra szállittatván alá saját családjában, 
s legotthoniasabb azokásaiban is vizsgaszem által kisl!lrtetve, nem 
találta fel családi körében ama. tiszte~ és édes nyugalmat, melly 
az élet annyi keserüségeinek élét veszi. 

Az öltözködés ór!J.kat vett igénybe, még a férfiak részéről 

is. A miivészileg rendezett és beporozott hajzat, a hímzett és fel
cziczomázott öltöny, a bálias nadrág, harisnyák, czipök, a térd
és láb-csokrok, a költséges . kézelők, szóval, minden arra látszott 
feltalálva lenni, hogy szaporíttassanak a békók, s manuet-lépések
ben kényszerittessenek mozogni az emberek. A kard, mallyet 
oldalukon viseltek, paródiája volt az asszonyos szokásoknak j miot 
szint® a szlizeség- és szegénységi fogadalmak is, mellyeket a mal
tai lovagrendbe lépő itjabb testvérek tettek, hová, hogy felvéteil
senek, a bebizonyított nemességen kivül egyl!lb érdem nem kiván
tatott tőlök. A napot látogat!J.ssal, udvarlással, h<H~szura nyult 
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lakmározással, sétával töltötték el; este szinhá·tba mentek, m~g 
gyakrabban a körökbea és játékasztalok köl'ül gyUlekeztek össze, 
hol egy kártya-dobásra roppant va~yonok cs,'réltek urat. 

Az öltönyöknek divat szerint változtatása miatt már a~kor 
is emelkedtek panaszok : de teljességgel nem hasonlitható az össze 
a mostani forgandósággal. A közép állapotú egyéneknek egész 
eletökre diszruhául szolgált a jegyes-öltöny; sőt a piperkőczöknek 
is volt egy öhönyUk, mellyoek képzete személyökével forrott ÖHZ

sze. A szövetek nagy ára és gazdag anyaga akadályozta a gy a
kori vá.ltoztatásokat; sőt az akkori divatnak j·.~llr->ge vala, hogy 
má.sithatlanul megklilönböztette egymástól az osztályokat, s a kéz
müves botrány és felszólamlás nélkiil nem bitorolhatta volna a 
polgár öltönyét, sem a jegyző a neme~ emberét. 

A hithizomanyi intézmét;y által állandósitott, s az egész ro
konság által egyetlen före halmozott gazdagságak bevétel és költe
kezils tekintetében fejedehnekhez tettek hasonlókká egynémelly 
elöfiakat, kiknek a szolgák és lovak százai, zajos paloták, nyara
Jók, vadászatok kölcsönöztek fényt és tekintélyt. Mindenfelé rend 
kivül költséges főúri templomok és kápolnák, s királyi lakokhoz 
hasonló nyaraJók emelkedtek, árnyas sétányokkal és berkekkel 
kínálkozó szabályosan rendezett kertektől övezve, mellyek ember-, 
szék-, torony- alakokat, sőt történeti jeleneteket is ábrázoló pusz
páng és másféle örökzöld-sövények által kerittettek: az úr meg
érkezése életet öntött a helységbe és virlékbe, s ott tartózkorlásá
nak ideje alatt szakadatlanút jöttek mentek a fogatok, lHlmzseg
tek a szolgák, tódúltak a látogatók, gyakot·iak voltak a fényes 
tá.nczmulatságok, szerencse-játekok, s a veszélyell városi példálc 
Ez egyetlen úrra irigy szemmel néztek az ifjabb testvérek, kik 
kénytelenittettek klastromokban vagy katonai laktanyákhan rejteni 
el a szegénységet, mellyre miatta kárhoztatva voltak, s az úr-tc!>t
vér asztalánál koldulni ki élelmöket, vagy annak a a szülőknek 

pártfogását sürgrilni azok javára, kik e végből öket fölkértek és 
meg6zették. 

Csapatok nem voltak, kivéve néhány er.redet, mellyek nem
telen toborzás útján szedettek össze; egyik másik nemes ember 
a külföldi hadseregekben vásárolt magának üres czímet, vagy 
pedig a maltai és Szent-István lovagt·endekben, mellyek eitérve 
ösi intézményöktöl, most már egyébre sem szolgáltak, mint a fö 
urak fényelgési vágyának kielégítésére. A papság, ahelyett hogy 
amaz alap-kérdéseket vitatta volna, mellyek kifejlesztik a nagy te-
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het!légeket, haszoutalan 11 windaruellett dühödt czivódásokkal vesz
tegette idejét a janseniemus körül, mellyet korcscsá tett az erő· 

sek gyá.msága. Az átaJános elsatnyulástól az irodalom sem ma
radt mcoten, melly piperköcz böbeszédüséggel, izetlen módossá.
gokkal, kímázolt esetlens~gekkel akarta pótolni a szellemet, s 
szép képeket, elmés hasonlatokat, választékos szólamokat hajhá
szott és tele warokkal szórta azokat, hogy középszerü tehetség
gel . minél nagyobb dicséreteket arasson. Az ark&.diai módon gyer
mekeskedő költészet a köz és magán élet jelentéktelen esemé
nyeinek megalázú dicsőitgetésére szoritkozott. Népies könyveket 
nem irtak, kivéve a kátékat, wellyek valóban minden mást pótolnak. 
A gyér olvasás s a köztekedési nehézségek sajnálatraméltó elö
itéleteket tartottak fen, s megfosztottak az elönytöl, melly az esz
mék kicscréléséböl, az idegen erkölcsök észleléséböl, a ktilcsönös 
ismerkedésből származik. Honfiaink nem ismerték a külföldi 
írókat, annyira, hogy akik ismerték, bátorságot ve~tek maguknak 
lemásolni azok elméleteit, sőt szavaikat is, biztosak lévén benne, 
hogy nem fognak folfedeztetni. A müvészetek testületekbe voltak 
szoritva, mellyek akadályokat gördítettek eléjök igényeikkel, s 
testületi szellemből minden újitásuak utj't állták. Közigazgatási 
rendszabályok avatkoztak az iparügyekbo, módszereket irva elő 

vagy tiltva el, ollykor tudat)anúl és mindig hátrányára a szabad 
fejlödésnek. 

Nemesi kiváltságok akadályozták az igazságszolgáltatás folya· 
matát, a visszaélésekre ,bátoritoltak. A hűbéri törvényszekek az 
úr befolyása alatt szolgáltatt ak igazságot, ki zsoldozta azokat. 
Az adó vidékek és személyek szerint különbözöleg vettetett ki; 
gyéren voltak az útak, s ezek is vámok által akadályoztattak; az 
egyeseknek elárúsitott számos kil'ályi jogok zsarnoki boszantások
nak tették ki az adófizetöket. Egy gyapjú-csomag, melly körül
belül 260 lirát ért, mig Livornoból Cortonába jutott, tiz vámon 
ment keresztül, s negyvennégy különbözö czimen 31 lirát, 6 és 
fél soldot kellett attól fizetni 1). Romagnában, hogy fentartassék 
az olcsóság, a községek kötelezve voltak szemea életet vásárolni 
össze s veszteiléggel adni azon túl, mihelyt a gabna-ár bizonyos 
össz~gen felül emelkedett; minek folytán adósságokba werültek és 
buktak. Hasonlóképen gondoskodva volt róla, hogy a ma g h á-

1) OarU, ::Jaysio eOOMnlieo-politico ~ulla 1'oacana. 
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t a t n e fo r d i ts o n Róm á n a k , vagyis hogy ne szállittassók 
eladás végett távolabbi vidékekre j minélfogva Perugiából Chlitá d i 
Casterlóba, vagy Terniből Spoletóba nem lehetett életet kivinni. 
A sienai mocsáros vidékrot (maremma) csak engedélylyel s meg
határozott mennyiségben lehetett életet szállitani j s talán ez volt 
fö oka ama vidék elsatnyúlásának. Hadi költségekkel túlságosan 
terhelve, a községek fülig úsztak az adósságokban1 a közjövedel
mek zsarnok bérJaknek adattak árendába, kik hogy kötelezettsé
geiknek a kincstár irányában eleget tegyenek, poroszlókkal akar
tak rendelkezni, s a csempészet ellenében szigt>~·Ú,Úl alkalmaztat
ták üma büntetéseket, mellyek alól a ravasz vagy tulhatalmas 
vétkesek ki tudták magukat vonni. 

0111!17. pllllRnthrop.,k. 
Ama, ha mindig nem is észszerű és gyakorlati, de bizonyára 

emberies szándékú philantropia által felállitott elvek, mellyeket Euró. 
pában elterjedni láttunk, ide is behatoltak, s találkoztak, kik viszo
nyaiokra alkalmazták azokat. A nemes lelkek nem ijedtek vissza, 
látva, hogy a nép nem értette meg őket; de e közöny azt ered
ményezte, hogy az emberbarátok inkább az uralkodókhoz fordul
tak, s tőlök kérték és várták a javitáeokat, mellyeket másutt ve
lök szemközt ellenzéket képezve kerestek. S némellyek közülök 
részleges és közvetleo javításokra fot·ditották figyelmöket, mások 
átaJánosabb eszmék miivelésére adták magukat. A jogtudomány
ban oda törekedtek, hogy az elnyomó tanultságot értelmes elem
zés módszereivel, a jogtudósok iskolai éleselméskedéseit logikai 
tan tekintélyével helyetteeitsók. A nemzetgazdászatban inkább 
az alkalmazásokkal törődtek, mint a rendszerekkel, az eszményt 
nem annyira az elvontságbao, mint inkább a valódi világ lassú 
átalakitásában keresvén. A perugiai Gabriel e Paacoli T es t a
m e n t o p o l i t i co-jában az egyházi államokban szabályos keres
kedelem teremtését s a Pó-hajózást czélzó eszméket terjesztett 
elő. A sienai Baudini tervei az ottani mocsárok kiszáritását ille
tőleg Ximenes által elfogadtattak, Pieh'o Arduino, veronai füvész 
részére a velenezei köztársaság a mezei gazdászatnak Olaszország
ban első tauszékét állitotta fel a paduai egyetemen (1765), melly
nek kertjét ö minden baszno11 növénynyel ellátta, megisme1·tetve 
azok miivelési módját s a hooositásra alkalmas fajokat, és jó ta
nácsokkal azoigál t a földmivelési társulatok nak, mellyek akkoriban 
a velenezei te1·ületen terjedni kezdettek. Az udinei Anton Zanoni 
Friaulban tökélyesbitette a szölő- és eperfa-müvelést, tevékeny ke· 



- 673 -

reskedést nyitott spanyol-Amerikával, hadjában földmivetési társu~ 

latot alapított, s egy iskolát a selyemszövet-rajz tanitása végett, 
s jó gyakorlati eszméket tett le irataibao. Ugyancsak Friaulhan 
Fabw Asquioi gróf uj életre keltette a földmívelést, ismét jó hir
be hozta a p i c c o l i t sz8löfajt, bevitte a burgonyát s a növényi 
pirositó-buzért, felismerte a turfa hasznait1 a hideglázak ellensze
réül használta az ürömfüvet (arternisia coerulescens), javaslatokkal 
lépett fel az erdöknek már akkor is fájlalt pusztítása ellen. 
Maofrioi marchese dohányt ültetett a dalmácziai Nonában i Carhuri 
gróf meghonosította az indigót1 czukornádat és kávét Kefaloniában, 
hol 1760-ban a velenezei kormány egy földmívelés-gazdászati aka
demiát nyitott i ezt nyolC'.z évvel elözte meg Flórenczben a geor· 
gophilok társulata, melly szintén állitott fel földmüvelési tao
széket. 

Gianmal'ia Ortes, velenezei származású különcz szerzetes, a 
politikai gazdászat alapjá vá a fo g l a l k o z ás t tette, s innen ki
indúl va elemzi a részleges polgári müködéseket j irálya bonyolúlt 
és homályos, miért is roszúJ fogták 8 t fel. Ugyanő a n é p ek 
v a ll ás a é s k o r mán y á r ó l is értekezett, állit ván, mikép az 
Egyház a közjogot, a fejedelemség a közeröt képviseli , melly 
által az összesek joga védetik az egyesek ereje elleu; miért is 
az egyházi és fejedelernségi hatóságok együttesen képezik a kor
mányt. Ferdinando Paoletti, Florenczböl, G o n d o l a t o k a föl d
m ü v e l é s föl ö t t czimü munkájában a gyakorlati politikát ér
deklő bölcs kisegit8 eszközöket sugallott; aztán a felolvasásokat, 
mellyeket e tárgyban közeégbelieinek tartott, a t á r sa d a lm i 
j ó lé t es z k özl é sén ek ig az i o:fódjai czimen közzétette, melly 
könyv Olaszországon kivül is olvasókra és dicséretre tálált. 
Piemontban Maurizio Solera, látva, hogy nincsenek utak, hidak, 
gyárak, hogy kevés a kész pénz, gondatlan a kormány, e hiányo
kon segiteni ugy vélte lehetségesnek, ha a pénz egy bank által 
kibocsátott pénzjegyek által szaporittatnék, melly úton mind a 
kormány eszközöket nyerne nagy vállalatok kivitelére, mind a 
magánosoknak megkönnyíttetnék a javítások eszközlése. Gia.mbat
tista Vasco, Mondoviból, akkoriban még uj igazságokat hirdetett, 
millyepek: hogy nem ezélszedi teotületekbe SI"Oritani a müvészete
ket, sem közigazgatási rendeletekkel avatkozni a gyárügyekbe ; 
nem meghatározni a kenyér árát vagy a pénz-kamatot j s hogy 
megakadályoztassék a javak összehalmozódása, a végrendelkezési 
jog eltörlését tanácsolta. Az ortai Francesco Gemelli, jezsuita, 
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Bogino minister czéljainak szolgált tollával 1 ki Sardiniában át 
akarta alakitani a földmüvelést, mielött szándéka szerint, valódi 
tulajdonokká változtatnának át a legelöül használt fiildek j mi 
végböJ Gemelli egy muokát tP.tt közzé R a r d i n i a ism é t i t e 1-
v i r á g z á a a f ö l d m ü v e l é s é n e k j a v i t ás a fo l y t á n ez im 
alatt (1796), mellyben ama sziget hajdani j<ilétéröl, aztán a földek 
kii2össégérijl értekezik , mindig példákkal párositva a ~:~zabályo

kat. Jacopo Naoi, velenczei, a lagunák védelmének tervén a 
egyéb hadtaní iratokon kivül, az éghet8 ásványokra hívta fel a 
figyelmet, azok kiaknázásat érdekHI ujjmutatásokat 8 bányágzati 
szabályokat adott; a gazdászat minden igáról értekezett, 8 e té
ren a legjobb alkalmazásokat sürgette. A széles tudományú Gian 
Rinaldo) Csrli gróf, Istriából, m<>gczáfolva Paw különcz állitásait 
az amerikaiakra vonatkozólag, az utóbbi fölfedezések által meg 
nem hazudtolt eszméket nyilvánitott j a pénzd( történetét Nagy 
Károlylől kezd ve kutatja, türelmesen fürkészve azok jóságát, ér
ték ét, meghamisit:'lsait, helyes arányait j vitatta, mikép a kereske
delem szabadságából nem lehet elszigetelt kértlést c~inálni, hanem 
a kormányforma kérdésével kapcsolatban kf!ll azt tárgyalni. Má1·ia 
Terézia elnökévé tette 8t a kereskedelmi é~ gazdászati legfőbb 

Tanác ,nak, melJy Milanóban allíttatott fel, hol segédkezet nyujtott 
a telekkönyv készité11éhez, s meggyőzte a népet annak előnyös 

voltáról. 
Pompeo Neri, florencti, ki Carlival kUzremüködött a milanói 

telekkönyv készítésében, becses J e l e n t és t tett arról közzé, s 
é~zrevételeket a pénzek törvényes érll\ke fölött, előadván a sza
Lalyokat, rnellyek e kényes tá1·gyhan irányadók j ö a pénzverés 
költségeit az államra akarná hárítani j melly gyakorlatról Monta
nari Bolog11ában már kárhoztatólag nyilatkozott, s melly hogy 
wennyibe kerül Angliának, mindenki tudja 1) Ugyanarról érteke
zett a volterrai Gian Francesco Pagnini is, aztán padig a dolgok 
valódi hecsérl:il, s a kereskedelmi szabadságot hirdette. A florenczi 
ÜRrlo Ginori marchese porczellán-gyArakat, a keménykövek fel
dolgozására vizeröszeti gépeket, idegen égövi növényeket vitt be j 
s az ö igazgatása alatt egy hajó toscanai lobogóval ée legény
séggel első indól ki Livornoból Amerikába. Targioni-Tozzetti, ki 

1) Igy tet.t Franezi:~.orH~á.~ Cnll•!lrt ~<l><1t 1fí7n-tlll ~!)-ig ; Rztlm i~

mét, 95-hen, 
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megmutatta, mikép a természet-tudományokat lehet szabatos M 
választékos nyelven elöadni, Értekezésében a toscanai 
föl dm ü v e l és föl ö t t rámutatott ennek hiányaira és gyógysze
reire. Lodovico Ricci, modenai, III. Hercules által, többekkel 
együtt hazája jótékony intézményPinek átalakitád.val bizatváu 
meg, a szegénydégriíl értekezett s a módról, mikéut kelljen azt 
orvosoini; roszalja az alamizsnákat, a kegyajándékokat, a dolog
házakat és ingyenes gyógykezeléseket, a szülönök és talált gyerme
kek ré8zére nyitolt rneuhelyeket, a nagy kórházakat, a leányok 
kiházasitá8áról való gondoskodát~t, mert, mondja ö, a népesség 
mindig az életfentartá!!i eszküzökhüz arányitva tartja fen magát, 
melly igazság fölt'edezé~ének érdeme Malthusnak tulajdonittatik; 
s azon következtetéssel végzi, hogy a kot·mány hagyjon minden 
gondot a magán jótékonyságt·a; foglalkoztattassan ak a koldusok köz
hasznú munkákkal, mozdittass!ik elő a kereskedés, és elég. 

Má~féle elvektől volt ihletve a Rómában Tata Giovanni né
ven ismert, ajtatos Giovanni Borgi, tanulatlan kömüves, ki, roPg

sajnálva az éjjel nappal úton útszélen csavargó magukra hagyott 
gyermekeket, üs~zeszedte, táplálta, póriás de jóakaratu szigorral 
f~gyelrnezte öket, 1:1 megvetve azok tauácsait, kik telvék elvekkel 
de híjával vannak a gyakorlatnak, s a pártfogást, melly békókba 
ver, száznál több gyermeket tartott, mesterségekre oktatta, mulat
tatta őket, elméletek nélkül, de gyakorlati érzékkel és szivvel, mi 
bevégzetté teszi és gyt,kran pótolja a tudományt. A jcz"uita 
Francesco Sanvitali már 1765-ben értekezett a módról, miként 
kelljen a süketnémákat bes:.~élni tanitani: aztán Pasquale De Pietro 
egész Európát bejárta, hogy megfigyelje az illynemü iskolákat, 
s r.'3-ban Tomrnaso Silvestr·ít Parizsba kiildötte, ki azhín Rómában 
ama szerencsétlenek oktatására vállalkr,zott, támogatva De Pietro 
bibomuk által. 

A reggiói ~'ilippo Re gróf uj niivényeket vitt be, s Lom
bardiát tartva l>Zem elött, megirta A földmüvelés elemeit, 
melly munkájában alkalmazta a természet- és vegyta ni elmEHete 
s meg akarta rnutatni, hogy nekünk olaszoknllk nem volt szüksé
günk idegenektől tanúini azt; oktatást adott a barom és virág
tenyé~tesböl; elemezte a uövények betegségeit. Hasonló gondok 
foglalkoztatták Vincenzo Dandolót, velenezei gyógyszerészt, ki a 
szolgai szokásgyalwrlatokat a vegytan uj fölfedezéseivel helyette
sitvén, gazdagságra tett sze rt, mi alatt hazájaban terjesztette a 
világosságot; aztán uj lwlpethe k iizd ve fel magát, 11panyol marin ó 
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juhokat vitt be s tökélyesbitette a szölömüvelést1 a selyembogár 
és méb-tenyésztést. 

Antonio Genovesi abbé (1712-69), a Salerno malletti Cas
tiglillneból, egy logika-folyamot készitett az ifjúság részére, 'fen
héjázó dialektika s eszmetaní éa metaphysikai rendszerek nélkül, 
egyszerű gyakorlati szabályokkal; B bár nem lát tovább a mód
szernél1 ingadoz az elv-válogatásban, B inkább a bizonyitás mint a 
behozlis mesterségére irányozza figyelmét, mindazáltal folytonosan 
s1em ellitt tartotta az alkalmazásokat, s a népnek is megérthetökké 
igyekezett tenni iratait. Bartolomeo Interi egy kereskedelmi tan
széket alapitván, ö nyerte azt el; angolból lefordította Cary K e
r e s k e d e l em-t ö r t é n e t é t, megvizsgálta az elveket, mellyek azt 
a kirMyságban szabályozták, s a gabonakereskedést illetöleg is a 
szabad forgalom mellett emelte fel szavát. Bár egyedül a föld
mivelési államgazdászokra (physiokraták) támaszkodott, jártas
sággal birván az erkölcsi tudományok b an, az angolok sok tévedé
sétlil ment maradt, B észrevette, milly nagy befolyás•al vannak az 
értelmi és erkölcsi szokások a politikai gazdászatra. Ostorozta a 
földmivelési fonák gyakorlatokat; mihen a gallipolii Giovanni 
Presa is szorgalmat fejtett ki, s a dohány és olaj elkészítésének 
új mórhzereit hozta be. Ferdinando Galiani1 Fogg}aból, (1728-
87.) Locke eszméit követve értekezett a pénzröl, annak szabad 
kamatjáról, a fényGzés hasznosságáról; a gabona-kereskedés ré
szére is szabadságot ohajtott, miröl franczia nyelven irt párbeszé
deket, mellyek élénk szllllemökkel meghódították a párizsi körö
ket, hol a javadalmakkal elhalmozott s az encyclopaedistákkal és 
azok barátoliivel azoros összeköttetésben állott abbé gúny-nyilakat 
eregetett a vallás és szemérem ellen 1), s szellemével és kifogy
hatlan élczeivel hirt, hizelgőket és kellemetlenségeket ezerzet t 
magának. 

1) Mindad.ltal boszantotta öt, ha valameily ml'l.s hozzá hasonló r~sz~röl 

könnyelmiis~get tapasztalt. 1778. nov. 30-án következőleg irt Marmouteihez : 
"Demandez done a l' abb~ Morellet ce qu' il vient faire la. Suffit-il d' avoir 
entre les jambas une cuiotta de velours émanée de la munificence de Mad. 
Geoffrin. pour dissarter a ln fois sur Ie commerce des blés et l' emploi des doubles 
croches? Mieux vaut encor" toutefois dérabonner musique en sublant le cham
pagne du baron d' Holbach, et meme s'y donner une indigestiou, que de d~

elamer contra l' Eglise, quand on reqoit 30,000 fr. par an pour J.lrier pour elle. 
Voila ce qu' il faut insinuer poliment a ce Mor<l"·les, trop fidéle "n nom que 
lui a impo~é le patriarcha." 
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Filippo Briganti, Gallipolib61, a jogi s a polgAri rendszer 
T a g l a l ó b i r á l n t á b a n Mably, Rouaaeau a a szegénység 
egyéb hirdctöi ellen kel ki, s azt állitja, hogy az ember ép ugy 
n.. iként a társadalom tökéletességre törekezenek, me Ily czél a te
vékenység, vagyon és oktatás által érhető el. Giuseppe Palmieri, 
Lecceböl, ki a hadászatt 61 irt, mint tisztvisel6 kieszközölte az út· 
vámok, némelly egyedárú~ágok a a sáfrány-kivitelre rótt taksa 
megsziintetését; tanácsolta a telekkönyv elkészítését, a királyi ha
ezonélvezeteknek s a hirá~kodási jogna'k a nemesektöl megváltA
sát; küzdött amaz E'!löitélet ellen, mintha a kereskedés megalázó 
volna; istentelenr.ek bélyegzi a fej és a eóadót i halál-harczot sOr
get a rablók, az ország ezen di)gvésze ellen i s mindenben· a gya
korlatiságot tartja azem előtt anélkül, hogy utopiákat kergetne. A 
teramói MelcliÍor Delfico azokatlan igazságokkal lépett marészen 
viMg elé ; V i z s g á l ó d ás a i b a n a r ó m a i j o g t u d o m á n y 
v a l ó d i j e ll e m e f ö l ö t t félre tette az iskolai bámulatot, hogy 
úgy mutassa be a nagy népet mint a nemzeti szabadságok elnyo
móját, s mint olly törvények szerzöjét, mellyek a zsarnokuralmat 
éa türelmetlenséget származtatták át az ujabb korba; elhallgatva 
történelmi müveit, mellyekben az encyclopaedisták által a törtéoe
Jem bizonytalan volta és haszontalanságára vonatkozólag tett el
lenvetéseket gyiijtötte össze, megemlítjük, mikép aikerült neki el
töröltetni hazájában a legelö-szolgalmakat j birálat alá vette az 
apuliai tavolieret (legelö-földek) rendetlen állapotát j súly, már
ték, igazságszolgáltatási egyöntetilséget igyekezett léteaittetni az 
országban ; tanácsolta a bilbéri birtokok felszabaditását. 

Mondanunk sem kell talán, mikép földieink tapasztalatlan és 
hittel teljes ifjúaágot tanusítottak, melly a val6aágot éa eszményít 
akarta volna egyszerre átölelni, mi azonban nem sikerült. Rajtok, 
úgy miként a történészeken, észrevcbetlS, hogy csupán könyvek, 
nem az ügyek között nevekedtek, s ama könyvek francziák valá
nak 1). Az összhang hiánya az irók és a 'sokaaág között akadd.· 
lyozta öket a fölemelkedésben annyira, hogy megérthették volna, 

•) E szavak mint • kegyetlenek é~ nem igazak" vettettek szemünkre; de 
Ferrara tanár Biblioteca degli Econo111isti czimü munkájában (VIII. köt. 61. lap) 
védelmiinkre kel, mioden eredetiséget megtagadván nemmetgazdáazati ir6inktól 
s eröaitv~o, mikép Filaugieri '!emmi ujat nem mutat fel; Genoveai a pbyeiokra&A-, 
kat misolja; BeccHrill ugyanl\zt ten i, midllo a tisllta (nett.o) termE>Iményt vitatja; 
Verri baaonl6képen. 

xvu. 87 
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milly batalom rejlik a népben, mellyet ök csak ugy tekintettek, 
mint a keresztény ezeretet vagy a fensőbb gondoskodások tárgyát. 

Akademiók. 
Jóllehet Parini hozzászoktatott mioket úgy tekinteni _a lom

bard nemességet mint tunyát és csak czifrálkodásr·a gondolót, sok 
ollyat rontathatott az fel, kik a haza javának elömozdithsán fára
doztak. Milanóban nehány ur egy Palatina-tá.rsul,ttot :.laldtott fon
tos és költ ségt~s munkák közzlftétclc czéljából, millycnck A k ö
zépkor régieégei s Az olasz J olgok irói Muraturitóli 
e munkák úttiiröi voltak a tu,lorminyos gyüjttlml\nyelmek 1 melly 
téren aztán a l{ülföldiek hátrahagytak minltet. Ugyauott egy ha
zafias társulat a földmívelést é1:1 müvészctcket érdeklő ismeretek és 
hasznos gyakorlatok terjesztésével foglalkozott, jutalmakat oszto
gatott és segélyzett, 11 a kisérletek eszközlése végett egy állami 
területtel birt. Igy vetkezték le uz altademiák ama fl'ivol,ágot, 
melly miutt r osz bir be jUtt1·k. A mantuai J 77 :J. ban pálya-tárgyúl 
tüzte ki: l!'ölderiteni a büntető törvényekkel já
r 6 vissza é l és e k e t s me g j c l ö l n i e z ek o r v os l ásának 
e 8 z köz e i t, s kevéssel késöbb : li' o It o z a t o t á ll a p i t a n i me g 
a vétségek és büntetéscltben, meghatározni abi
zonyosság jellegeit a törvényszéki bizonyitékok
r a n é z v<>, v é g r c g y o r 11 é a l< ö n n y ü o k t a t á s-s z a b á l y o
k a t á ll i ta n i fe l. Ugyanannak egy másik korsz~rü kérdése 
vala: A k ö l t és z e t v a n-e b of o l y áss a l a z á ll am j 61 é t é r c 
s miként lehet az tárgya a politikának: sa jutalmat 
Clemente Sibiliato, paduai, kapta. A paduai akademia a kereske· 
delmi szabadsá~ megvitntását tüzte ki pályázati tárgyul, melly fel
adatnak Melcbior Delfico felelt meg. Carlo Bcttoni, Bresciaból, 
ki élénk tevékenységet fejtett ld, hogy javítson honfiainak er~öl

csiségén, s megakadályoztas~anak a gyakori gyilltosdágok, két iz
ben lüzött ki száz száz zecchinót a legjobb erkölcsi besz~lyell 

8zerzöine!t jutalmúl ; s más százat a paduai aluldemiának adott át 
egy olly11U jutalmazására, ki eszközöket volna képes kitalálni, 
mellyek fölébresztenék az ifjakban a felebaráti szeretctet, Akade
mi'-iok tehát nem csupán Bonetteket tudtak e3inálni. 

De forditsuk meg az érmet. A vélenezei Alvise Zenohio 
igen müvclt 8 az angol nyelvbeo járatos cmbff, ki a Lazai arac
nálnak s a paduai egyetemnek igen sok könyvet és Ctlzközöket 
ajándékozott, a paduai akaderniának száz zecclrinót ajánlott fel ju
talmúl annak részére, ki: "mcgjelölné a velenezei keresk edelern fel-



- 579 -

virágzását leghatásosabb módon előmozdítani képes eszközöket;" de 
a kormány akadályozólag lépett közbe, mert nem illeti meg egy, a 
kormánytól függö testületet közigazgatási tárgyakkal foglalkozni, 
ha arra az által föl nem szólittatik t). 

Pietro Verrl. 
A milanói Pietro V er1·i gróf ( 1728- 97) , ki egé~z életének 

czéljául ttlzte hasznos igazságokat mondani s másokat is arra bá
torítani, nehány hozzá hasonló itiúval tát·súlván, hogy terjeszsze a 
j ÍJzan elveket, Addison Sp e c t a t o r-ának mintájára O af f é czi
men czikkek sorozatát állitotta össze, mellyek között csekély 
volt ugyan az összefüggé::~, de ama merészséggel valának irva, 
melly magánál az igazságnál is jobban meggylíz. Ebben s bizo
nyos bohókás zsebkönyveltben a gúny fegyverével támadta meg né
melly nemesek követelő tuuyaságát, mások vastag tudatlanságát, s 
föltette magában "megtörni a szószátyárl)k vaskalapoeságát, az alá· 
való irodalmi madárijesztök csélcsaposkodását, ama folytonos é~ 
nyugtalan törődést a kicsinyes dol!!okkal, melly olly nagy befo
lyás!!al volt az olasz jellem re, irodalomra, politikára." Szándékt
san gazdászati kér·déseket vevén fel, Sz em l é l ö d és e i b e n a 
m i l a n ó i á ll a m k e r e s k e d e l m e f ö l ö t t ennek egykori vi
rágzó állapotáról, jelenlegi hanyatlásáról, s az orvoslás módjairól 
értekezik. Kárhoztatja a királyi jogok (regaliák) bérbeadását 
s a gabna-kereskedést bekókba verő Wrvényeket; s E l ro é lk e d é
s e i b e n a p o l i t i k a i g a z d ás z a t föl ö t t, ha sok botlást kö
vet is el olly kérdések körül, mellyelt mo3t sarkalatosak, akkori
ban azonban még alig voltak felállítva, de más részt szivesen ti..
maszkodik a tapa11ztalásra. Sokat mcrít a physiokratákból: mind
azáltal egyike volt az el~öknek, kik a pénz helyes fogalmát ad
ták; belátta, mennyi huszon származik a tovaszállitás és fárado
zásból, rnelly szükségcs, hogy a termék hozzáférhetövé tétessék a 
fogyasztónak, s hogy a pénznek csal\ annyiban van becse, meny· 
nyiben képviseli a dolgokat, mellyek azon meg3zerezhetök; ezen 
eszméi azonban nélkülözték az összefüggést, s nem vonta le belö
lök a következményeket. Hogy milly fontosságot tulajdonitott éi 
a birtokoknak, megmutatta, midön olly alkotmány sürgetését aján
lotta, me Ily a t u l a j d o n b i z t o n s á g á n alapúlna, ebblíl vezet
vén l~ elmésen az állami biztositékokat. Kárhoztatólag szólalt fel 

•) E tényt a velenezei dolgok egy nagy m~ga~ztaltlja Cicogna adja elll. 

Iscrizioní veneziane Ill. llöt. 276. lnp(S. AtJOilioure.) 

37" 
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a kinzAB ellen, • megirta M i l a n o t ö r t é n e té t, mellyben (ha· 
bár a tt!Jnyeket illet3leg hiányos , mint i tész szegény, s az akkori 
modor szerint, tételek bizonyitására kényszeriti a tényeket), mel-
13zte a város eredetére vonatkozó meséket, birálat alá vette az in
tézményeket és erkölcsöket, kimutatta a kevesek tulhatalmát , s 
hogy miként gyengittetnék az a sokaság egyesülése által; figye· 
lemmel kisérte a papság viszontagságait, bár nem egészen menten 
az akkori gyülölködö azellemtöl, s a szabadság el<lmeneteleit és 
hanyatlását; s mindent bizalmas modorban adott el ö, tanulságokat 
vonva ki és életbe vágó oktatásokkal szolgálva. Csupán egy kö
tetet tett közzé, a má!iik kézirat~i nyomán áiJittatott össze: de a 
szerzö csak egyetlen példányt adott el mU vé ből, s panaszkodott; 
hogy olly kevés elismerésben részesittelik, s hogy egyebet 
sem remélhet mint a semmirekellök és ~selszövllk róla való meg
feledkezését 1). A sokat ezenvedett nemzetek könnyen ama ceüg
getegségbe esnek, mellyben az ember jótól rosztól egyformán fél: 
a kéaö jutalmazás Olaszországban megazokott dolog; s rendesen 
megelőzik azt az egykorú gyülölködések. 

Cesare Bec:earla. 
A milanói Cesare Beccaria marchese ( 1735-93), A z i r á l y· 

r 61 czfmü munkácskájában hátat fordit ama szabályok és tanok· 
nak, mellyek sem szónokot sem költöt nem képeznek ; s tisztán 
az érzelem által sugalltatva, mellynek egészen átengedte magát, 
elhatározza az elemzés és okoskodás szabályaira vinni viasza az 
irályt mint részét a metaphysikának. Ö a szép, hasznos és jó tu· 
dományait, vagyis a szépmüvészeteket, a politikát, az erkölcstant 
úgy tekintette, mint egy formán az em ber ismeretén s a boldogság 

l) .A sok évi fáradozlsért, 8 a ook költségért, mellyeket viseltem, bogy a 
mllan6iak kezébe egy olvaebat6 hazai történetet 1 egy olly könyvet adjak, mely· 
lyet pírulla nélkül megnevezhetnének a hazájoltat ismerni vlgy6 idegeneknek, 
Milao6 városa ré1zéröl még c ak jeiét sem vettem annak, hogy é:>zrevette, mi
l&eriot irtam. De bogy igy lesz, tudtam már, mielőtt mn•.kf.mhoz fogtam volna, 
~ ismertem a rerum domino11 gentemque wgatam. Toscanf.ban, a velenezei száraz· 
f'óldön és Romagoában van hazafias érzelem és szereteL a nemzeti dicsiSség 
irlnt. Ott legalább egy éremmel, egy nyilvános felirattal, egy történetirói 
okmány"yal adnlnak némi életjelt, b& nem egyébért, bogy utánzá~ra lelkeeitse
nek; de mi te~pedve in umbra mortia éliinlt. Nem i~merték Ca valieri nevét; 
Agnes i k6rbázban van; Friei és Beccaria csak akadf.lyok és kPserüségekre talál· 
tak Milanóbao. A legt"óbb jó, mit rt'>m~lbet, ki MtorkQdik becsilletet szerezni 
bazljának, az, b megnyeri, hogy elfeledtetik általa : er.t én talán megnyertem." 
..A ké•írotokból. 
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fogalmán alapul6kat; mellyek tehAt ugyaoasoo, több.§ vagy ke
vésbbé kiterjedt okelvekre t4maszkodnak. Szép csilláma ama 
nagy egységnek, melly felé most a tudományok útban vannak. As 
anyagi dolgok által okozott gyönyör egyedfil az érzékelések útjAn 
jut a lélekhez ; miért is az irály azépaége közvetlenül az érzéaek 
kifcjezésétöl, a azon érzettől függ, melly az érzéseket képviaela 
azavak által keltetik a lélekben. Az irály becse tehát a f'óbbekkel 
öszszekapcsolt mellék érzésekben áll, a annál nagyobb gyönyört 
szülend az, minél érdekesebb érzetek tömörfilnek a fö eszme kö
rül. De ismerni kell a határokat, mellyeken tul az érzések ez 
összehalmozása ártana; azután pedig feltalálni a szükaégea eszkö
zöket arra, hogy a lélek magiiévá tegyo ama gyors és élénk ér
zékenységet, melly a különféle érzetek sokaságát legyen képes 
fölkelteni. Szerinte az emberek mindnyájan egyenlőkép felru
házva azületnek az emberi müvészetekhez megkivántató képessé
gekkel; s egyforma oktatás és gyakorlatok segélyével valameoy
nyien ugyanazon m6don irnának és beszélnének. Fonák állitáa, mely· 
lyet ö talán csak azért vitatott, hogy megfoszsza a mentPégt31 
azokat, kik saját képtelenségökért a moatoba természetet vA.dolják. 

Nagyobb zajt ütött könyvecskéje: A v é ts é g ek és b ü n t e· 
tésekről (1764). Ártatlanok és bünösök, gyanúaak és elítéltek, 
polgárok és számüzöttek egy szinvonalra állitva börtönökbe •A
rattak, és milly börtönökbe! 1) a titkos és kínzAssal összekötött 
vallatásnak vettettek alá. Igaztalan a vétségek mérlegeléae; olly
kor fodk és mindig kegyetlen a büntetések alkalmazása; hatAro· 
zatlanok a törvények, önttényesek a birák; a táraadalom oem is
meri az indokokat, mcllyek folytán egyik mAsik tagja köréb()( ki
ragadtatott. Beccaria, az akkoriban fölmarült eszmék behatAsa 
alatt értekezett e dologról barátaival, a neki hevülve megírta köny
veeskéjének fejezeteit, melly munka valóhan az ihletés jellegeit 
és rendazertelenaégét tünteti szemünk he. Pietro V erri sarkalta a 
azerzö közönyét, ki végre "lelkesítve az irodalmi hirnév és aza. 
badság szcretete, a a könyörérzet által az emberek ny omorai ir4nt, 
kik annyi Hvedések rabszolgAi" névtelenül kinyomatta müvét. 
Odahaza miként már ez rendesen történni azokott, észrevétlen ma• 

' rad t, ,migoem a kivülről jövő zaj figyelmet keltett az iránt: és 
tetadere talált, mit nyomatékoa, érzésről tanuskodó, határozott 
hangjának, ollykor a szavalásig feszített hevességének , e a~Qak 

1) Lásd a 209 h 21~ lapokat. 



k6szönt1 hogy nem halmozta össze, akkori szoká.s szerint, a~ id~

zeteket, nem fitogtatott mennyiség-tudományi készültséget, · nem 
használta a guny fegyverét, hanem az öszinte meggyőződés és jó
sll.g s:tJinezetét viselte magán. Morellet abbé franczia nyelvrlt' tette 
át, rendet hozván bele 1) j s az encyclopaedisták vetélkedve égig 
magasztalták, ama megelégedéssel, mellyet érezlink, midön saját esz
méinket másoknál fölleljük ; Voltaire ama szellemben értelmezte azt, 
melylyel Ca las, Le Barre és Lally védelmére kelt; Beccaria merészsége 
új dolognak látszott 2) j a he:-rni Társaság érmet veretett tiszteleté
re j Lord Mansfield az angol parlamentben mindig tiszteletteljesen 
ernlitette nevét; az uralkodók megtapsolták reform-javaslatait; U 
Katalin orosz czárnö elfogadta azokat; hazája megbocsátott neki. 

Valódilag ö nem volt ujitó 1 banern néhány lapon állitotta 
össze, mi igen sok munkában és kötetekben elszórva volt olvas
ható; a kor philanthropiai eszméivel támogatta nézeteit : söt azon 
véve észre magát, hogy tudta nélkül nagy emberré lett, a franczi
áknak s az encyclopaedistáknak akarta azt érdemül tulajdonítani, ki
ket alaptalan bámulatában összezavart 3); de más kapni az ösz
tönt, más ut:\nozni. 

A régiek mint polgárt becsülték az embert: egyébiránt sem 
szenvedései~el sem életével nem törődtek. A kereszténység meg
tanitott úgy tisztelni az embert mint lsten fiát j de a barbároknál 
pénzen váltaték meg az emberölés, s miként az öskorban, tovább 
is kegyetlen büntetések szabattak képtelen vétségekre. Még XIV. 
Lajos alatt is vérengzök a törvénykönyvek, s a azép-elmék csak 
úgy könnyedén beszélnek a kivégzésekröl. Montesquieu a társa
dalom büntető hatalmának nem szab egyéb határt a szelidség és 
méltányosság szellemén kivül, s kimutatja a törvénykezési formák 

l) Az 1776-iki, keletet mag{Ln nem viselö ldadásban okadatoltatnak a tör

tént változtatások, mellyek nem egyebek áthelyezéseknél. 
2) Ouvmge si ha1·di et si lumineux , qu'on a douté qu' il fut sorti d'un 

pays eu régnait l' Inquisition. Igy S. P. Brissot de Varvili e, ki nem hitte jobban 
kezdhatni mint ezzel az ö Biblioth. philosophique du législateu1·, du politique, du 
jureconsulte c1.imii gyüjteményét, parce que je regarde ce traiM comme la base 
des travaux fiiits ~ur cette partie. C' est sl\ns centredit le premier livre pbi
losophique, qui a paru dans ce genre. S a Nouvelles de la Rép. des lettres-ben 
(Bern, 1781. juJ. 6.) az áll, hogy Le tmité (A vHségek Í's büntetésekröl) a Ir. 
premier ouvert les yeux sur les abus des l<ois pénales· 

3) Morellethez írott egy levelét, mellyben a s .. envednyes tisztelet ke
vésbbé érdemesek irAnyában nem ltevésbbé meglepő mint az, hogy feledve látjuk 
abban a két Iegfőh bet, lásd e könyv vég~n a Felvildgositó Jegyzetek között F) alatt. 



fonákságát, mik~nt már elöbb Spee s a bossorkány-pi:lrök egyéb 
ellenzöi tették. Servan, a grenoblei parlamentnél fóügyész, a 
Montesquieu által jelzett javitásoknak a büntet8 törvényekre alkal
mazásával foglalkozott : R izzi akkor irta É a z r e v é t e l e k a 
büntet8 jog sa törvénykezési bizonyitékok fölött 
czimü szép könyvét, melly azonban, minthogy latin nyelven volt 
írva és idézetekkel túlterheltetett, kevés olvasóra talált. 

Beccaria mind a törvényhozónak, mind a birónak határokat 
szab: amaz ne hozzon ítéleteket, ez ne értelmezze a törvényt, 
hanem csupán alkalmazza azt betüsze!'inti értelemben: amannak 
gondja legyen rá, hogy mindenki ismerje és megértse rendeleteit, 
emez fejtse ki a letartóztatás s az E> litéltetés okait j ne legyenek 
megengedve az alattomos vádak, az önkényes bebörtönzések 1 a 
titkos perek; ne fogadtassanak el a fél bizonyitékok, ne akarjanak 
a birák makaesúl bűnösöket fedezni föl, s ugyanazért ne zárják ki 
az ártatlanság érveit, valameddig a vétkesség bizonyítékai ki nin
csenek meritve; annál kevésbbé alkalmaztassanak kínzások és 
keresett halálbüntetések. A vétek sulyának egyedüli mártékét 
a kár képezi, mellyet az a társadalomnak okoz i a felségsártési 
vétség egyedül azon tényekre szorittassék, mellyek valóban meg· 
sértik azt j ne cssenek büntetés alá a tények, mellyeket a bünte
tés meggyalázókká nem tesz; senki ne üldöztessék olly vétkekért, 
mellyek a legfőbb birónak vannak fentartva. A biró mellé sors 
által választott ülnököket, vagyis esküdteket kellene adni. 

Átalában midőn a dívó törvényhozásokat ostromolja, igaza 
van i nem úgy, midőn az ok okhoz megy vissza, s ne.n veszi elég
gé figyelembe az összefüggest a büntetések és kormányformák kll
zött. Olly kormányok alatt, mellyek az összesek el8nyére és 
közakarattal alapittattak, mindcn törvénysértés igen rGsz : ama ki
vételosekben azonban, hol a parancsahi szeszélye képezi a tö1·vényt, 
lehet-e föltétlen' törvény-tiszteletet követelni? ha rendP-leteitek az 
ifjúság felét nőtlen életre kárhoztatják, hogyan lehessen szigorral 
lépni fel a kicsapongás ellen? ka kevesek kezébo,n halmozzátok 
össze a gazdagságot, milly mérvben fllgjátok büntetni a lopást és 
caalá;Jokat? hogyan fogjátok elitélni az állam ellen vétöket ott, 
hol ni~ca haza ? Ragaszkodásból a d i v ó bölcsészethez Rousseauval 
azt vitatta, mikép a cs a l á d i e r é n y ek , mellyek m i n d i g k ö
zé ps z e r ü ek, ellenkeznek a közerények gyakorlatával; s az 
atyai hatalmat zsarnokRágnak tartja 1). Sőt annyira magy, hogy a 

l) E~llD DND törödé~t a családdal rés~ben sajiÍt viszontagságai szült~k ij 
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nevezett genfi. bölcsészszel i s z o n y ú h t a l á. n n em s z ü k s é g e s 
jognak nevezi a tulajdonjogot 1) 1 holott másutt azt mon· 
dotta, mikép naz emberek táraadaiomban egyesülésének czélja a 
ezemély és vagyon-biztonság élvezete vala." E ezerint Sidneyvel 
és Rousseauval a társadalmat egy társadalmi szerződésre alapítja, 
ámbár másutt már az ember természetére alapitotta 2), E szerzö
désben az egyedek szabadságuk egy részéről lemondotts.k az ural
kodóval szemben, hogy a másik részt biztonságban élvezhessék; 
ámde senki sem engedbette át a jogot megfosztani öt életétől, 
ugyanazért a halálbüntetés tilos 3): s a fenyítést nem a vétkes 
tényhez, hanem a társadalmi kárhoz kell mérni. Akarná, hogy a 
törvényhozó fosztassélt meg a kegyelmeJ.:ési jogtól, essék büntetés 
alá a politikai tétlenség, s a közhatalomnak ne legyen joga fenyí
teni, valamig csak mindent el nem követett, hogy megakadályozza 
a vétségeket; s nemes lelkesedésében, melly nem ment a tévedés
től, igy végzi : nNehogy minden büntetés egyetlennek vagy sokak
nak erőszakoskodása legyen egy magán polgár ellenében , kell 
hogy az lényegileg nyilvános, gyors, szükséges, az adott körülmé
nyek között lehető legkisebb, a vétségekhez arányított, s a tör· 
vények által szabott legyen." 4). 

A zürzavar , me ll y a pénz körül lábra kapott, eléggé in do
kolja sokaságát az e tárgyról írott könyveknek, főleg mióta Locke 
munkája a pénzről és a kamatokról lefordíttatott (1751). Beccaria• 
Nerivel egyezöleg, azt vitatta, mikép a pénz belértékének E'!gyen-

nAla. Beleszere~vén a nálanü kevésbbé gazdag Bla.,co Teréz. be, atyja negyven napon 
át f'ogva tartatta öt. Kiszabadulván elvetle Terézt, de csak miután az anyává 
JeU, vihette haza. Meghalálozván Teréz, C~:sare negyven nappal Hsöbb Barb6 
Annával lépett mAsodik háza~ságra. 

1) .Emberek, kiknek a tulajdon·jog (iszonyu A talán nem is szükaéges 
jog) nem hagyott egyebet a pu&lda létnél." Delitti e pene, §. 22. Genovesi ia 
dicséri a javak elközösit,sét. 

'). Az erkölcstno, a politika, a szépmüvészetek, mellyek a j6, a haszl.toe, 
a ezép tadomAoyai, mind egy ogyanazon és ösi tudományb61 veozik eredetöket, 
t.. i. az ember oktatAs,b61 ; s nem remélhető, hogy valaba az emberek mélyre
bat6 és gyors előmeneteleket tE>gyenek amazokban, ha alAposan föl oem kutatják 
emennek eredeti elveit. Tov,bbá csak ugy lehetséges az előmenetel, ba a poli
tikai h gudászati igazlágokat az ember természetében keres~ük fel , mellg 
cuokfiiZk volódi foTTtúa." Rieerehs sullo 8til~. 

3
) Az ö érveit " halálbüntetés ellen Roubseau ma::'éivA tes?.i, Kant meg· 

cÁfolja. ColJin de Plancy kiadAsAban (1828) Voltaire, Diderot s a többiek érte!· 
me•'•ei miDd mellékelve vannak. 

') Cap. 84.. 
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lönek kell lennie a törvényessel, nem lévén abba beszámitandók 
az ötvözés és verés költségei. Elnyervén a politikai gazdászat 
részére felállitott uj tanszéket, értekezéseket irt a föl dm i v e
lé sr öl és gyárakról, melly munkája eredetibb mint a vétsé
gek és büntetésekről szóló. Kerülve az üres fecsegést és 
kitéréseket, alapúl a h as z n os m u nk a l e g n a g y o h b me n y
n y is é g é t vette, vagyia azon rr.unkát, melly a kereskedéabe bo
csátható termék legnagyo bb mennyiségét szolgáltatja. Ez elmélet 
folytán, melly megelőzte Smithnek a kicserélhető értékekről fel
állitott elméletét, a muuka-felosztá:~t hirdette, elöbu a most emli
tett szerzön~H, de csak mint jelenségét s nem mint fő okát a ha
ladásnak; meghatározta a munka-díj szabályozására szolgáló mó
dollat; elemezte a termö tőkék valódi feladatait, s a nt;pesedés 
viszontagságait; a boldreJ.dszertöl kölcsönzött tizedes mérték-rend
szert hozott javaslat ba; mérsékelte a gabna-kereskedés szabad8á· 
gát j haMr az oeconomi:>tákkal tévedett, midön a gyárakat med
döknek hirdette, mint szintén a tiszta haszQnra vonatkozó tan
ban 1s. 

Hazája iránt igen kevés bizalommal viaeltetett, s állitása sze
rint negy, százhú~z ezer lakost számító városban alig akadt hus:~

ezer egyén, kik tanúini vágytak s magukat az igazságnak és 
erénynek szentelni hajlandók lettek volna." Némell y polgártársai való
hl!n zúgelődtak ellene, de u kormány1.ó védelmébe vette öt. J ó indúla
tával késöbb hitelt szerzett a tanoknak, mellyeket vallott: irt a sors
játék ellen, s hár hivatalánál fogva kötelezve lett volna, nem je
lent meg a húzások alkalmával; mindazá.ltal nyugalom kedvelö 
söt félénk levén, nem tartotta kötelességének feláldozni békéjét az 
igazság-szeretetnek j s alig hogy neve ismeretessé lett a világ előtt, 
elhallgatott. 

l'llaugleli. 
A nápolyi származású Gaetano Filaugieri (1752-88) nem el~

gedvén meg viiiamell y részleges ponttal, tárgyúl a T ö r v é n y h o
z ás t u d o mán y á t választotta ( 1 780 -88), mclly a politikai ga:l.ó
dászatot, a büntető jogot, a nevelést, a tulajdont, családot, val
lást ölelte át. Mcrt ö, Vico pülgá.rtál·lla, még mindig a- törvény
hozók mindcnbatóbágát vallotta; az öuszes társadalmi teendöket a 
fejedelem kezében központositá, folytonos beavatkozást ohajtván 
annak részéről; a fej~delemnck igényli a jogot ujjászülni a. népet, 
a bölcsészek mintájára akarván alakítani, akkori divat szerint, a 

eokaságok"t, e az egyed,·c bizván az emberi nem sorsát. A jo; te· 
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hAt nem létez elöbb a törvényhozásnál, s ez sem bir örök léttel 
a történetben és az emberi természetben; hanem a bölcsészek csi
nálják azt, s azokat illeti meg a jog eltörölni az egész múltat, le
rombolni a közé p kor törvényeit, mellyeket az e u r 6 p a i i r o & e
s ek hagytak hátra; sl:it a lángelmék szülemlését is ök eszközlik 1). 

Müvében legelőször is a törvényhozás czélját veszi szemfigyre, az
tán a törvények absolut jóságát mérlegeli, s vizsgálja a viszonyt, 
mellybcn azok a kormányformával, a nemzetek minémüségével, az 
P.galljal, az ország fekvésével, s a vallásokkal állanak. A gaz
dászati él! politikai törvényeket illetőleg jóban roszban az oeco
nomisták nyomdokait követi; caak egyetlen egy adót tart hasznos
nak; kárboztatja a nagy tök éket. 

Egyébiránt az ö és több mások merész cszméi nem annyira 
megelőzése valának az igazaágoknak, mellyekot az idök hoztak 
magukkal, mint inkább onnan FJzármaztak, hogy honfiaink távol 
tartattak az ügyek tili, s igy nem iamerték az akadályokat, mellye · 
ket a azemléleti és eh·ont elvek elé azabad országokban a tények 
és szük~ég gördítettek. Sőt a szabadság és törvényes biztosíté
kok hiánya tolytán ama határozatlanság és tulzásba estek, mely
lyen csak a tnpasztalás segíthet: do a káprázntok , mellyeket az 
szenved, ki sötétben élt, nem az által oszlattatnak el, ha vissza
taszítjuk öt abba, hanem ha teljes fényt engedünk neki. Az itiú, 
jó akaratú Fil:mgi[·.ri azon meggyőződésben lévén, mikép elég 
hirdetni oz igazságot; hogy elfogadtassek nz, nem veszi számba a 
nehézségeket, s ugyanazért nem korlátozza. a reményeket. A me
röben történeti angol kormánynak, melly annyi visszaélést fentart, 
mert olly sok azabadságot védenek azok, Filangieri véleményénél 
fogva a ltor szemléleti eszméi szerio t kellett volna átalakíttatnia; 
s bár annak nehéz részleteit is felfogni látszik, és dicséri az es· 
küdtek intézményét, átalában még is roszabbnak tartja ama kor
mányt az abflolut hatalomnál, belytelt:!niti a koronának fentartott 
hatalmat, a felső l<amrát, R a szercncs~s képességet: m6dositani a 
tö!'Vényeken. 

A büntetö jogot tárgyalva, inkább a törvénykezézt I!Zabályo 

1) Scienza della legio·f,lzione, ll. 16: .,Csak valami fényes tüntetéssei 
adott esdtély jutalom l<ell ho;-zá, s a hatalom miudent. megtehet rnit alrar. Az 
es~közli ll. lángPimólt ,zü!e."Jó,ét, f.~ tt1runt.i ll. bölc.é,zeket; az l<épczi a Cae

~arok 1 f\('.ipiol<, R''g11l11 ·o'< ~rJltz l~gióit, csnp4n n bec~iil~t.~rzéA rúg-~ját 

nromVII meg. 
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zó törvényeket fontolgatja mintsem a bünügyieket, s hévvel lep
lezi le a visszaéléseket, jóllehet midön aztán épiteni akar, ö niaga 
is a társadalmi szerzödések hamis elméleteit veszi alapúL Egyéb
irAnt valami ujat hasztalan keresnénk nála. A tisztelet az akkori 
bölcsészek iránt, kiktől egész lapoltat lefordított és sok okoskodást 
elfogadott, öt is arra birta, hogy a büntetö-jog eredetét a véde
lemben keresse, melly az ábrándos természeti állapotban mindenkit 
megilletett; jóllehet már Görögország nagy gondolkodói kimon
dották, mikép nem azórt kell valakit büntetni, mert botlott 1 ha
nem hogy akadályoztassanak a jövő botlások s megjavittassék a 
vétkes. Sikerülten feltüntPtvén a hasonosságokat az angol és római 
törvénykezési eljárás kozött, nyilvános és vitatkozó perlekedést 
sürget, kikel a titkolózás é~ iBzonyú börtönök ellen , mindazá.ltal 
megtámadja a közvádló-rendszert, s azt akflrná, hogy minden pol
gárnak szabadságában álljon vádat. emelni. A franczia hölcsé.;zek
kel fő sulyt fektetvén a nevelésre, egy köznevelészeli tervet ád, 
melly szerint az ifiak kivét.~tvén a családi érzelmek befolyása alól, 
a hatalom által, annak tet~zrse szerint l<i-peztetnének. 

Mnntesquieu a törvényeknek nem föltétlen, hanem az idők 
és helyekhez viszonyitott jóságát vette figyelembe, keresvén az 
olly törvények indokát, mellyek kevér .. bbé látszanak megegyezni 
az eszményivel: Filangieri, épen ellenkezöleg, elfogFdja a tö•·vé
nyek viszonyitlan jóság{.t, s a lárse.dalmat inkább tökéletlensé
geiben szem l éli mint eredményeiben. Montesquicu a tények okait ész· 
leli: Filangieri azt jelzi, mit tenni kellett volna, s a közértelemnél 
mindig helyesebbet tételez fel az egyedben, a ennek tulajdonitja 
a jogot szabályozni a törvényeket a társadalmi haladás mérve sze. 
rint. ÁtaJános törvényhozást al~arván létesíteni, megmutatja, hogy 
roszol fogja fel az cmberi~ég folyamatát; s a törvények viszonyit
lan és viszanyos jóságát s a nemzetek érettségét illetőleg, járat
lanságot árul el a történelmi bölcsészethen. Hogy az átaJános tör. 
vénybozási szabályokat kijelölhesse, mindenekclött az emberi tö
kélyesedhetéo szabályait kellett volna elemeznie, B akkor talán 
hiúknak tüntel~ volna fel előtte arna1: el vont tanok', mellyck moz
dúlatlanná akarnának tenni egy rnesterfl!\got, mellynek csak annyi
ban. van értéke, mennyiben alknlmazkodik a módosúló társadalmi 
viszonyokhoz t). 

') Nápoly-ország mindig derék jogtud6soltat adott; millyenclt Domenico 

A uli a io1 G i an Vincrnzo Gral'ina, Gnctano Arg~nto, Nicola Ca passo, Giaonooe1 
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Filangirriben kárhoztatják a bl.lbeszédüséget, B a szinpadiaA rög· 
tönzéat, mellynek magát izgat6 igazaágainak előadásában átengedte ; 
de figyelembe kell venni, mikép akkoriban az ékesszólás szüksé
gesnck tartatott a tudományok tárgyalásában, a mint ezt Hutche· 
son, Smith, Buffon, Raynal, Beccaria, Rousseau tanúsitják; a ö ta· 
lán még szükségesebbnek hitte azt itt, hogy felrázza az önzés ér
:Eékctlcnségét. S amaz emberszeretet, melly Bcccaria és Filangi
eri müveit átlengi, szükséges vala, hogy haragr11. gerjeszazen az 
emberiségen elkövetett sérelmek miatt: csak később, miután az 
átkos intézmények leromboltattak, kelle helyét átengednie a tudo
mánynak, melly az emberi természet mély tanulmányán alapulva, 
új intézményeket hozna létre, minőket létesiteni amaz nem vala ké
pes. De az ö szódagályán nem csillámlik keresztül a személyes 
gőg, mil;;ént az encyclopaodit~táknál; s Filangieri az emberiség va
lódi barátjáúl mutatja magát, sir annak bajai fölött, s lelkiismere
tesen keresi ezekre a gyógyszereket i s n jóakarat e túláradá
sának köszönhető a hatás, mit ö olvasóira gyakorol; a én óhajta
nám, hogy minden húsz éves ifjú érezné u.zt, hamindjárt nem 
történhetnék is az meg anélkül, hogy egynémaily hiSvégzetlen 
vagy tulcsapongó eszmét ne szivnának müvéböl magukba •). 

S e munka egy harmincz éves, vagyis olly korú ifjúé vala, 
me ll y korban az ember alig kezdi még ismerni a világot: s har
minczhatedik évében Filaugieri meghalt, mielött megtanúlhatta, 
milly távol állanak a létes törvények a lehetségesektöl ; mielött 
tapasztalhatta a pénzligyroinisterségben, mire fel volt szólitva, a 
gyakorlati nehézségeket és lehetetlenségeket, mellyek egy nép rögtönös 
újjászü1ésénck útját állják i mielőtt a bekövetkező forradalom
ban tova tüuni látta volna a szerencsétlenség szigorú leezkéi elöl 
az utópiákat; mielőtt hazája parlamentjében izgató igazságait ki
fejt bette s azoknak talán áldozatáúl esett volna. 

Ama lelkes szándéktatok má.s időkben az uralkodók roszal4-

Vico; aztán Palmieri, Galiani, Brig~tnti, G .!anti, Dulfico, Pagano, Carlo FranclJi, 
l''racesco Rapulla sat .• 

1) Leo vádolja Filangierit é, Beccariá•, hogy leromholták a korl&tokat, 

mP-Jlyp,kf.t OlaszorszÁgban az erkölrBÖk é:, szoká~ok szrgeztek voln1 ellenébe 
ama fratezia e::zmék h~tr.ré~~n k, mellyehél fogva bit.onyo5 b•.mia érzékeny~ég 

ad h'/lt.a m:~gával, bogy, Mtráuyukra & jóknak, még a vétkElsek is kimélte&tie· 
nek. U~y:<nnek Leo kárh<:ozlatja s .. 1tát, merl rol<omzem·et tanúsit a forradalmat 
mege18z8 emez újitókltal, kik miudenl lerontoltak, mit a nemzetek sajátúl .Ss 

történeti alapon birl;,k; w m~gjp,gyzi, mikép miadeoPkelíltt Azt kell figyelemb!l 

veDni1 mill7 elándékkal való.sittattak legyen a dolsok. 
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eával találkoztak volna: de akkor átalános nyugalom terjesz! ette 
ki szárnyait a jogaik ban báb o d tlan kormányok felett, mellyek biz
tositva az erősekkel kötött ezenödések által, oem törödtek a gyen
gék helytelenítésével, elbocsátották a kntonákat, romba hagyták 
diilni aa erősségeket., s csupán hogy tegyenek valamit, partfogásuk 
alá vették az újítás divatát, csak hogy az ö müviik legyen az. S 
habár az újítást sürgető bölcdészek kiizül egyet sem alkalmaztak 
a kabioetekben-1 vagy valameily tauácso~i hivatalnál magasabb ál
lásban, mindazáltal figyelembe ntték javaslataikat s megengt-d 
ték azoknak eltflrjesztését ama csekély l<örLen, mdlyben akkor a 
könyvek, oiÍnt a féle aristokratikus dolog, fot·ogtak. JflbLan szabá
lyn7-ni a jiivedelmezöbbekké tenni az adókat; felvil·ágoztatni a föld
mívelést; megfosztani nyereséges túlhatalmuktól a bérlöket; kiirül
nyirbálni a papság s n hűbéresek joghatóságát, s ezeket és amazt 
alávetni az adóknak j gyorsabbá és szabályszeriillbé tP-nni az ig&z
ságszolgáltatáat, biztosabbá az ártatlant , neve ltebbP. a közn~pet, 

miod olly eredmények, mik magnknak a kormányoknak is elő

nyükre szolgálnak, mcllyek közül bizonyára egy sem akarná szánt
szándékkal elbaromiasitaoi az alattvalókat. E 1•zélok elét·ésén dol
gozni tehát meg volt engedve j de a mieink közül senki sem érin
tette a hatalom alapjait, s nem ki11érlette meg kiemeloi a népet a 
képviseleti semmiségböl, s fell'ázni azt a lcöziigyek iránti léha kiizöoyböl. 

O~:h·ak Lombardia. 
Jóllehet Austria természeténél fog,·a fenlal'tó, Lombardia a

latta megszüot hanyatlani. A század kezdetén adókkal terhelték 
a dynastiai szerencsétleo báboruk: biztosíttatván VI. Károlynak, 
miodinkább gyengült ott a katonai szellem, oem lévén több hon
fiainkból egy dragonyos ezrednél, melly. Maruili gróf alatt Magyar
országban állomásozott; s u em tetszett, hogy olly kevés német ka
tona feküdt az országban, s hogy tova szállíttatott amazok részére 
a ruházat és élelem, a helyett hogy helybeo költetett volna el a 
pénz, mellyet ott szedtek össze. Felhasználtatván és javíttatván 
a kövér föld, terjedt a jólét j s a nyugodt élet és jó élés képez
ték a kormányzottak és kormányzók gyönyörüségét. 

Mária Terézia, bár soha meg nem látogatta e tartományo
kat, javítást eszközöltetett azok közigazgatásában Ugyanllz(;o árút 
száz'féleképeo · sujtották a taksák, mellyck egy régi telekkönyv 
szerint ro~:~zúl s az új szükeégekhez 01érvc aránytalanúl voltak ki
vetve. A VI. Károly által elrendelt s 1759-ben bevégzett föld
mérés vétetett al 11pjátll az adókivetésnek, me Ily szerenoeéaen össze 



- 690 -

lett egyeztetve a közeégi rendszerrel, úgy hogy illymódon lehet
ségessé vált tetemesen szaporitani a jövedelmet 1 s mindamellett 
könnyíteni az alattvalókon az adó méltányos felosztása s a sok fö
lösleges hivatal megszüntetése ál tili. A Paderno· csatorna megnyi
táS/\ (1777) Levégezt~ a mi szabad atyáink által kezdett müvet, 
mcllynek ezélj~ val:~ ii~szPkiittdésbn hozni Milanót a Ticinóval és 
Add~vnl, Ugy::nwkkoriban elh:ltároztatott egy menhely nyitása a 
szegényPII: s fe~y ház álli tás a a tévedtelt részére. Az éhségt/il való 
felelem a kövér Lombardiában l<iilönös rendszabályolt'l.t sugallott 
n gabna-forgalom alt adálynzására, melly••k magnk idéztélt azt eiU j 
ld n z államon kivülre vitt vol na életet, fejét vesztette; ki egyik 
kerülethíil a mhikb·1, a szillítmányt <;s a jármiivet j a gabona ösz
szehalmozá~a annak eikobzásával s keW)s értt\l<l-nek fizeté~óvd biin
tcttetett j a termós felét a városba It ellett beszállítani : sérehnes 
rendsubály~>k, m~~llyek mngt.ár-látogatásollat, haszontalan bo3zfln
tásokat, kegyetlen megtorlás()knt vonink maguk után. Még roszabb 
eredményeket sziilt az, lwgy a királyi jogok (regaliák) bérlöknek 
adattak, kik minél na ~yohb uyen!ségre akarván sz~rt tenni, nem 
volt olly visszaél é~, mit mflgnknak meg nem engedtek volna j po
roszlók állottak rendelkczP.P.ök re, kikkel önkényesen felkutattatták a 
házakat, zavn.rt ák a családi nyugalmat ; aljas vádlók J[ egyetlen bo
szúk szolgáívá szeglidtelc, és scm éjj!ll sem n~tppal nem merték az 
emberek nyitva hagyni ablakaikat, nehogy valameily roszlelkü 
dohány- vagy <~Ó-csomagot dobjon szobáikba s aztán följelentvén, 
végromlásba taszítsa öl<el: Fírmian kormányzó alatt egy rendelet 
bocdáttatott ki, melly a ciempész·~t ellen hozott büntetéseket a fi
úkért az atyákra, a szolgáké1·t az Ul'akra is kiterjesztette. 

Ezen és hasonló visszaéléPek ellen emelték fel szavoklit az 
emlitett emberbanHolt: s valóban 1\ gabona-kereskedés fel i~> sza
hadittatott j J 766-ban a közjövedelmekre nézve vegye~> bét·let-rend · 
szer fogadtatott el, egy királyi képvisdővel, 71-ben pedig egészen 
cmanczipáltattak, mi évi Rzázczer zP.cchino hasznot hajtott a ){incs
tárnak j 71-töl 79-ig a pt~nz-vcré~ köl'iil sziikségesekül mutatkozott 
javításokkal, aztán egyforma vám-jegyzék l<észitésével foglalkoz
tak. Az állam, mellynek 49-ben kilenczsz:\z ezer lakosa volt, 
70-ben egy míllio százharmincz ezret számított j s idősbjeink öröm
mel cmlékeznek vissza amaz időkre, talán összehasonlítlisból ÍR a 
később bekövetkezettekk el. 

Milano házai akl{or számot, utczái világítást nyertek j egy 
köz-kert alakittatott; orvosok és gyógy~zertárak osztattak be ará-
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nyosan a vi\roshan. A pav11u egyetemre mindenfelöl a legjobb ta· 
nárok hivattak meg, amaz aljas féltékenység nélkül, melly kizárni 
igyekszik az idegeneket : Scarpa, Borsieri, Rezia, Sp:~llanzani, Tis· 
sot, Mangili, Nessi, Carmiuati, Frank, Brambilla előbbre vitték a 
természet· és gyógyludományt; Mascheroni, a Jó kültö, és G•·ego
rio "í'' ontann a mcnnyiségtudumányokban tüntették ki Jllagulwt; Ber· 
tola és Teodoro Villa a költészet é~ cHtcsszólás teJ·Iin azoigaltak 
példákl<al és szabúlyoldtal ; Nani és Cremani a hüntetö jogtudo· 
mány elveine!' fejlt!sztésével foglalkoztak; Volta fülf..dczé~el~ct ké 
szitett elií, mellyek átalaltuiA~t valím:ak. CI'~"Un•ény(·zer:dök a tc·rmé
szet- é~ vegytanbau; Ma1tin N;ttali, theologiai 111Dál'1 ~ol11 1 ezer· 
zl~jc egy, Constantiuig te•·}~dii egyházi W•·ténetncl<, " T;unburini, 
A t e r m és z e t-j o g e l e lll e i s A s z c n t 11 :< é k v a l 6 d i 
fo g a lm a czimü munkák i rója, gondolatokat tá pl:'altak, mellyelt 
akkoriban szabadelvüeknek tartattak, holott t.~nyl· g, midiín a 
szentszék iráJ.ti tiszteldet gynngitették, elhárították a kir:\lyol< elöl 
az egyedüli akadályt, melly még u!jokb:on állott. Brcrában a •·agu· 
sai Boscovich Rogé•· jezijuita által 1766 bnn alApitott csillagda 
73 ·ban kibővittetett, s császári gymoasium nyiltaloU ott, egy könyv· 
tárral ; a palatin iskolákban a nemzet-gazdászlit és j•'gyzl)i ügyke· 
zelés, s késöbb a viznyug- é::s vizmoztan ré sz/,re tanszékf'k állil
tattak; s egy kölcsönpénzlát· alakúlt, melly selyem-zálogra pénzt 
adván az cgyeseknek, fölmentette llket a szükség alól , idő előtt 
vesztegetni el árú,iokat. Aztán elemi Ít;koláltról gondoskodtak B 

azok felügyeletévol a luganói F1·ancesco Soave (1743-1816) biza
tott meg, egyike azon embereknek, kik nem viszik ugyan elöbbr.~ 
a tudományt, dc kép~sek a kiizé•·telmiséghcz alkalmazni azt. O 
Campi, Fromond kanonolt, Amorctli és Allegranza társaságában 
egy gyűjteményt tett közzé é1·dekes müvekböl, mellyek 
még mindig érdemesek az olvasásra; aztán kezdve uz a-h-c-től a 
bölcsészeiig mindcnröl könyveket irt, tcrmészctrf\en hiányosakat, 
különöseo bölcsészeti téren, hol ö Condíllacra és Lockera támasz
kodik, kinek T a n u lm á n y á t a z cs z m ék föl ö t t lcf01·ditotta 
s kit a metaph)'siku::10k elsejének és legnagyobbikának 
nevezett: mindazáltal világossága és ltönnyü~ége miatt mintává 
lett, _minek folytán amaz oktatá~:~ nyomoru silánysággá sülyedt alá, 
melly igen alkalmas elhitetni az emberekkel, hogy bölcsészek, mi
elött a tudománynak csalt küszöbéig is eljutottak volna 1). 

l). Eg6~z mll.~ érdomü, habár majdnem i~m<•ret101r hllh·.s~"z, F.rmeoegildo 

Pini at.ya, a Prolologia ::zerzl:lje. 
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A kormány nem viseltetett bizalmatlansággal az 1'1jitók iránt. 

Carli a politikai gazdá~zat- és kereskedelmi legfllbb tanács elnö
k évé szemeltetett ki; mi aint t Verri ellen a megsértett önzés egész 

B écsi g vitte vádaskodásait, a császárné H t a pénzügyi~ giunta 

tanácsosává , aztán a f,mtnevezett tanács tagjává ne\•ezt.e ; 

maga a császárné adott évdijat Giorgio Giulininak, ki a M i l a
n ú i em l ék ek e t gyűjtcittil össze, s Kaunitz munkájának foly

tati\eára buzditotta iit: Argr.llati két11záz tallérnyi évdijban r~szesit

tetett ll i L l i o t h e c a R r r i p t o r nm m e d i o l a n e n si um ('Zimtt 

munkájaért. Hiít a korrnány1.ók védték a tud!'lsokat polgártársailt 
üldözései cllen•jb.,.n: Spullanzanit azzal vádolták, hogy a pa"iai 
muzc·umot l1ütlenül kezelte Pajátjá.nak elönyére, s Firmian levélben 

tanuskodik ártatlansága mellett; Bo1·sicri kif(u·asztva a tanuJók és 

tanártársak ii:dözései {dtal, azon ponton állott, hogy odahagyja tan

Azékét, midön Firmian l) levelet intéz lu,zzá bátorítva· és szüksé

gesnek vall va il t "ama tudományos intézet diszének é1·dckében." 

Az üldözött érdemet lábbal bp•)dui kL~sz nljasok sietnek igazságot 

azoigáitatni neki, midi.ín a hatulmasok által támogaHatni látják: az 

ifjúság most már örökös igazgnt6nak 6hajtja Borsierit; s midön 

udvari orvossá nevrztetve szrrény hord~zékben utra kel, hosszú 
sorban kiséri azt. 

II. József 1769-ben Lejárta Lombardiát, hol V. Károly óta 
egyik császár sem mutatta magát j s egy legfőbb kamarai tiszti

kart alakított, mellybe Carli, Brccaria, Verri h fdvétettek; az ál

lamadósság állósitása czélj:\Lól a Santa- Teresa pénzintézetet ala

pította, s egy számvevö kamrát léptetett életbe, melly ellenőrizné 

és nyilvántartaná az állam-bevételeket és kiadásokat: anyjának 

halála után rohamos ujitásokhoz fogott, mellyek kevéssé tetszettek 

a népnek, mert nem volt azokra előkészítve j s szabads:ig-szeretet
böl zsarnokká válván elhagyta siklani a jelent, hogy kieröszakolja 
a jövöt. 

A kormányzók, kik elöbb nagyon is képesitve voltak tePni 

a roszat és akadályozni a jót, megfo~ztattak tulságos hatalmuktól, 

1) Verri túloz midöo ez ~mhert miot (elfuvalkfldott tadatlnnt. 6esfLro1ja; 
do Vill~maio is túloz ugy tiínt~t.ve llt f('l mint Loml-,nrdia újjfLt.eremtöj4!t. és hijJ

csAszeink lelkét (Gours d~ lilleraiure frf<ncaise la". XXI. és XXII). A tnd6s és 
nemes ak11demia, melly (ViiiQmain HZerint) Mllanúuau 1-'irmiao gr6f védelme alatt 
alakúlt, oem volt egyéh i>aráli körnél, melly tkrsalgá~ v~gett Verd bó.zlibt!.n 

gyilit ö•sze; r;em volt ~&Z al<1ulPmia H, hála 1~\•·noel<, n''"' réAzcaUlt vé

delemben. 
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midön Kaunitz ,Bécsben központositotta a kormányt. Józse( azt&n 
egyetlen kormány-tanác3ban egyesitette a kamarai tisztséget, az 
egyházi bizottságot, a czimertani és egészségügyi itélöszéket1 az 
országos biztosságot, e az állam-gyülekezetet: rendöröket állitott fel, 
kik nappal botot, éjjel puskát viseltek fegyveríil, e egyiket is mal.· 
aikat is használták : sok dolognak megváltoztatta nevét, minden 
egyéb czél nélkül az ujitll.son kivül. Uj törvénykezési codexet 
adott, melly gyorsitotta az ügymenetet, de mellynek fogyatkozásai 
is voltak, miként már elöbb kimutattuk (445 lap): egyszerre va
lamennyi koldust beblirtönöztetett, s mert fentartásuk költségbe 
került, szabadon bocsáttatta öket, esküt véve ki tölök, hogy többé 
nem fognak kéregetni. Illy módon kapkodva épitett és rombolt ö; 
megfosztva a testületeket hatalmuktól, hogy a ministeriumban össz
pontosítsa azt, az országot is megfosztotta ama hagyományos köz
igazgatási formáktól, mellyeket egy előrelátó törvényhozó át szo· 
kott alakitani nem megsemmisíteni, B mellyeket a népek utolsó 
védgát gyanánt tekintenek az önkény ellen. A szándék azonban, 
melly öt vezérelte, jó vala, s a közügyek kezelési módjá.t érdek
lőleg egy körlevelet intézvén a megyefönökökhöz1 szivökre köti 
abban nekik, mellözzék az alakiságokat a lényeg kedvéért, hall
gassanak meg mindenkit állapot, nyelv, vallás-különbség nélkül; 
a fejedelem (mondja U) nincs jogositva sajátjául tekinteni az ál
lam tulajdonát, s ö érette teremtettekül. az alattvalók millióit, slit 
inkább hinnie kell, mikép a gond viselés által ezek azoigálatára 
emeltetett fel; nem az a jó winiszter, ki növeli a jövedelmeket; az 
alattvalók nem tartoznak többe\ fizetni, mint a mennyi a tekintély, 
az igazságszolgáltatás, a jó rend fentartá.sára e az állam jólétének 
ellimozditásara föltétlenül szükséges; e a királynak kötelessége a 
lehetll legkevésbbé terhelő módon szedni az adót, s nyilvánosan 
szám o ln i annak ro iként történt felhasználásáról. 

Piemont. - 11. Vittorto Amede(l. 
Piemontban II. Vittorio Amedeo király Coreignani ,és Ber

eini által összeszedette az egész wooarchiára alkalmazható Ki r á
l y i r e n d e l e t ek e t, ( 1725 ), mellyek sok jó reformokat tartal
maznak, de szembetünő a gond, melly azokban a vallási dolgokra 
fordittatik; húsvétkor mindenki áldozni tartozik; a vendégllisöknek 
megtÜtatik a nagyböjt alatt húst szolgálni fel; a héberek öltönyü
kön viselendiS jegygyel különbözte3sék meg magukat, s köteles
ségöknek tartsák a ghettóban szállásolni, s nem hagyni azt el nap 
lemente után, sem a nagy-hét utolsó napjaiban. A senatus ama 

xvn. 38 



jogát, mellynt!l fogva az becsusztatás vagy kicsalás gyanujában álló, 
vagy a korona jogaival s a közjóval ellenkező királyi rendeletek 
belajtl!romozását felfüggesztbette , mint a teljes souverainségre 
nézve megszoritót el akarta törülni i aztán a senatus tiltakozó felszólalá
saira megerUsitette. Átalakitotta a közigazgatást s a gazdászati 
rendszert i sürgetve a telckkönyvezést, egyenlBsitotte az adókat; 
megszüntetni igyekezett a koldulást. Pen!labene elnök és Fran
cesco d' Aguirre által ösztönöztetve, kik támaszai voltak neki a 
pápával Siciliát é1·deklöleg folytatott perlekedéseiben, ki akarta ra
gadni. a jezsuiták éf! szerzetes papok kezei közül az iskolákat, 
helyreállitván ( 1720) az ogyetemet1),s ennek és egy reform-bizottságnak 
igazgatAsa alatt cgyöntctüvé iparkodott tenni az olltatást: visszaál
litotta a nemesek collegiumát, s megalapitotta a tartományokét, 
mellyböl csakhama!' a mennyiségtudós Lag1·angia, a természetbu
vár Eandi, a vegyész Berthollet, a baneztudós Malaca1·ne, a nyel
vész Derossi, f. történ.!tiró Denina, a nyomdtisz Bodoni kerültek 
ki. Szépitette Turint, bevehetlenné tette a B1·uoettá.t, s jó fegyve
rekről gondosltodott. De a szellemelt annyira meg volt~k kötve a 
censura által, hogy sokan a siciliai menekiiltelt kiizül jobbnak ta
lálták Milan6ba me nni irataik közzététele végett (Denlna); titkot 
csináltak a lev éltárak ból, mellyelt annyira zárva tartattak, hogy 
még Muratori sem juthatott azokhoz, midBn nagy gyüjteméDfén 
dolgozott, mit!rt is igy irt: "Én egy perczig sem tudnék Turinban 
maradni, mert az okos ember nem találhatja mag:Lt jól egy olly 
országban, hol folytonosan a bukálJ veszélyének \'an kitéve. Már 
maga azon körülmény, miszerint akadályoztatik az irodalmi közle
kedés és elfogatnak a levelek, elég alTa, hogy istenhozzádot mond
junk ama földnek, s más, szabad országokba siessünk 11 2). 

Hatvannégy éves korában váratlanul leköszönt (1730 sept. 

1) Tanárok ú! megnyerte oda Maitából Beucini thoologust, P aduából 
Pasinit, ~ szent-irás tanárát, Nápolyból Lllmát éa Modenából Tagliuucrhit az 
.!keaszólás tanszéké•·e, Romából Regolottit a görög nyelvre, Párizaból Rohault 
orvost, Pipernoból Campiani egyházjogtudóst. Caccia orvos a flivészeti kert 
alakításit kezdette meg, melly aztáll annyira gazdagittatoU Allioni, Dana, Cap· 
pello, Moris által i Nollet abbé a tct·mészettani kabinetnak vetette meg alapját. 
1749-ben Beccaria atya Mondoviból és Gerdil atya hivattak .meg ·oda; továbbá 
Vitaliano Donati, a derék tHrnészetludós, Paduaból i és Giovanui Cigna, Volta. 
vetélytársa a villanytartó fölfededsében. 

') Levél 1728-ból lovag Aguirre kine~t.Ari ügyéRzhez, ki kora legkitünőbb 
egy~ueivel lel•elez&sbt-u Allott. 
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3), és Chamberybe vonult vi11sza a curnianai Carlotta Canaleval, 
balkézi nejével. Carlo Emanue)e, miutan térdre esve igyekezett 
volna öt ez olhatározá.Báról lebeszelni, átvette a kormánypálczát; 
de Vittoriót csakhamar bántani kezdette a tétlenség, a fény éa 
udvaronczok hiánya 1 B lépéseket tett a trón vissza&zerzese vegett. 
Carlo Emanuele tehát kényszerítve látta magát szem el8tt öriz
tetni öt a Rivoli palotában, elkülönítve nejétöl, ki ösztönzl:lje volt 
idl:ltlen nagyravágyásának. Azonban mihelyt veszély nélkül te
bette, viaszaadta neki n~jét és moncalierii palotáját, hol önmagadó
lag végezte életét (l 732 ok tob. 30.) 

111. Károly Emanuel. 
III. Károly l<~mnnuel, ki mindeddig távol tartatott az ügyek

t!,] B csekély nevelésben részesiilt, töhb uralkodói tehetséget tanu
sitott mint a mcnnyit vártak tllle, B okos körültekintő lassusággal 
wozditotta elö az ország jólétét, segittetve Ormea marchese, Pie
mont Ricbelieujének biilcs taná.csai által. Láttuk, miként használta 
fel a háborúkat, ugy hogy a wormsi szerzödés által (17 43) a 
milanói terület nagy részét biztositotta magának j a piacenzai ért, 
mellyre igényeket tartott, ama terület bevételeit megütő évi jöve
delemmel, vagyis háromszáz hu~zonnyolcz ezer lirával elégíttetett 
ki. Remckmünek tartatott a~ 1Utala 1770-ben közzétett C o d ex 
c a r o l i n us, mcllyben ll a Vittorioét elevenitette fel, új törvé
nyekkel, hogy megszilárdit&a annak eredményeit, s megparancsolta 
kihirdetését, hogy 1111z összes tartományok, városok és községek él
vezzék az egyöntetil törvény hozás jótét~ményét." Mindazáltal el
rendelte, hogy ahol a codex nem mutatkoznék elégségesnek, ott a 
hiányokat a helyi szabály-rendeletek, ezek nem létében a senatus 
döntése, s végre a közjog pótolnák; minélfogva ismét csak a régi 
bonyolultság állott elö. Az ország védelmére Exilles, Demonte, 
Feneatrelle erődöket emeltette j ja vitott a hadseregen ; Denina 
O l as z o r sz á g fo r r a d a lm a i czimű munkáját, mellyet a con
sura kárhoztatott, ö maga nézte át és kinyomatta; s annak, ki 
emlitett szerzöt ujitás1·6l vádolta, azt adta válaszul: "Jobb szere
tem a modern szellemeket, mint a régi pedánsokat." Ugyanö mon
dotta: ,.Nem ismerek jobb tan-módszert egy államr!\ nézve, mint 
jó D\estereket szemeini ki, a hagyni öket, hogy saját modoruk 
szerint tanitsanak" '). 

1) Robertl, Levél tgy jriauli tandrhoz. 1777. 
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Giambattista Bogino gt·óf, akkoriban diplomataból á.llam-mi
oi!M:erré neveztetvén, jobb utra. terelte a közigazgatast j gondja 
volt rá, hogy bevégeztesllék a telekkönyv j reformokat léptetett 
életbe a pénz körül, a többi olasz fejedelmekkel is egyes,aéget 
igyekezvén létre hozni, annak a félszigeten egyformává tétele vé
gett j életet iparkodott önteni az addig elhanyagolt tanulmányok
ba j Savoyal.t felszabadította a holtkezek és h ü béri kötelékek alól. 
Sardioia, királysággá emeltetvén 1 megszünl azon tartományok 
közé soroztatni, mellyeket a diplomaczia sulyegyenlitökül azokott 
használni a mérlegen j s clidegenithetlen tulajdonnA lévén, nagyobb 
fontasságra tett szert a kicsiny Savoyával egyesítve, mintsem a 
nagy kiterjedésü Spanyolországgal kapcsolatban. Bogina felismer
tette annak értékét, a most már megkisérlették elsimítani lassan
ként a Spanyolország által megh(mositott egyenlőtlenségeket, se
gélyzö-bankokkal bátoritani fel ott a földmüvelést, ldirtani a rabló· 
kat, megszüntetni a boszúkat a az aragonok által táplált verseny
gésaket a két párt között, mellyek a szigetet megoszolva tar
tották j Bogino gyarmatokkal népesité azt , Hlleg Tabarcaból 
szállittat ván oda át lakosokat j több tudós által leiratta, térképez
tette a majdnem ismeretlen földet; Cagliariban és Sassariban 
egyettlmet alapitott (1759), tulsúlyra juttatván az olasz nyelvet a 
spanyol fölött j B megkimelte a szigetet az idegen t isztviselöktöl. 
Azonban a királyság kormányát megszállotta az ujitásoktól való 
félelem s a tisztelet fonák előítéletek iránt j a másutt azéttörött 
békók itt ujból megerő sittettek j Lagrangia, Denina, Berthollet, 
Bodani kénytelenek voltak elhagyni hazájokat ; Altieri ráunt] a 
nkétéletü országra, melly franczia kormánynyal és udvarral olasz 
erkölcsöket és hiszemeket párosított," s hol egyébről sem lehet 
beszélni hallani mint a királyról. 

Toscana. 
A lotharingiai harczegek Toscanát engedelmes szelidségh6Z 

szoktatva, s a hatalom visszaéléseinek kitéve találták. A floreQczi 
statutum, melly 1415-ben változáson ment keresztül, kipótolta hiá
nyait a részleges atatutumoknak, mellyek száma mintegy ezeröt
szd.zra rugott j a ÖBIIzegyüjtvén, a mi jót a régi tapasztalás felmuta
tott, megfékezte a hübérséget. De I. Cosmo, hogy pénzt, támaszt 
szerezzen és magához vo nzza az idegeneket, hűbéreket osztoga
tott j és sok uralom keletkezett, részint császáriak, részint nagy
herczegiek. Amaz időben még negyvenhét hűbér létezett, mellyek 
tulhatalmas urai daczoltak a törvénynyet A császárok a Bourbon 
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csallidot a Santa Maria hegy híibéruralmával ruházták fel, me Ily al
pesi vidék a pl\pai határon fekszik 1 s igen alkalmas menbely 
volt gonosztevőknP-k és rablóknak, kiket a marebesek hatalmasko
dásuk eszközeiül használtak fel. Az ág, melly ott lakott, igen sze
gény, a másik pedig, melly Cortonában telepedett meg, igen gaz
dag, e azért irigység tárgya volt amannak szemében. A szegény 
ágat tiz testvér képezte, kik egyformán heves, erőszakos jellemüek 
voltak, különösen pedig Raimondo, a hitehagyott szerzetes és Ie
dér ember. Egyiltök, Giambattista, párbajra hivta ki a cortonai 
Anton Maria marcheset, s bármennyire intette öt a kormányzó
ság, rablásra adte. magát, és réme lett I!Zomszédainak. Foglyul 
esvén és Cortoná.baJl börtönre vettetvén, testvérei rohamjelt ad-._ 
nak, s Raimondo száznál több csatlóssal indul utnak, Logy lít ki
szabadítsa: s csak csapatokat kiild ve lehetett megnyugtatn i a ré
mtlletbe esett szomszéd városokat. Ekkor a Bourbonok pápai te
rületre menekültP-k: s Raimondo és egy másik testvér késöbb gyil
kosságok miatt gályára ítéltettek; a többiek egy ferencú kolos
torba véve magukat időről időre rabló-kitöréseket intéznek onnan 
Megtámadván a sienai területen Pian Castagnajo kastélyt, erővel 

verettek vissza, de sok kioltott úlet át·án. Miért is a kormány 
rendeleteket tet.t közzé ellenök (1754:), mellyek az akkori törvény
hozás vad szellemét lehelik, s jutalmat igért annak, ki a rablők 
valamellyikét meggyilkolná, s pert kezdett, melly hátráitatva a ki
váltságok által, évC'k hosszú során át húzódott, s illy módon még 
azok eem szolgáltak· ijc11ztö példáúl, kiket a büntetés utólért 1). 

A nagyherczegi törvények, gyakran bölcsek, szerkezetökben 
oem ritkán dagályosak ós nehezen érthelök valának 1 s nem tö
röltetvén cl az eliíhbiek, az eredmény rendezhetlen ziirzavar lett, 
mi igen kedvrzctt a gazoknak. A büntetP-sek gyakran kegyetle
nek és aránytalanok valának ; s I. Cosmo vérengző rendeletei a 
lázadók ellen megtartották érvényöket 2). Miként mindenütt, úgy 
itt is igen bonyolúlt pénzügyi rendszer uralkodott: nem külön
böztettetett meg eléggé a közvagyon a Mediciek nemesi birtoká
tól; s III. Cosmo megkisérlette saját magán-vagyonává tenni az 
állam összes ingatlan városi és mczci javait 3) 1 mint szintén a ezer
zeményoket is, akár a földek javításából 1 akár elkobzások- vagy 

') Z obi, Stot·ia eivile della Toaeana. II. k. 4. fej. 

') Lásd Gall uni, Storia del Granduealo. - Pignottl, Siorio della ToseantJ. 
- Pogp, &ggio sul siatema livellare. 

a) 1721. deoz. 6-ról kelt Motuproprio. 
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pénzbeli büntetések. ből, akár örököaödések-, adók, rcgalíák- b 61 ered
tek légyen azok. A közad6aság, melly a Mediciek kormányra ju
tásával nem baladta meg az öt millió ducatót, uralmuk végén ti
zennégyre emelkedett j roppant teher egy alig kilenczszázezer föből 
álló népességre, melly meg volt fosztva régi jövedelmeitőL A ke
reskedés hanyatlott, mind az általános okoknál togva, mind azért, 
mert az első berczegek folytatták az üzérkedést, világos kárukkal 
az alattvalóknak, kik elöl Afrika és a Levante kikötői is el vol
tak zárva, miután a Szent letván-rend a musulmanokkal folytonos 
háborúban állónak tekintetett. Ezen és a maltai rend javadalmai, 
a holtkezek, a hitbizományok, a legel ö, faizás és egyéb szolgal
mak akadályozták a tulajdont i s még a mo<osárok kiszárítására 
forditott munkát is haszoutaJanuá tette a jog, mellynél fogva a 
gulyák a bevetett földön szabadon legelhettek i sőt némelly helye
ken három éven keresztül kellett a földet legelőül hagyni, s csak 
a negyedikben lehetett azt bevetni. A parasztnak kötelessége volt 
tisztán tartani az útak hosszában húwtt árkokat, s személyesen 
vagy fogataival tenni szolgálatot a község felszólítására. Másutt a 
községbelieknek jogukban állott újból bevetni a földoket a tulaj
donos elsö gyüjtése ulán. 

A Toscanában székelö num~ius jogaihoz tartozott ítélni a 
tridenti zsinat által egyházi illetékcsségüekül nyilvánitott ügyekben . 

l 
fogadni a püspökök fölebbezéseit, eltiltani a lezárolásokat a me g-
engedni a teljes visllz&helyezést i jegyzöket, tudorokat avatni fel a 
theologiában, az egyházi és polgári jogban, a gyógyászatban, a 
müvészetekben j megszüntetni a születés vagy testi hiányból szár
mazó szabálytalanságokat a felszentelendöknél j fölmentéseket adni 
a javadalma.mknak , s a titkos vétkektől és fentartott eseteklől; 
átváltoztatni a fogadalmakat, elengedni az esküt, hogy az esküttevő 
visszakapja cselekvési szabadságát j törvényesiteni a házasságon 
kivül szülötteket, és mag~:~züntctni egyéb szabálytalanságokat, ki
k i véve a gyilkosságból és felségsértésböJ eredetteket j három tisz
tes nő kiséretében évenként négyszer meglátogatni a női kolostoro
kat j nyilvánvaló hasznosság tekintetéből elidegeníteni és egyenezni 
az egyházi javakat, birtokba venni a megüresedett javadalmakat, 
hét évi bucsukat engedélyezni, és fölmentéseket adni az étol-tilal· 
mak alól. 

Azonkivül a hitnyomozó-torvényszék is ruüködesben volt ott. 
Bizonyos Címíro szerzetes, Nápolyból, az inquisitio irodaigazgatója 
Sienában, elfogatott és megveretett egy férjet, ki, miként beszél· 



ték, akadályozta öt bizonyos fondorlatban: do a törvényszéki ka
pitány börtönbe záratta, honnan menekülvén, büntársai elitéltet
tek, s határozatba ment nem alkalmazni többé az inquisitionál ide
geneket. Ez esemény beszéd és biráigatás tárgyává tette az in
quisitiót j a még inkább rá fordúlt arra a figyelem, mid8n megfész
kelvén ott magukat a szabadkömiveeek, kiknek száma, á.llit6lag
cc~upán Flórenczben harminczezerre ment, a Szent-Officium elfo
gatott néhányat, s a többek közölt Tommaso Crudelit, kinek ér· 
tekezései az akkoriban azokottnál több tüz, s versei az eszmék 
nagyobb böeége által keltettek figyelmet. Az angol Stosch-sal tar
tott vallásos összejövetelekről ie •ádoltatván, titkoR perbe fogatott, 
melly hosszúra nyúlt, mert Rómába kellett küldözni a periratokat j 
végre a kormány kivévén öt az egyházi fogságból, saját börtönébe 
helyezte át; aztán egész életére saját lakába szám ü zetett Poppiba, 
az evangeliumra tett esltüvel kellvén neki megigérnie, mikép ha
vonként egyezer el fogja mondani a bünbánati zsoltárokat 1), melly 
eljárás igen különöKnck tünt fol Voltairc kortársainak szemeiben. 

l. l.eopold. 
Már Iotharingiai Fcrencz megkezdette irtani a visszaéléseket, 

ezéttörni a békókat, felszabadítani a tulaj d ont, lerontani a hübéri
ség maradványait, magához ragad vá u a törvényhozó és birói ha
talmat, a katona·szedést e a többi k ira! y i jogokat; elfogadta a 
Gergely-féle naptárt, kiküRzöbölvén a pisai korszámítást 2) 1 s újra 
szervezte a köziga~gatá.st. Peter Leopold mellé Mária Terézia 
Botta Adorno marchcset adta gyámul (176ó), nagy megsértésével 

') L6.scl Anton Francesco Pagani, St01·ia rktl' lnqui6izi011e di Toacana. Fl6-
rencz. 1783. Amaz időkiHm na~y feltlinést okozhatott Crudeli meséje az ember
röl, ki egy nyúl ellen, molly kertji•t pusztitoLtn, a királyt hívta segélyül; B a ki
rály egy egész hadsereggel jolent meg, melly elsiilyesztette a kertet és bbat 

a még a sövéuyt is leroutottn. 
E in men cl'un'ora fer si gravi danni, 
Che le lc)'ri d' un regno inaieme unita 
Non uvrebbero al certu 
Cosi gran guasto mai fatto in cont' aoni. 
Popoli, He tra voi sorge una lite, 
Non chiamate in ajuto 1111 re poa~ento ; 
State all' erta, avvertite 
Ch'ei nr.u ~'im1•~gni nelle vostre guerre, 
E ch'd non entri nelle vostra terre. 

') Történt 17:i0· bo u. A n6metorsz6.gi -p(oteataneok 1700·baa1 Auglia 1761-

ben fogadták ar;t el, 
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a közvéleménynek, melly a bevonulás ünnepélyességei közepett a 
marebesére B:l.Órt átkokban nyilvánúlt ;ki aztán a szegény Toscana 
terhére utalványozott nyolczvannégy ezer lira évdijjal császári be
lyettessé neveztetett ki Paviába. Leopold nem birt valami fényes 
tehetségekkel, de volt benne jó akarat s meg tudta választani a 
tanácsosokat, kik között leginkább kitünt~k Angelo Tavanti, a jó 
pénzügyér, Francesco Gianni, Giulio Rucellaj, Pompeo Neri. Uji
tásokra határozva magát, úgy vélte, mellözni lehet ama fitogtatását 
a kegyetlenség és eröszakoskodásnak, melly a rendezett kormányok 
nélkülözhetlen kellékeül tekintetett, s hogy a népek jólétére s a fe
jedelmek biztonságára nem szükségesek olly nagy számmal a ka
tonák, rendőrök, börtönök, a szabadság akadályai: B a múlt szá
zad reformjai közül körülbelül övéi az egyedüliek, melly"k fen
tartották magukat, mert ama nép természetére, s a baladás szük 
ségérzetére alapittattak, melly minden müvelt nemzetben megvan. 

A régi köztársaság, melly kiváltságokkal és külön törvény
kezéssei biró apró államocskák egymásra következő kapcsolása 
útján keletkezett, igen hibás szervezetü polgári törvénykezést s 
egyes helyek és tartományok ezerint változó törvényeket hagyott 
bátra. A Mediciek folytonos törekvése vala : magukhoz ragadni a 
souverainséget megillető ktizvetlen és- közvetett h11talmakat, egyed
uralmiakkAl helyettesiteni a régi demokrata erkölcsöket, családi 
vagyonná változtatui át az államot. A legf'óbb magistratus, melly 
az uralom előjogaival vala felrubázvn, polgád törvónyszékké szál
littatott alá i a negyvennyolcz nemesből álló senatuB nem bírt jog
hatósággal; a kétszáz plebejus családfő által képetett tanács c~ak 

-névleg létezett még, az államügyészség és consulta ragadván attól 
magukhoz az ügyeket. A mü-egyetemek saját statutumokkal és 
törvényszékekkel birtak ; úgy hogy Florenczben harmincz törvény
szék volt a legfőbb magistratuson kivül. A hivatalok legnagyobb 
részt családi örökséget képeztek. A népválasztástól függö tisztvi
selői állások, hogy kikerültessenek a zavarok, sors utján adomá
nyoztattak ; de illy módon képtelenek nyerték el azokat, s követ
kezéskép eegédeket kellett oldaluk mellé rendelni ; e egyiket ie 
másikat is az állam fizette. Továbbá. a fl.orenczieknek előnyük vala 
a vidék és tartományok fölött, s a sienai terület bódított föld gya
nánt tekintetett. 

Leopold egyöntetűeéget hozott a törvényekbe; kiküszöbölte 
a fölösleges tisztségeket i feloszlatta a kétszázak tanácsát; meg
ezflotette a müvéazetek törvényszékeit, a kereskedelmi kamrát ál-
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litdn helyökbe; eltöröile az úri jogok vagy magáo-intézeti ügyek 
érdekében fennállott kivá.ltságos törvényszékek et. Kevés bit "Vén és 
megválogatván a birákat, új törvénykezési szabályzatot tett közzé, 
s Giuseppe Vernaccinit, aztán l\'lichele Giannit bízta meg egy tör
vénykönyv készítésével, melly mü késöbb Lampredi által folytattat· 
ván, a Forradalom következtében félbenszakadt. Belá.tván, mikép 
a vétségek nem a szigorúsAg, hanem a méraékelt, de gyors és 
biztos büntetések, s az éber felügyelet által akadályoztatnak , a 
halálbüntetést kényszer-munkákkal helyettesitette ; minden mao
tességet vagy személyes kiváltságot vagy menekvés-jogot eltörölt, 
s egyszersmind wegszüntette a kínzást, a kobzást, a felség-árulási 
pereket, a vétkesek esketését, a titkos feladásokat, a szül8k elle
ni vádaskodást, a kamara-pör ök e t, mellyekben a vádlottnak 
nem enged tetett meg a védelem , a tisztviselök tanúskodását., a 
makacsság fejében való elítéltetést j akarta, hogy a pénzbirságok 
alapúl tétessenek le, mellyböl ká1·pótlást nyerjen, ki igazságtala
núl börtönt szenvedett. - Illy szép példákat adott 1-sö Fereocz 
atyja! 

A Mediciek megsemmisítették a szabadságot, de nem szüntet· 
ték meg annak ká1·os kinövéseit, s uem, egyebek között, a vámo
kat, mellyek elkülönözték egymástól a városokat, vidékeket, hol 
•·észlegcs szabályrcndeletck, az iparra halált hozó vámokat és óv· 
intézkedésoket léptettek életb e. Leopold egyetlen vámot állapit 
meg az egész nagyherczegségrc ( 17!:! l), minden á1·únak szabad 
ki és bemenetet és forgaimat enged i szabadnak nyilvánítja a se
lyem-kivitelt, az árat, a kereseskedést mindonnemü javakkal; egyet
len vámjegyzéket léptet életbe, új útakat, csatornákat, kórodákat 
épittf"lt; bátori~ja a kézmügyárak alapitói t i elhárítja az akadályo· 
kat, mellyeket a müvészetek és mcstereégek anyakönyvei gördí
tettek. az iparüzés elé i megszünteti a parasztokra nehezedett sze
mély-szolgalmakat, a kizárólagos jogokat , a menteeségeket, a hit· 
bizományokat i felszabadítja a birtokokat a közlegelészeti szolga
lom alól, me Ily akadályozta azoknak sövényekkel bekeritését; el
adatja a közeégi javakat j a llözségek ügyeinek kezelését ollya· 
nokra bízza, kiknek érdekökben áll azok jóléte, vagyis magokra 
a tulajdonosokra, kik függetlenek a kormánytól ; a leánykák ré
szére is neveldéket, a szegényeknek menházakat, a müvészetek
nek l\kademiákat nyittat; a temetkezés sirkertekben történjék; az 
idegen, ki vagyonnal bír Toscanában, ennek polgárául tekintessék. 
Az egyöntetű törvényhozás a jogok és birtokok máltányosabb fel· 



osztását vonja maga után j a földmüvelés új Icmiületet kap j Xi
menes, Fabroni, Fantoni a mocsárok kiszárításával foglalkoznak j 

melly törekvés a sienai területen meghinsuJt ugyan, de jól ütött 
ki a niévolei és cbianai völgyekre s Pietrasanta környékére n"l'!zve, 
hová segélyzésekkel és csekély örökbérért_ adott földekkel telepe
ket édesgettek. 

Leopold megsziintette az adó-bérleteket, mellyek keveset jö
delmeztek a kincstárnak, s a mellett sulyosan nehezedtek a népre; 
lemondott némelly sérelmes egyedárúságokról, s elengedte a köte
lezettséget, mellynél fogva minden család bizonyos meghatározott 
só-mennyiséget tartozott vásárolni; felszabadította a dohányterme
lést, a pálinka-mérést, a vas-öntödéket. Gazdaságosabb rendszert 
hozván az adószedésbe, nem csak kipótolta. a hiányokat, mellyek 
ama jövedelmi források elmaradásából keletkeztek 1 hanem azonfe
lül évi 1,237,969 lirával növelte a bevételt, s harminczhét év 
alatt nyolczvanhét és fél millióról huszonnégyrc szállította alá a 
közadósságot, sajá.t vagyonát és neje hozományát forditván azok 
tiil"iesztésére. Hal'DJÍncz milliót költött sajátjából javításokra, s 
ötöt hagyott a kincstárban utódának, miután szépitette volna a 
várost és a Cllászári nya1·alókat. Hogy Toscana békében legyen, s 
annak képét nyújtsa, megszüntette a hadi tengerészetet, s követ
kezéskép a sz.ent-lstván lovagrendet i~ eltiírölte; s az akkori idők
höz mérve eléggé szabadelvü alkotmányt tervezett, melly 1772-
ben kisérletképen csak néhány közsdg ben alkalmaztatott, 7 4-ben 
az egész florenczi területen, aztán 76- és 77 -ben az egész állam
ban életbe lett léptotve, a nemnsek nagy elégületlenségére 1). 

l) Péter Leopold kormAuyát illetőleg igen énlekeselt ajegyzetelt, mely
lyek De Potter Vie de Ricci (2· ik kiad. Briisbel lb26) czimü mnukájAhoz van
nak mellékelve. Az t\Jetrajz inkábl1 tudós értekezés, lte1•és itészettel s még ke
vesebb m~gfontolfl~sal, Ugyanott köz01é t<>tte nem Leopold Rlkotmányát, hanem 
a 99-ben Genu6.ha menekiilt lo'ran~P.sco Gianni Renatornak egy eml~khatát, melly 
1805-ben ltésziilt. Dicsbeszéd nz Leopoldra, fiuom érzékkel irva. Vázolja IL nagy
h~rczeg egymásra l1övetkezö ~zabá.lyzatait, mint előkészitöltet az alkotmflnyra; 
azon elvböJ iudulva Iti, mi~zeriot kell, hoj:ty ll?. alkot.mány, hR ezéljáuak, igaz
gatni a laroúlt ~mberekel, meg ak-'lr felelni, na legyen a~; újit.ólc al;ar;~tának ön
l<ény"s ténye, hauem a>: ~<ll.otmitnynztatni HE~ndékolt. n~mzet ös~zes külsö !\~ 

természeti s;ajátságain alapúljou, s össr.bangbau álljon jellemével. S Leopold va
lalDCIIU)'i újitásának czélja éppen a lcormány Mzervezése vala, olly m6don, hogy 
a nemzl•t ltfpeH.-é váljék !'gy a.lap-törvéuy .,)fog-adáftára, melly rueut legyen a 
régi törvényhozás fogy;~tkozásait61, s m<•gtis~tittK>><ék az addigi közigazgatás bi
'báit61, mell;y soha sem hallgatta ki a népet, soha nem m6dositotta a polg!rok 
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Meg lévén gyö~ődvc, LDikép a nép bizalmának a kormány irá· 
nyában megszerzésére legjobb mód megismertetni a polgárokkal a 
lassanként szükségesekké váló rendszabályok indokait, a leplezés 
nélkül értesiteni öket a közjövedelmek hováforditásáról, mert a 
titkolózás bizalmatlanságot szül, s rosz értelmezésre azoigáltat ~1-
kalmat a fejedelem és az ö ügynökeinek szl\ndékait illetőleg 

' Leopold nyilvánosságra hoz l a a pónzügyek állapotát, s a közjólét 
forráaai körül történt föbb rendelkezéseket; aztán számot adott mü
veiről egy könyvben, melly Governo della Toscana sotto 
i l r e g n o d i L e o p o l d o I. czimet viaeit 1). 

óhaja szerint R hatalom határozatait, és soha nem adott azimot tényeir81, ba 
c;alt nem titokban és a fejedelemnek. Illy dolgok csak akadilyokat fogtak volna 
görditeni a gyülekezetek elé, ha jó korán elő nem késziti vala azokat. 

Allltin voltak ott községi gyülekezetek, mellyek feladata vala elfogadni a 
lakosok kérvényeit, megvitatni azokat, s a. ta.rtományi gyülekezetek elé juttatni 
az erre érrleme&'lkül kiazemeltekct. A tartominyi gyülekezetekben követek vá
lasztattök, kik megjelenvén a.z országgyülésen, elöadnált ott a közs~ge k és a 
tartomány oha.jait: illy m6dou akartik a trón elé juttatni az ország sl!lüksé

gcit. A nagyhor<·zeg ús 11o namillet ltözöseu hoztik a törvényt; a nagyherezeg 
viigrehajtotta azt ; a kérvéuyezé~i jog mjndenkinek meg volt engedve. Annyi vi
t:Ltás auuyi gyülekezetheu megismertette a néppel a helyi és közérdekeket és 
a törvényeket; mclly dolgok addig mindmegannyi titkok valának. 

Politikijáuak aiKpjK vala teljes ~emlegességet örizni meg, víztHI úgy miot 

szárazon, mindeu, mí-g 11o berber uemzetek irányában Í8; nem kötui véd- ~a dacz
szövetségeltet, nem fogadni el védelmet i uem emelni erődöket, a létezökben 
nem tartani tüzérséget j teljes szab~<dsl\got engedni a kereshedelemuek, megszori

táeok nélkül, az ideigleneHeket sem véve ki i nem növeini a területet, és nem 
cserélni ki annak semmiféle részét. l{icsiny éo tisztán nemzeti legyen a badse

reg; az állam semmiféle segély-adományozáara uem leend kényszerítve a civil
liatán felül j 11z urallwdó csalid herezegei nem nyerendnek királyi kegyuraiiiÍgtól 
függö egybizi javadalmakat, a oem fogna!< viselni az államban polgirl vagy ka
tonai hivatalokat. Az alkotmány által elöirt m6don a nagyhereReg nevezte a 
polgári, katon:IÍ és törvényszéki tisztviselöket, miot Hzintén a pÜRpököket is, Te
hát midön azt tar1ot.ták: A ki1'ól.y minden, a nemzet semmi, ez osztrAk herezeg a 

nemzet jogait hirdette, s a mlpbe a polgári szent sza.badság érzelmeit öntötte. 
Szóval, ez allwtmány a ltérelmezésuek igen kiterjeaztett jogán alapúl t; 

azon föltevéssel, hogy a fejedelem minrlig elegot fog tenni n nép szükdgeinek, 
mihelyt tudomáNára jutnak azok. ' 

1) A phai egyetemre, mellyct már előbb Cerati, Tanueci, Granrli, Mar· 

ehetti ._ •. ékesitettek, Vanuuechi, Pellegrini, Guadagni <licsfényt á.rautc.tlak; a 
mes~iró' Pigool.t.i, a l.ört~néaz Galluzzi, Pagni11i a fordit61 }'antastici a költön8, 
a. horacianus }'autoni, IL petrareaszerli Sa.Iomon }'ioreutino, az erateljes gúnyíró 
D' Elei a. kis állam virágzó állapotának tan<.i j Neri-lladia, Bizarriui, Meoli, 

Neri, Rucellaj • . • helyes jogi b ga.~dászati elveket suralitak u ujitó 

fejedelemnek, 
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De mivel mindent ö tett, a nép nem értett a dolgokhoz 11 

nem törödött azokkal, és mindinkább elhanyagolt'ltott a közügy 
tanulmányozáea, miután kizárólag R nagyherezeg intézte azt. Ő 
tehát akadály nélkül épithetett és ronthatott, sértbette az ér-deke
ket és véleményeket, le~etett bölcsész kényúr. Fejébe vévén át
alakítani az erkölcsöket és eszméket, még a gazdagok fényüzé
sének a a n8k szerzetbe öltözködésével járó költekezéseknek is hatá
rokat szabott j az udvaronczok bizeigései s a tulságos dicséretek 
által elhagyta magát kapatui j s amint elvesztette a derék embe
reket, kiket kezdetben körébe vont, nem tudott többé újakat kiszemel
ni. S végre Pompeo Neri is elégületlen lett, ki bár maga is újitó 
volt, Leopold rohamosságával szemben IRaeúnak látszott. nA jó 
hiszem - irja ö - ollyan mint a pénz, mellyet ha az uralkodó 
meghamisít, ö maga érzi ez eljárásnak legveszélyesebb, legkiha· 
tóbb és legtartósabb eredményeit; ugyan ez áll a közbizalomra 
nézve, melly ha kijátszatik, legelsilben is a fejedelem érzi balkö
vetkezményeit a bizalmatlanságnak, mellyre okot ád. Minélfogva a 
souverain minden uralomban, a souverainség lényegéből folyólag, 
az állam első becsületes embot·e ~s mindig annak kell lennie" 1). 

Leopold ahelyett kétszinüségévcl clerkölcstelenitettc a hatal
mat; s mig nyiltan az aláirást nélkülüzö vádak figyelembe nem véte
lét rendelte el, a törvényszékeknek panmcsúl adta továbbra is elfo
gadni a névtelen föl j elentéseket; mig a törvény tiltotta a gazdá
szati és kincstári pöröket, ö titkos ]ltasitásban felhatalmazást adott 
azokra; az ártatlanoknak bizonyúlt vádlottak részére kárpótlást 
határozott, mi azonban soha sem történt 2). Felszabaditván az erdő
ket, oka volt az Apetmin hegyhátak megmeztelenittetésének. A 
jó kormány elnöke gyülöletes volt, de nem birt tekintélylyel. A 
poroszlók és főnökük ellenébe egy rendör-felügyelőség állíttatott, 
de egyik a másikat csak akadályozta; a felügyel8 Chelotti azon
ban, elég aljas lévén táplálni Leopoldban a Remtelen viszketegsé
get, mellynélfogva igen szerette kémlelni mások tényeit B hallani 
a sugdosá1wkat és árulkodásokat a), megtalálta szivéhez a kulcsot 
inkább mint bármelly miniszter, s annyira visszaélt befolyásával, 
hogy annak következtében valóságos lázadás ütött ki Flórenczben 
(1774. máj. 9.), s a gránátosok le &.karták gyilkolni a poroszlókat; 

1) Deeuioni di Giovanni Bonaventura Neri-Bacli.a, Il. k. 466. lap. 
1 ) Zobl, Storia eivile della Toscana, ll. k. 437. lap. 
3) Valamellyik évben csupán a kémekre forditott költség 73,000 MCild6t tett. 



a nagyberezeg sok vér ontásával fojtotta el a mozgalmat, s f81eg 
a katonák ellen járt el szigoruan, mi által a még meglévö cse
kély katonai szarvezetet is megbontotta ; aztán az egész helyörsé
get feloszlatta (1780), polgári csapatokra bizván a védelmet és rend 
fentartá.sát. Illy módon ~ettévágta a kormány idegeit. 

Nem kevésbbé veszélyes szirt volt ránézve mártéktelen be
avatkozása a vallási ügyekbe. A század szellemétől bofolyásolva 
ugyanis a kormányok függetlenségre törekedtek; s a fejedelmek, 
nem látván be, mikép a vallást nem rabszolgálóúl vagy ellen
ségül, hanem szabad ségélytársúl szükséges birni, s az ér?Oel
mek és szokások erejének eléje tévén az elméleti okoskodá
sokat, el akarták l(ülöniteni az egyházat a nemzettől, s lábbal tapod· 
tatni ez által a szent tekintályt, hogy aztán maga a nemzet annál 
könnyebben t~ltapodtathassék a világi hatalom által. Czéh'tl tüz
ték tehát függetleniteni magukat ama gyámhata.lomtól, mellynek 
védszárnyai alatt növekedtek a középkorban; . megsemmisíteni a 
kiváltságokat, mellyeket az alattvalók ellene szegezhettek volna 
az egyetlen &karatnak, s az egyházi ügyekre is kiterjeszteni B 

világi hatalmat. A pápák döntő határozatainak helyébe a diplo
matákéi állittattak j az utrechti szerződő felek meg sem kérdezve 
a szentszéket, rendelkeztek annak hfibéreiröl; a Ausztria illy módon 
megszerezte az Alpeseken innen magának ama túlhatalmat, mellyet 
előbb a papaság élvezett. A fejedelmek ezen függetlenségi törek
vésével kell ett most a pápáknak szembe szállaniok. 

Pápai állam, XI. Kelemen. 
XI. Kelemen (l 700) a pápai székre igen méltó s egyike vala 

azon elsőknek, kik a keleti tanulmányokat pártolásukba vettók. 
A jansenismusra s a chinai hitküldéraégre vonatkor.;ó bulláit már 
másutt jeleztük. 

Midőn a törökök Corfut fenyették, ő megkisérlette ujból föl
éleszteni a keresztes háboruk szellemét, az egész olaszországi pap· 
aágra adót vetett, Velenezéba pénzt küldött, melly az apostoli ka
marából s B bíbornokoktól került ki, Portugalia és Spanyolország 
királyait, a nagyberczeget, a genuai köztársaaágot Velencze támo
gatására sarkalta. S ugy vélekedett, hogy a császárnak, mint 
Magyarország királyának különösen érdekében kell állania vissza
azoritani a törököket j de a császárt habozóvá tette a félelem, ne
hogy Spanyolország huzzon a háboruból hasznot. Kelemen tehát 
ugy ér3ett, miként az egykori pápák ; s midön a spanyolok betör
tek Sardiniába, annyira megharagudott Alberonira, hogy megt--
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gadta tale a beiktatá'!t Sevilla érseki székébe, és szakitott V. 
Fülöppel. Igazat adván Lipari püspökének, ki bizonyos jövedel
mekre tartott jogigényt és követelte azokat, Sicilia öt egyházme
gyéjét kiközö11itette j de savoyai Vittorio Amedeo, ki akkoriban a 
sziget királya vala, a siciliai monarchia kiválhágánál fogva betil
totta az engedelmeskedést. Sajnlllatraméltó villt)ngásoknak lett 
ez kutforrása a szeglmy szigetre nézve, melly meg volt fosztva a 
vallás szent vigaszaitól, mialatt Vittorio kegyetlenHl büntette azo
kat, kik figyelembfl vették az egyházi tilalmat; két fegyveres 
párt állott egymással szemközt; mintegy háromeZflr pap, kik tisz
telettel viseltettek a tilalom iránt, elhagyva " szigetet, a pápához 
menekiilt, ki körübeliil hatvanezer scudót költiitt fentartásukra, s 
eltörölte a siciliai monarcbia tiirvényszékl•t. Vittorio tehát már 
viszálkodáshan állott a Szentszékkel, midl:ln Kelemen azon köve
teléasel lépett fel ellenében, hogy a pápák asi fflnhat.óságánál fogva 
a szigetek fölött, tlUe fogadja el a heiktatást Sardinia birtokába j 
s minthogy Vittol'io ezt tenni vonakodott, Kelemen nem iktatta 
be a p!ispököbt, 11 a székek Uresen maradtak. 

XUI. lncu. XIII. Hcm~dck. 
XIII. Incze (Michelangelo Conti) 1), ki rövid idHre XI. Ke

lemen utóda lett (1721. mart. 18.), elintézte a siciliai p6rpatvart, 
s VI. Károlyra ruházta át a királyságot, fölmentvén öt a tilalom
tól: nem egyesiteni azzal a császár· i koronát. Utódja (l 724. mart. 
7.), a szent éiP.tÜ XIII. Benedek (Pior France~co Orsini) megálla
pította, mikép az egyházi ügyek ott, kivéve a nagyobbakat, els/i 
biróságilag az ordinariusok, második fok ban az érsek ek, legfóbb 
itéletileg az egyházi biró által iotéztessenek, kit a pápa nevében 
a király nevezzen; miuélfogva a siciliai monarchia tényleg vissza
állíttatott. VI. Károly viszont Comachiót engedte át, mellyet erl:lsza
kosan ragadott magához, anélkül azonban, hogy bármilly uj jogot 
ismert volna el a pápai szék részére. 

Midlfn V. Felix lemondott a baseli zsinat által reáruházott 
pápai méltóságr·ól, V. Miklós kötelezte magát oem rendelkezni sem
miféle javadalomról a savoyai herezeg államaiban. Sok egyenet
lenség keletkezett innen, mig végre Benedek a 11ardiniai zűrzavar
nak is véget vetett, elismervén ama sziget királyául Vittorio Ame
deót (1727), kegyúri joggal a királyi egyházak fölött, s felhata!-

l) A Conti csa\é.d mé.r hét pé. pé. t adott, XI., XII. és XX. Jé.nost, VII., 
VIU., IX. tls X Benedeket. 
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mazottsággal ajánlani az érseki, püspöki, apáti méltóságokra. Vittorio 
viszont megigérte, mikép az üresedéabe jövő javadalmak jövedel
meivel az Egyház javára fog élni; s türelem u t j á n kinyerte, 
hogy a római hullák a király által ~láttomoztassanak. 

Benedek, mint dominikanus hozzá lévén szokva az engedel
mességhez, belenyugodott a tiara vieelésébe, és sohasem tett le a 
kolostori szokásokról; oem tartott testőröket, oem üzött semmi 
fényt; azobája szarzetesi egyszerüséggel volt berendezve; gyakran 
ebédelt Rzerzetes társaival a Minerva kolostorban mindeo különb
ség nélkill az étkekben, s megcsókolta az elüljáró atya kezét; 
nem türte, hogy a papok térdet bajtsanak eli:ltte; püspöki és lelké· 
ni mükiidéeekot végzett, látogatta a templomokat és kórházakat; a 
szegények javára forditotta az úri és állam-jövedelmeket, s kész 
l ett volna eladni palotáit és önmagát is. Unokái ra semmiféle 
hatalmat nem bizott, hanem szerencsétlenségre Coseia bíbornok ál
tal hagyta magát bcfolyá.soltatni, ki sok botlást elkövettotett vele. 
Elnyomta a genuai sorsjátékot, és sok terhes adót megszUntetett; 
de megrongálta az állam pénzügyeit, nem ismervén a pénz becsét. 
A ezentek sorába iktatta VII. Gergelyt, megparancsolván officiuma 
mondá.sát; ruinek a bécsi és több más udvar er8vel ellene sze-
gültek. 

XII. Kelemen. 
A halála után összeült igen zivataros conclaveban (l 7 30 

febr. 20) a császári s a franczia-spanyol pártok mollett most mu
tatkozott első izben a savoyai, és szaporadtak a kizárások, mig 
v~gre a floreoczi Lorenzo Coraini választatott rueg XII. Kelemen 
n~ven. Ö már hetvenkilenczedik évét érte el a nélkül hogy ügy
ismereteket szerzett volna magának; majdnem vak, de helyes 
észnek és j6 akaratnak birtokában, eltökélte magát kibékéltetni a 
fejedelmeket, kik Olaezország részei fölött viszá.lkodtak egymás kö
zött, s megvédeni a pápai széknek mindenfelöl fenyegetett jogait. 
Folytatta hasounevü clöuének müvét szépitve a Vaticant, s gaz
dagítva annak müremek-gyüjteményeit. Alessandro Albani régiség
gyüjteményét, mellyet hetvenhat ezer scudo~rt vásárolt meg, a 
Capitoliumban helyezte el ; b!Skezüen segélyezte a szegényeket, 
főleg ,amaz iszonyú tüzvész alkalmából, melly 1734 május 6-án 
Ripettában ütött ki. 

XIV. Benedek. 
Utódának megválasztatása (1740 febr. 5) hat havi közdelembe 

került1 mert a buzgólkodók ellene szegezték magukat a hatalmak 
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választottjának, mig végre az nyerte meg a szükséges s•avazato
kat, kire legkevésbbe gondoltak J Prospero LambertiniJ ki XIV. 
Benedek nevet vett fel. A hatvanöt éves férfiut nem annyira 
szigoru erkölcsök, mint inkább jó irodalmi müvei 1) 1 egyhé.>z-jogi 
tudománya, s föleg megnyerő kedélye s engedékenysége a kor 
eszméi iránt, ajánlották. Hogy a papság hátra ne maradjon az 
előhaladó századtól, Rómában négy akademiát alapitott, a római 
és keresztény régiségek, az Egyház és zsinatok története, a knnon
jog és a ezertartások részére; Továbbá egy keresztény muzeurnot; 
a Vatican részére megvásároita az Ottobuoni könyvtárat J melly 
háromezer háromszáz kéziratot foglalt magában ; a Sapienza colle
giumban vegy· és mennyiségtani, s a Capitoliumban festészet- és
szobrászati tanszéket állított; Boscovich és Christophe Maire atyák 
által a délkör két fokát mérette fel. Szabályozta R keleti Egyház 
jogaít, bőkeziien bánva az engedményekkel; elnyomta a baboná
kat, s ~ szentté avatás körüli eljárást szabályozó okos rendelete
ket adott ki; aláb bazállitotta az ünnepnapok számát; megujitotta 
a párbaj ellen régebben hozott kárhoztató itéleteket; szervezte az 
igazságszolgáltatáMt Rómában, s e város és a tartományok között 
felszabaditotta a kereskedelmet. A hirés minister Walpole fia egy 
emléket állitott neki Angliában következ{\ felirattal : "K e d v e l t 
a k a t h o l i k u s o k k ö z ö t t, b e c s ü l t a p r o t e s t a n s o k n á. l, 
pápa atyafipártolás, fejedelem kegyencz nélkül, 
s d a c z á. r a a l á n g é s z n e k é s t u d o m á n y n a k, t u d o r 
g ö g t 8 l m e n t t e n , e r k ö l c s b i r 6 k e m é n y s é g n é l k ü l 2) 

Mi a pápai jogokat illeti, a viszályok közepett lépvén trónr11. 
s talán, mint bolognai, kevesebbet adván rájok, hajlandó volt fel
áldozni azokat a béke kedveért. Kiengesztelődött Spanyolország
gal, átengedve, ötvenkettő kivételével, a kisebb javadalmak ado
mányozási jogát, mi által évi harmincznégy ezer tallérral károsi-

1) Lambertini munkáit Emannel~ de Azevedo jezsuita atya tette közzá 12 
kötetben (Roma 1747 ás köv.) A négy első kötet legfontosabb miivét foglalja 
magában De BllniOl'Um Dei beatificatione et beatarum Oa'IIO'IIizaticme, mellynek edi
ja szellöztetni a protestaosok mendemondi.it, s egyszersmind szemesebbé tenni 
a római curiát, a szenttéavatás körüli eljárásban. 

2
) A pápa, é1·tesitve erről egy barátját, hozzátette: Én ollyan vagyok mint 

Szent-Péter homlokzatánnk szobrai; tA volból nem ros zu l veszik ki magnkat; de 
hten ments közelről azemlélni azokat l" XIV. Benedek tényeiben Rok árdeme 
•n a maotua i Vulenti Gou~aga biboruok AllamtitkArnak. 
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totta meg a Datariát 1); megbékült Sardinia királyával, örökös 
helytartó czimével ruházván azt fel négy vitás hűbérségben, azon 
föltétel mellett, hogy évenként. egy arany kelyhet, ezer tallér érté
kűt, szolgáltassou a pá p ai szék nek j Portugalia }{in\. l y át a l e g h ü
ség cs c b L fe ls é g (majcstas fidelissima) czimmel diszítette fel, 
s megcrösitette annak egy rcndcletét, mellynél fogva ruegállapitta
tott, mikép az Iuqu:~itio :Utal elitélt egyének javai a királyi kincs
tárra szálljanak, s hogy a. feleLbezésck e törvényszéktől ne a pápa, 
hanem a király elé vitessenek; s átengedte neki az összes püspök
ségek és apátságok adományozási jogát, s felhatalmazta öt adót 
szedni a papságtól, hogy háboru t foly tuss on Indiában. 

XIII. Kl'II'IIICII. 

A túlsulylyal bircí hatalmak 1 Ot·osz, Porosz, Angolország, 
eretnekek voltak j Lengyelországban görög püspökök alkalmaztattak j 
Németországban ujm fölemelték fejöket. a fcbronianusok és a prot~s

tans rész j az angolok akadályozták ~yarmataikban a hitküldérsé
geket; magokban a katholikus országokLan is hitetlenség kapott 
lábra, melly gőgiis és szolgai volt egyszersmind. .MindinkáJ>b ne
hézzé vált tcluít a pápák ilclyzete; mindadltal L~mbertini utóda, 

1) A MY.erell('Rélll'n tuage<lménye7.ési n·n•IHY-ernek, mellyet a r6mai udvar 
elfogadott vR gy mellyrc let', IlYSY-erit ve volt, Hzembetünö példáját AZoigáltatja 
Farnese Erzsébet t~lhetetlen uagyravágyflsn. Nem lévén kilfl.tása, hogy hartllad
>zülöttének koronát >Zer<lr.lwssen, lérjo által Toledo érseki székére neveztette ki, 
az elsö és legg:tzdagabb javadai•.JIIIrll. Spa11yolurszllgbau - s a gyermek még 
csak hét éves volt. xn. Kelemen visszaulasítot.ta ll uotrányos Lullákat, WP~lyek 

Marozia és Le<·Rpene Iwrát látszottak vis~zaidézni: de mindcn oldalról sürgette
tett j leveleit aninr\ elfogt/ik éM gynlft.zatosan felnyitották; hasztalan ntaJványo
zott nagy é\•rlijt a gye rmekn"k amaz í,r,ekségre; nem ~t· ték be a haszonnal, a 
tisztességet is :dcarták. Végre VII. Ucrgely ~t6<ia belenyugouott a dologLa, azou 
kikötéssel, hogy .midön n gyermek eléri a kauouikus kort, meg fog erösittetui az 
ét·;ekségben, lm biraLLd az egyhllzi tilrváuyek által megkivlint k~ves;éggel." E 
záradék sérelme:;LLel' Illtodlc, s kimondhatlau zajt ütött.el< a miatt, úgy hogy a 
pipa megszüutetle azt , s ráadásúl még biboruoklcá is kinevezte a gyermeket. 
Madrid ujjongott öröméheu a viszonzásill javasiatha hozta, Logy a bíbornokoknak 
eminentusimi czim adassék illustrissimi helyett. Még ezzel sem elégedve meg a 
spanyol udvar, Toledo érsekségének a sevillaival egyesítését kiváuta ; s daczára 
a tridenti ~~;siuatnak, a pápa beleegyezett. A toledo i érsekség két s:~:áz ezer, a 
másik százezer tallért jövedelmezett. Aztán Sardinia királya engedélyt kért a 
pápától 'tizedet ozcdhetni minden egyházi javadalomtól; s XIV. Benedek pápa 
beleegyezett, élősz6val ajánlva neki "ne hannálja azt a keresztány fejedelmek 
békéjének háborgatásara." Sok kAptalan ellenszegült; de az Inquisitio, büntette 
azokat, kik megtámadni meré;;~tolték a Szent-szék engedményét, s a királyi fegy
verek engedelmesHégro kényszerített{·!< a vonakodókat. 

XVII. 
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a velenezei Carlo. Rezzonico (l 758 ma\j. 2.) nem követte IH az 
engedékenységben. Buzogva az Egyház örökségének épsége mel
lett, illetlennek tahl.lta, hogy a hatalmak rendelkezzenek Parma és 
Piacenza herczegséggel, annak régi hUbrlr~vel j de illy m6dnn az 
összes Bourbon urnlkodóhd.zalut magn ellen haragitotta. A pári
zai parlament igazságtalannak, Virvénytp)ennek, a hatalmak tekin
télyével ellenkezl.lnek nyilvánitotta a brevét, rnellyet ll fl tárgyban 
közzé tett j egy nápolyi hadtest olly moz.du latokat tett, mintha az 
egyházi államokba akart volna törni ; de ii azt mondá: - "Még 
ha volna Í!! erőm ellenállani, tartózkodoé.m altl•l, nem akarván; 
mint közös aty4, báborut folytatni vnlnmelly kereszté11y fejedelem· 
mel, annál leevésbbé katholikusokkaL Remélem, mikép a fejedel· 
mek haragjukat n ern fogják alattvalóimmal éreztetni, kik ártatla· 
nok ez iigyben: ha ellenem van kifogd.sul{, s ha el akarnak engem 
üzni, elődeim pHdájára inkábh a számkivetést v:í.lns~tandorn, mint
sem eláruljam a vallás és az ggyl.áz iigyét." E mó)t/,eá~teljee 

beszéd nem szeliditette meg a hntnlmasoltat, s a frnncziák elfog
lalták Avignont a Vensissin grófságot, mig a nópolyiak Pontecor
vót és Beneventót szállották meg (17G8). A fölvedert nyult·a min· 
den eb csahol. Portugalia mint felségárulást tiltotta el a pápai 
breve kihirdetését vagy kéznél tartását; V ele n eze, "ogy visszavo
nassa azt, megszoritotta az egyházi joghatóságot. Kelernell két 
tüz közé volt szoritva, egyfellll a kötelesség erzete, más részről a 
királyok követeléllui által sarkaltatnin, kik azonkivül egyetértve 
sUrgették a jazsuiták eltöröltetését. Hogy mire ment ki a dolog, 
már másutt előadtuk: de uj kellemetlenségek érték öt Parma 
feUSJ. ' 

Fülöp, ki ama herczegség nrává lett ( 1748), megazokván a 
fényűzést XV. Lajos udvarában, kinek kedvencz leányát Marie
Louise-Eiisabetet nöül vette, nem igen tudott alkalmazkodni a cse
kély bevételekhez; miért is Spanyolország királya, azonfelül hogy 
~Jfizette adósságait,_ kétazazötven ezer lirányi évdijt rendelt neki. 
O a pénzügyeket a bayonoe-i De Tillot Vilmoera bizta, ki ügyes 
s az akkori bölcs~ezek módjára önzetlen ember volt. A Rómából 
meghivott Paciaudi közremüködéeével ujra azerveztetett az egye
tem, hol Valdrighi, a hebraizál6 Derosei, Venini atya, Silvani, 
Angelo Mazza1 Lesueu1· physiku~, Capretta, Amoretti, Uberto Gior· 
dani tartottak előadásokat: a: zengzetes ékesszólásáért dicaért Turchi 
Parma püapökévé neveztetett, hová a aaluzzói Bodoni nyomdá.sz 
is rneghivatott, ki e nPtrnben a lflgjeleRebhek kHzé tartnzott. A 
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herezeg tia Fet·dinand mellé nevelUül a bölca~ez Condillac rendel· 
tetett, s annak rér;zére írták Millot az elsö E g y e t em e s t ö r t.~
o el em-folyamot, éa Mably az li Értekezéseit a tört~ 
n e l em t a n ú l mán y a f ö l ö t t, mindketten a franczia bölcaéazi 
iskola hivei. 'l'ávol attól, hogy a fejedelmek mindenhatósigll.nak 
eszméjét keltctttk volna a növt~ndékbeu, 11zlikségeanek Utctették 
fel ol8tte korlátozui azt, s tisztelni a népek jogait, mellyek bajai 
- mondák -- azok igaz~4gtalauaágábl>l on~unek ; de ugy ItUszik 
tulterhelték emlékezetét ahelyott , hogy itélő-tehetség~t fej
lesztették volua ki; miért is egy nií elöre mogmondotta, wi
kép tizedik évére owhort; hu11z éves koráraL gyermeket fognak 
belöle csinálni. 

S l''ordinand, tizonnégyéves korában elfoglalván a trónt, 
(1765) vulóhan egt!szen Tillatra bizta rnngát, ki ugy gondolkozott 
mik6nt Pombal ~a Arnndu, mierti!i csakhamar ösazelitközésbe 
jött a római UU\'anul. Azzal kezdették, hogy megtagadtáok a 
pápai székWI az adót, mcllyet ez a beiktatásért követelt; akadá
lyoztitk a hivei' hllkr.zilségét az egyház irányábim; a holtkéz nem 
szerezheti meg- az ingntlnn javak teljes tulajdonjogát; s ha ollyanak 
szállanának reá, világinkra kell azokat ruházni vagy egy év alatt 
eladni, kivéve a kór- é~ lelenczházakat j ki szarzetesi fogadalmakat 
tett le, ugy tekintessélt mint a ki minden birtokról és eshetöleges 

örökségről lemondott, csupán élet-járadék élvezésa engedtetvén 
meg neki; azon ingatlan javak, mellyek az utólsó telekkönyvezés 

után jutottak e~yháziak ke~ébe, adó t fizessenek. Nagy sérelmet 
látott ebben Róma, a még nagyollhat a 67 .. iki rendeletben, melly 
a herezeg ulntt.vnlóinak megtiltotta pört idegen, s névszerint ró
mai törvényszék elé vinni, vagy k dl földi batalomnál egybaz i év
díjakat, adományokat, méltóságokat etirgöloi, mcllyekhez jogható
ság vagy előjog volna kötve; a lelkészkedéHsel vagy anélkül járó 
javadalmak, apátságok, az államban joghatósll.ggal összekötött méltó
ságok csak honi alattvalóknak, s a h11rczeg beleegyezésével adat
hatnak j semmiféle irat, melly Rómából jő, ne legyen érvényes a 
b erezegi e x e q u a t u r nélkül. 

XIII. Kelemen vakmeröknek és semmiseknek nyilvánitotta e 
rendelkezéseket ( 1768) mint a. hatalom alapját nélkülözöket; ki
közösitetteknek, kiknek azokban réiiZök volna; s m i e i n k n ek 
(n os t r:i) nevezte Parma és Piacenz a herczegségeke t. Ferdinand 
meg nem ütödve tiltakozott, a levéltárból előkerestette az uralmi 

függetlenség bizonyítékait; elfogatta, a a pápai állam határaira 
3 V• 
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szállittatta a jeszuitákat, megtiltván nekik mPg a k\'resztiilutazást is 
11aját államán; harnienak állitotta a pápai brevM, mert, mondá, le
hetetlen, hogy az t>gy olly böle~:~ r,ápától kikerülhetett volna; el
törölte az inquisili6t és több kolostort, a meghagyottakat ·"pt:dig 
szabályozta. A c 8 a l á d i sz e l' z a d 6 s b e n i:!Ziivctkczett Botn·bon
udvarok magukévá tették az ö ügy6t. Ill. F'crencz, Modena her
czege, utánozta öt, eltörölvén az egyházi javak meutcsségét éd sok 
vallási alapítványt; fegyvcrl;;ezctl, ho~y támogassa jogigénycit a 
ferrarai herczegségre , de a nagyhatalrna~ kiizhcvetctték ma

gukat. 
XIV. Kelcmru. 

A pápa, kegyetlen kényszerűségében: vagy rendeleteket tenni 
közzé, mellyekre senki sem hallgatott, vagy olly eszközökhöz fo
lyamodni, mellyekct a közvélemény helytclenitelt, nyögött a sziv
beli mély fájdalom alatt; mig végre meghalt ( L71i!l. febr. 2). A 
fejedelmek most azon voltak, hogy utódot adjanak neki, nem a 
legjobbat, hanem ollyat, ki kész il\gyen eleget tenni az li közös 
kivánságuknak; s az utód Lorenzo Ganganclli, a szm·zctes lett. 
Tudós és élesesz ü ember, szerenesés i ró, bár a L c v e l ck magasz
talása, mellyck neve alatt fm·ognak, még inl<ább vastag tudatlanság 
mint rágalom l); annak, ld iit a Ferencz-rendbe lépésröl le akarta 
beszélni, igy válaszolt: "Ha jámborságt·ól beszél ü u, hol fénylik 
az jobban mint Fercncz követöi l<öziitt? ha nagyravágyásról, nem 
ez vala-e az ut, mellycn l V. és V. ~ixtus a tiarához jutottak?" 
A bölcsész irókr 6I azt mondá: - "Küzdvc a ket·esilté,nység elte n 
annak szükségességét fogják feltüntetni ;" Voltaircról: "Csak azért 
ostromolja olly gyakran a vallást, mert ez öt fl;,,zélyezi ;" Rous
seauról: "Festő, ki nem igen ért a fök clüállitá~:dJOz 1 s csak a 
redőzésben ügyes;" a H c n ds z e r (Systema) írójáról: "Esztelen, 

') XIV. Kelemen leveleinek Hzer,öje a parisi Louis Auluiu de Ca•·accioli 
oratorianus pap volt, Ili arról vala nevezete~, hogy igen jól ludott másokat utá
nozni. Magas rangú egyénekkel, pápákka!, bibornokokl[a] állolt levelezésben, s 
igen sok munkát tett közzé, mell .:ek nagyou olvastattak főleg vidéken és a pa
pok által, kik azvkat beszédeik készitésőheu is használták. De valamennyi mü
ve alantabb fokon áll az "mlitett leveleknél, miárt is némellyek a~t hitték, hogy 
é:S ·nem tett egyebet mint közrebocsá.totta azok követelt eredetieit, mellyek vilá
go.··· n magukon vi.ielik a fr.'nczia Hzövegböl eszközült ful'<lir:Í.; jeleit; Lizonyára 
egyetlen levélnek cred t~Úje Hem találtatott fel azok iratai köz ö t t, kikkez állitólag 
intéztettek, Beszüntettetvén évdija, mellyet Lengyelországtól, ~ egy másik, mellyet 
Austriát61 húzott, igen szegényen halt cl 1803-bRn. 
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ki azt hiszi, hogy l1a a házból oliizi az urat, saját módja azorint 
foghatj,a azt majd r1·ndczni." 

Ugy bcszéltt~k, az idlal nyer!<! cl a tiarát, hogy hittel igérte 
a jezsuiták eltörl<iRét; dc e~akl~anwr i.Jclátva, milly támaszt vesz
tene bennök a Szentszék, mindcu módot felhMzuált, kieszközlendö a 
fejedelmeknél 1 hogy megelégedjenek a rend reformálásávaL E 
végböJ engedékenységgel édesgotte (iket; ntm hirdette ki a szo
kásos I n c o e r1 a D om i n i bull át j hallgatott, midön akadályoz
ták a pénzküldést Rómába, vagy a Szent-oflicium joghatóságát, 
vagy a papság vagyon.szerzését; s magán levelezés utján igyeke
zett megbékéltetni a sok czivakodó felet, Áldását h:üldötte a par
mai herczegnek s felfüggesztette az intiilevolet, minekfolytán az 
infans köz v etitöül ajánlkozott neki a ll ourbon-ud varoknál j de ezek 
szilárdul megmat·adtak követclé8ök mellett ll jozsuiták eltörlése 

·iránt. S Kelemen ezen l< ivánatuknak is eleget tett j s akkor 
Francziaország visszaadta neki Avignont, IV, Ferdinand pedig 
Beneventót és Pontccorvót. Sardinia királyával megegyezett a 
menhelycl< eltörlése vagy lcgaláub megszoritása idnt, mert a vét
kesek (miként a pápa nmdcletében megvallja) olly vakmeröségre 
vetemedtck, hogy a templomok előcsamokaiban és udvaraiban 
kunyhóltat emeltek, mellyekbrm magukat megLuzzák s fegyvere

ket és szaltad személyeket rejtsenek el. 
Dacz:ira mindeund{ a fejedelmek mcgkt>ttöztették eröködé

seiket, hogy függ<!iknit::;ek magukat Hömától. najorország minden 

egyházi méltóRágbúl ki~::írla az idegeneket. Mária Terézia keves
bítette a vallásos testületeket, s gyám-hatalmat akart gyakorolni 
a holtkéz hirtokai fölött j az egyháziaktúl elvévén a könyv-vizsgá
_latot a kormányra bizta azt '); eliiiriilte az lnquisitiót, megszün
tette a szct·zetcsck biit·tiineit s a mcnliclyeket; egy gazdásaati ta
nácsra bizta a vegyes egyházi dolgokat, s egy másikra a szent 

helyek és a parochiúk t•eformálását; Lombardia püspökeinek meg

hagyta, nyomják cl az J n c o e n a D o m i n i hullát 2). Aztán II. 

l) A cansura Milauo t."riile~éu ruindig igcu Bzeli•l volt.; úgy hogy egy

nérlaell, tanáro!<, ltik II. Vittorio Amedeova1Nápolyh61 Piemontba költöztek, nem 
tall\lván ott. elég vtllemény-szahadságot, miként már .említettük, a milan6i Mlamba 
mentek át, h'lgy előadásokat t:n·tsanak és kö~reboeaássák könyveiket. 

·') Azt állitotta, hogy szcnt Károly vitte azt be tekervényes utalton s a 

királyi exequatur nélkül; mire Pozzobonelli, Milanó érseke, azon észrevételt tette, 

miszerint Illy alakiságat nem szlikséges toldutethe venui, e nem hihető, hogy 
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Jór.~ of tüzzcl é~ rohamo~l!.n Iul l mozza az ujitáaokat, hátrány.áw é~ 
daczára az egyházi batalomnak ; változtat, töa·öl, újra sz·ervfz, 
miként láttuk, s theologiai intézetében kedvez a jansenismusnak 1). 

De rnig a francziaorazági jansenisták ellenzéket képeztek w kor
mánynyal szemben,- a mieink csusztak másztak a hatalom elött; 
amazok függetleniteni törekedtek a nemzetet egy hatalomtól, mely
lyet idegennek neveztek, a mieink el akarták törölni az egyetlen 
olasz hatalmat, melly (ékethette volna az iciegen uralmat, a tiara 
fölé igyekezvén emelni a koronát. 

VI. l,har<. 
Beszéltük már, mikép VL Pius, ki i~n hosszas conclave után 

ült mint XIV. Kelemen utód1t n pápai ~zékbe (1775), megütödve 
látván a napról napr11 szaporodó ujitáeokat, személyesen ment 
Bécsbe (1782. mart.): voszélyes lépés, melly nem sikeriti vén, alább· 
szállitotta a tiszteletet Róma iránt. VillKZ!Itérvén a pápa, U. Jó
zsef rendeletet menesztett Lombardia koJ·mányzójához, meghagyvAn 
neki, tartassanak fen intézkedései a kolostorokat é:l a vallási titrel
mct illetőleg; eltiltott mindcn vitlit a:z U n i g e n i t us bulla fölött j 
a könyvek korrnányi r~t'nsuránAk, s a római buJJák királyi e x e
q u a t u r-nak vettettek alá j királyi felügyelet alá helyeztettek a 
papnöveldék, a király nevezte a pü&piikiikct, kik hiiséget tartoztak 
esküdni a fejedeicmnek; megtiltatQtt az alattvalóknak ftilmentése
kért közvetlen Rómába folyamodni. Hogy miként szelidittettek e 
rendeletek, már másutt jeleztük. 

Velencze is czivbdást kezdett a pápll.val. Miként láttuk, e 
köztársaság a vallási dolgokban nagy szabadtuigot őrzött meg, 
mellyet a szerzet es Paolo Sarpi tanácsainak követése ál tal még 
inkább növelt, minélfogva a papijág ott mindig fiiggésben állott a 

szent elöde alattomo~ eljárá,,t. kiivutet.t. vnlua. H11sonló11n lépeit fel Dm·ini, 
paviai püspBk. 

1) E~y ml\,ik tlteoJ"giui kénléa is j,galott~ágban tartá 11kkort.ájt. Lotnbllr
diát. A eremai Giuseppe Guerrieri az oltAri azentséget igen gyakran szolgR.l
tatta ki cgynémelly ajtatori nőknek ll mlso 11llitl.; mi által ez hi)8Bz{rra uyúlott, s 
zavart okozott a többi p~poknak. Megtiltat.ván a~ neJei, makncsúl vitatja, mikép 

~ a hiveknek sérthetlen jogul1 van álclov.ni tt mise Rlatt.; a piispi\l< által reáparan
csolt örökös hallglitás kötelezettségéből nem ""lrY l~lkiism<•retet csiaált, a pártoló
kat hajbb!ott és foly~tinodások~tt nyujt•·l.t be: minélfogvn;öt a pápa Lusset6i kanonokká 
tette, s egy köriratot (Oerliore8) bocsátott kö~rc, :ullyLen kijelentá, mikép R 

miee teljességéhez nem ezilkséges, hogy a hivek iH áldouanak, hanem igenis 
die!éretes, ha a többi ajtatoss:lgi e1elekvények háborgatába nélkül teszik azt. 
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lejedelemtöl; a~ iuquiaitio kovc11ot teLetett; dc a~ áll~m-tillztvillelő
ség végezte annak teendőit, mikéu~ például a bresciai Giuseppe 
Beccareili pörében történt, ki, ru int aféle q uietista, gályárá. ítélte
tett. Mindazáltal a pápa nem szünt meg jó akarattal viseltetni 
V eleneze iránt, süt mindeu lebetöt eik ö vetett, hogy egy keresztes 
hadat fegyverezzen fel támogatására a törökök ellen folytatott há.
boru alkalmával, mellyben Velencze egészen elvesztette Moreát. 
Mostanában villongásokra az aquilejai patriarchaság kérdése nzol
gáltatott okot. Ennek joghatósága a velenezei és osztrák Fria
ulra terjedvén ki, abban történt megállapodás, hogy a patriarcha 
felváltva választassék a velenezei doge s a főberezeg által; késöbb 
azonban, akár ügyesség akár elnézés lett légyen oka, e jog csu
pán Velencze alta! gyakoroltawtl A jo;,;aira annyira félté· 
keny Mária Teré~ia vissza akarta azt 11zerezni : s vita támad
ván miatta, a pápára bizatott a kérdés eldöntése. XIV. Bene
dek kótfelé osztandónak itélte a patriarchaságot, Udine é11 Aqui
leja székhelyekkt!-1. ( 1751 ). V eleneze H értve érezte magát ez itélet 
által, elLacsátotta a nuuciust, fenyegette Ancouát; s ilirályok köz
belépése sem habznált, mig végre a velenezei Rczzonieo levén Be
nedek u tód!\vá, elhallgattak a dologgal. De a neheztelés nem szünt 
meg, miért is a kiiztársa~:~ág a~ akkoriban divatos rendszabályok
hoz nyúlt, a mcgyés püspöknek vetvén alá az összes szarzetese
ket ( 1768), mi fi.íleg a jezsuitákat sujtotta, kiknek függetlensége 
szálka volt az emuerek szemében ; meghatározta, hány szerzetes 
tartózkodhatik legfoleob egy-egy kolostorban; eltörölte a szerzet
házakat, mellyek tizenké\ tag befogadására nem voltak elégsége· 
sek, szabályozta a zárda-fegyelmet, eltiltotta az érintkezéseket 
idegen főnökökkel s a péoz-küldést Rómába 1); megszoritotta a 

') A velencz.,i lt~ztártiaság llgy t·gyházd bizottság által számot adatott ma· 
gáoa.k a pénzről, molly onnan évenkélit Rómába bevitctett. Az eredmény ltö· 
vetkea~ö volt: E>gyház-.iavarla.lmi évj{,ra<lékok fejében a velenezei államokból éven· 
ként kivih•t.-tt 260,000 frank j ki viiire fizetendő egyházi nyugdíjak 72-78 e&er 
fr j pa.triarchák és pü;pökök kánoni beiktatása végett tíz év alatt lda.dott hu· 
szonnyolcz bullflért, fl milli6 frKok, new sz '•milva a Ró w ll. ba utazás költségeit ; 
apátok és priorok heiktatási bulláiért tí·6 évi időköz alatt, 50 00 frauk; magada· 
tott nyugdíjak tárgyában kihoesátott. 110 bulliért 78,800 fr j parochialís egyh6.
zakba beav1,tó 225 bulláért 150,000 fr j kanonokaágokat átruházó 127 bulláért 
80,00· fr; százötve o egy~zerli javadalom atlományoz!sa tárgyábau kiadott negy
venöt bulláért 12,600 fr. 1768-ban Rómából 1130 leirat érkezett, búoeúengedé
lyek, oltár·kiválhflgok1 fölmeutvén)'ek IZ6Dtelendök rés:r.ére, sr6f1ági oklevelek, 
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holtkéz részére való hagyomitnyozás Hzabad3ágát. Továbbá Velcn
eze volt az elsö knth. hatalom, melly az egyházi javakat adóknak 
vetette alá Róma engedélye n élitfil; kizárta az l n c o e n a D;,_ 
m i n i b u liát, elvette a pápától a lumonoksl1gok és lelkészi~ java
dalmak adományozási jogát, de meghagyta nála a pü6piikségek a
dományozását; huszonegy éven nlól senki föl ne vegye a papi öl
tönyt, se fogadalmakat ne. f('gyen le huszonötödik éve előtt; sem
miféle bulla ne legyen érvényes a kormány felhatalmazása nélkül, 
sem bármilly folmentvény, ha csak a patria•·cha által nem adatik. 
Kelemennek ugy látszott, hogy a signoria az Egyház jogaiba vág, 
s megintette azt ama szelid hangon, mellyet az akkori idök na
gyon megkivántak; de a Senatus gőgől'llm felelt, s magához ragadta 
az egyházi ügyeket. 

A corsicai forrad.dom alatt (R3. lap.) Pasquale Paoli, ki a 
j elzett hanyatlás daczára is érczte a 8zent-szék fontosságát, föl
kérte a pápát, vegye ótaimába ama Rzigetet, s orvosolja a rendet
lenségaket, mellyek az Egyházban ott a polgári faáboru idején láb
rakaptak; XIII. Kelomcn kikérte a genuai l<öztársaság bcle~gye

zését, fl nem nyervdn azt meg, egy apostoli látogatút küldött; de 
a köztársaság, bá1· a velenezeicknél kevésbbé volt ellens~ge a 
Szan t-széknek, fejedelmiségének megsértés ét látván ez eljárásban, 
fregátokat és csapatol{at küldött a látogatás akadályozásfl végett, 
s heves gúnyiratok ingerelték a szellemeket. Minrlamellett azon· 
han hogy hatezer tallér tüzetett l<i jutalmul annak, ki öt átszl)l
gáltatná, a látogató kikötött a hivő szigeten, s áldásokat vitt oda, 
mellyek erősítik a reményeket., ·s Paoli, egyetértésben a látogató
val, sok jót eszközöl t a Rzigeten, mit látva az ottani pap~ág, bá
tors{.got meritett nagy áldozatokr'' határozni mag.it a haza támo
gatásának érdekében j ez azonhan nem akarlályozta Paolit, hogy 
halállal is büntesse a makac~ papokat és szerzcteseket. Ugyani) 
a héberek et., söt a jezsuitákat Í,; befogadta j mi akkoriban bámula
tos szabadelvűség volt. 

(i iannom•. 

Nápoly, küzvctlenchb fiiggésben állván a római széktől, ér
dekelve volt alaposabban tanulmányozni annak jogait, minélfogva 
az egyházijog ott szabályos tudományte~tté szerveztetett. Nicola 
Capaesi és Gaetano Argenti már határozottan a királyi előjog mel-

sat. mellyek -14/JOn fr11nkot vittek ki; továbbri. 589 hár.assági fölmentvény, 
mellyek ára nincs tndva, de flgy millióra tehetö. 
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lott nyilatkoztak: ~ illy felfogást tanusitott az ischitellai Pietro 
Giannone is (lü76-·1758) Sto1·ia civilc del Regno czimii 
munkájáb:m f 1724 ), mcllyet íí líirvénykczési gondjai klizepett irt 
vala meg. Elvitázhntlan érdeme. hogy nem csak észreveszi, ha 
nem vallja is, mikep a tiirténet nom csupán a tényekben áll, s 
látj n az összefüggóst ezek éH a jogtudo mán y között; miért is fi. 
gyelemmel kisérte kifejlésökben a császári, a kánoni, a hűbéri, 

a helyható~ági jogot, -mint az ~j miveltség elemeit. Do nélkül"öz
vén a keliéi ismereteket s még inkább a müvés?.ctet, nehézkes 

l 

pongyola munkát l<éazitctt., gyakran hibázva az időszámításban a 
fontos dolgokat mellözvc; kiadatlan emlékektől nem kért tanácsot 

. l 

mig másoknak szavait is lapszámra másolja I); a tUrvény betlijé-
hez azoigailag ragaszkodik mint egy Hgyvéd ; megveti a népet, 
alázatosan hódol a- kirll.lyolmak 2); a történet bölcsészele ismerot
l cn föld előtte, ahelyett ollykor a v alt esetben i hitének ád kifeje
zést ~); a haladás iránt an nyira bizalmatlan, miszerint fél, nehogy 
a sajtó ártalmára ~zolgáljon "a lángésznek a tanult~ággal, a neve
lésnek a könyvek sokaságával, a hatalmas eszmék terjedésének 
a rosz iratok bőséghel 1) ; " a két hatalom között folyt veraengés
ben mindig azon lévén, hogy hátrányával az egyházinak emelje a 
fejedelmit, nem csak a l< irivó részrehajlás vétkét követi el, hanem 
illetlen tréfakat is megenged magának az Egyház és annak fe
gyelme ellen. gmi;ttt hazája népe annyira haragudott reá "hogy 
több ízben dUJ•ván hánLalmazta iít" .-.); miért is Bécsbc menekült, 
hol, mig Róma kárhoztatta munkáját, VL Károly évi ezer forintot 

1) Elhallg~tva amaz iru•lalmi l ol vajlAs!o.l, mellyre már Denina ( Vicende 
·della lelleralurrt, Il, k. 1!7. lap.) ~ tiihh mások figydmeztelt?k 11 világot, Toledo 

életét egészen Micciotr.I másolta, még- c~ak. nem is' idé .. ve a AzerzUt. 
') VI. Károlyhoz ajlmló iratában igy ~zólt: .Amire leginl<ább büszkéknek 

kell lennünk ön szcreucsé8 kormánya alatt, az, hogy ön a c:;ászári felséghez 
illölcg fentartotta és érv~nyesitett<> kii~iittiiuk é~ előnyiinkre saját törvénye~ 

igényeit s magas és legfőbb Úri jogait." 
3) .A benevent6i her\·.zegség alHpitása ... véletlenül történt, nem terv

~v.eriileg , .. miként az e világ minden egyéb dolgaival törlénni szokoU, mellyek, 
ba eredetilkben tekintjük, vakesets?.erííleg igen csekély kezdetből emelkednek tetll
pontjnkra, hova eljutva szükségk(·pcn hanyatlaniok kell, s elöbi.Ji állapotukba 
témi~k vissza, miként ezt a világi dolgok törvényei magukkal hoiPlzák; melly 
bajthatlan törvényeknek az emberi bölcse•ég- sem ellell nem szegülhet, sem nem 
orvosolh11tja azokat." IV. könyv, 2. fej. 

4) VIII. könyv. 

·') Sorla. 
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utalványo~ott uoki. D~ midön a csá.szát· elvullzlutto Nápoly-ural· 
mát, az évdijt ie felfüggesztette; minek folytán Giannone ide oda 
bolyongott, min!fenütt ellenmondókra és üldözökre találva hamis 
állításai és csipl:lesége míatt. Genfbeo tette közzé T r i r e g o{) czi
mü. munká.ját, melly eretnek szellemet lehel: mindazá.ltal nem 
hagyta el az anya-vallást, sőt egy kiküldött által Sardinia kirá
lyának területére engedte magát csalatni a husvéti áldozás végett. 
Itt letartóztatták ; s habár visazavonta állításait, s az Inquisitio 
által fölmentetett, III. Károly Emanuel király haláláig fogva tar
totta. Ez aljas üldözés a szabadelvüség hirnevét szerezte meg 
neki, mellyre szeriotünk épen nem látszik érdemesnek. 

Nápolyi VII. Károly az egyháziak rop!Jant jövedelmeit ie a 
kirá.lyság fénye és gazdagságának emelésére altarván fordítani, 
kérte a pápától, szállitsa alább a papok számát, engedje meg neki 
adomáoyozni a püspökségeket és javadalmakat, eltiltani a holt kéz 
ja dra való végrendelkezéseket; kivánta továbbá, hogy joga legyen 
egy biborookot hozni javaslatba, s kizárást eszközölni a conclave
ban. Végre abban történt megegyezés (17&6), hogy a király, com
mendákat alapítandó a Sz. Károly és Sz. Januarius reodek szá
mára, adót szedbeasen az egyházi javakt61 1); s hogy Nápolyban 
v eg yes törvényszék állitaesék az egyháziak és világiak között föl· 
merüll:l vitás kérdések eldöntése végett. 

Bernardo Tanucci marchese, V H. Kár ó ly t!s utódának minis
tere, barátja a királynak nem az országnak, az akkori pedáns is
tentelenség ezerint buzgó pártolója a királyi mindenhatóságnak, le
beazélhetleo terveiről, bármennyire túlzók voltak is azok, zsarnoki 
annyira, hogy sem a történelmet sem a nemzeti jellemet nem vette 
számba, össze-vissza halmozta az ujitásokat. A bárók, az által 
hogy a királyi udvarba hívattak, tényl~g meg löoek fosztva a ha
talomtól ; a birák parancsot kaptak nem itélni másként mint fa 
törvény szabato~ szövege szer·int, a közzé tenni sajtó utján az ité
let indokait; Galanti, a királyaágban körezornie tartásával bizatván 
meg, az al'fól adott szép l ei r ás b a n nem palástolta el az or
szág bajait 2). Sok szabadkömüves letartóztattat ván, Tanucci, ahe
lyett, hogy vétkeseknek találta volna öket, vád alá helyezte ( 1751) 

') Négy ezá:t.tólit: mclly Úlon a s~~;&mitáe e~~;erint egy milli6 tallérna.k 
kellett ösucgyillui. 

2) A ~an GeOUiil'O di Palma uüL6nógbou, ti~~;cniit wérföldre liDi~liaJ NIÍ.· 

polyt61, úgy találta, bugy cuk a ué.r6 uolgé.i laktak hllnkbau, kétezer paraszt 

üreJekben éa lombaá\or<.•k alatt tart6r.:kodot\, 



du u Űtmnll.ro Pull~util, a tüt•vényliza'lk cinöket 1 ki cazkó:&lőjc volt 
elt'ogatáauknak. Megszüntctte az l'gybtlzi tizedeket: eltiltotta a 
papságot új bit·tokok szerzésétől s a Rómába folyamodáatól, meg
azoritotta az egyházi joghatóságot, s a papok számát minden 
ezer lélek után tízre, aztán ötre korlátozta, az új vagy régi hul
lákat érvényt.,leneknek nyilv ánitotttl a királyi beleegyezés hozzá
járulása llélklil j a házasságo't polgári szerzlldéa gyanánt r~ndelte 

tekintetni j Róma hátrányával emelte a püFpöki.iket, a teljesen a 
királynak vetette alá öket. Hadat üzent a jezauitáknak, s öaz
szeazedve, oz egyházi állam ter U letére szállittatta a rend öaatea 
tagjait, kiknek száma állitólag négyszázra ment (1767). "A ki 
rályság tcrülrtén e században szüli.ittek között a legnagyobb, az 
államra nézve lcgbaazuosabb a a lcgigazhdanabbú l üldözött ember 
fia részére" t. i. Giannone-nak- évdijat reudclt. 

A nunciatum mcgürcsedésével, a klltholikus fejedelmf'k há
rom jelöltet ajánlhattak, kik közül a pápa választott egyet. XIII. 
Kelemen meg akarta szoritani ama jogot , olly módon hogy csak 
az el9ö rend li hatalmak élvezzék azt (1759) j de Nápoly nem azá
mittatván ezek közé, kijelentette, mikép ezután csak beleegyezé
sével nevezett főpapoltat fogadand el nunciusok ú l. Ellenséges
kedésbe keveredvén illy rnódon a római udvarral, a nilpolyi kor
mány elkezdette kifogásolni a Szent-szék bulláit és brevéit, a aka
dályozni azok kihirdetését j elvonta Rómától a püspökök hagyaté
kait s a megüresedett székek jövedelmeit 1 a szegények segélyezé
sére forditván azokat j beaziintette p, római Cancellaria által sze· 
detni azokott kt\löufélc illetmények••t, mint szintén a kegyuraságot 
is, melly mindig a pápát illette, ha hűbér vagy bármilly más telek 
volt kapcsolva a javadalomhoz j a siciliai száz püspökség betöl· 
tési jogát a trónnak tulajdonitotta; a szigeten eltörölte az inqui
sitio törvényszékét, a egy pllspököt rendelt oda a görög-egyesül
tek részére, a nélkül hogy csak egy szót azólott volna a felöl a 
pápának j tizenh11t ezeniil !tét ezer nyolczszázra szállitotta alá a 
koldúló szerzeteRek számát; a püspökök által adatta a házaa~ági 
fölmentvény~kflt j végre feloszlatta a nunciatura törvényszékét. 

Ug,ttekintetvén Siciliamint a Szcnhzék ÖHi Liibére, évenként sz. 
Péter ünnepének előestéjén P-gy lovászmester poroszkalovat és hatezer 
aranyat adott át a pápának, ama szcrzödésnél fogva, melly IV. Sixtu~t éa 
aragonilli Ferdirul od között köttetett 14 79-ben. A sd zad kezdetén még 
vita is tároadt Bourbon Fülöp és osztrák Károly között, egyik is másik 

ie meg akarván hozni a hódolat ezen adóját j aztán VII. Károly, 
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megkapván a beiktatás t 17 39· ben, ünnepclyeseu kötelozte magát 
arra. Moat Tanneci azt tanácsolta a kiralyuak, szüntesse meg c 
szertartást, lileilyet lehetett megalúzúnak mondani, de mellynek 
törvényességét nem lehetett kétségbevonni, miként azt a szónokok 
egész raja tevé. IV. lt,erdinand l 777 -ben elhatározta magát meg
küldeni a poroszkát s a hatezer aranyat; de Colonna, ki, mint a 
királyság fi:Hovászmestere teljesíté ama szertartást, kijelentette, mi
kép a hódolat a szent apostolokat illeté; mire VI. Pius válaszol
ván azt mondá, úgy fogadta azt mint a nápolyi korona hűbér
adóját. Igy történt a következő években is, de 88 ban nem kűlde
tett már a föloTászmester s csupán a király egy teljhatalmazottja 
ajánlott fel az állam-titkárságnak hét ezer aranyat mint ajándékot 
a szent apostolok si':ia ré~zÁ1·e j s nem fogadtatván el, mert hiány
zott a po•·oszka ló, a teljhatalmazott egy bankárnál tette le az ösz
szeget a Camara rendelkezésére. 

VL Pius panaszt emelt, hogy a király ki akarja magát vonni 
a vazallság kötelezettsége alól j és sok munka jött ki e tárgyban, 
mellyek mindkét részről szenvedélylyel és rosz hiszomban vitatták 
a dolgo.>t 1). 

A Caraccioli-félc új ministerium alatt, midiín már hallható 
volt a forradalom eliíml)raja, egyesség jött létt·e közöttök, melly 
ezerint minden új kil·ály ötszázeze1· c~ü~t d neatot ajánland fel Sz. 
Péternek j a pápának áll jog4ban adományozn i a kisebb javadal
malrat, de csak nemzetbeliekre fogja azokat ruházni; ö válasz. 
tandja a ptlspökqket a király id.tal bemutatott három jelöltek kö
zül; ö fogja adni a házassági fölmentvényckct, megerősítvén azo· 
kat, mellyek a püspökök által adattak a zavarok id~jén j a po
roszkaló átadásával va)!) hódolat-nyiivánitás megsziinendik, s a ki 
rályság nem fog többé a pápa vazallsága gyanánt tekintetni. 

Toscanában az újjhúzás Rómával nem vala új dolog; s már 
a gyenge Gian Gastone mP-gtiltotta (17:12) Martelli érseknek a 
megyei zsinat kihirdetését, s me~:; hagyta ,.adják neki értésére 1 mi
szerint csak tisztán lelki dolgokba avatkozhat.ik, s hogy nem akar
juk, mikép nem egyháziak ellenében bármilly czímen világi bünte
téseket alkalmazzon. u Ginlio Rucellaj 1 a törvénykezés fönöke, min-

1) Ama sd~~ meg száz apró m·:nh:'lcskiik behouyolitolt:ík a lcgegyszeríibh 
kérdést, csupán azért., mert nem akartuk tokintettel lenni a törté,uclre s ltülönb· 
séget tenni az idHk között; s ami még roszab b, rigy tekintetett ama vita mint 
egys'leríl perlekedés R6ma h NApoly uralkod6i között, anlllkiil, hogy észrevették 
volna a födolgot, melly ez esetlege1, .e mondbatni, fritol látszat mögött rejle·t. 
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dig ellenszegilit az egyh~zi köv~teléseknek, s a kormányzóságot B 

aunak f<·jét Richec•mrt-t is arra bizgatta. Lotharingiai Ferencz, ti\. 
1uogatva RrJCellaj és Pompeo Ne1·i által, kOI'hítozta a holt kezek 
RZ('rzPsi jn1~:ít; a ~znn1.()íficinmtöl elvAtte 11 könyvok vizsgálatlit 
fl két iil11iikiit r<~nd<>lt a mcll<', kik részt veunének az ott tÁ.rgyalt 
pöt·ils iigyeL ben j I~'IOJ·en(':dwn eltiltoU.a a missir'JI<at éti némell y kör 
menetckct beszüntetett. 

XIV. Benedeket bántotta e dolog, néhány püspiik ellensze
giilt, s többek köziitt a chiusii is, ki c tárgyban egy iratot in
tézett Rucellajhoz: de ez sértve találván magát, panaszt emelt a
miatt a császári udvarnál s a pápánáL ki rábírta a piiapököt, írjon 
egy vissz.aLúzó levelet, mellynek aljassága eléggé mutatja, milly 
rlisztel.~n s-, erepre akartál;. kárhoztatni akkoriban az Egy házat. 

Mr'g tovább mentek, miuön Péter L~opold jutott uralomra, 
ki testvére, Il. Júz~ef prlldái által lelltesittetett; de mig ennek 
ujitásai - 111\lndja Botta - biilcsész szerz:íre mutat.nak, Leopol· 
déi janS(>DÍR!:Ít :írulnak el. Nem sziikség mondani sem, mikép tüzeR 
ellensége volt a j<:~suitáknnk, kik Toscanállan tiz collegiurnot bir
tak, 146,671 líra évi jövedelemmel. Leopold a florenczi érseknek 
adta ki az eloyomatási bt·evét, s habozni látván azt -- "Eogellel
meakedjék ön rögtön (igy szólt. hozzá) felebbvalójának, s érdeme 
lesz Isten és emberek előtt: mi mindenesetre fogunk tudni enge
delme8séget fiZerruti parancsainitnak l). Megsziintette az egyházi 
javalt mcnte8ségét, a me11helyel{et, a koldúlást, a remoteségekct, s 
két eze1· ötszáz vallásos te8t.vé;·ületet és sok szerzetes rendet osz
latott fel, többek közi)tt a neveléssel foglalkozó Barnabiták at is 2); 

akadályozta a k:>lostorba lépéat j elrendelte, hogy a szabályokért 
az elüljárók logyent'l{ felelösek; a lelkészi állomások csőd útján töl· 
tessenek be; m••gtiltotta a húsvéti áldozásra vonatkozó egyházi 
rendelet áthágóira szabott f,myitékek közzétételét, az önostorzáso
kat, zaránd11ldásoknt, s mindazon ajtatoskodásokat, mellyek a kor
mány által jóvá nem hagyattak; a szentképek mindig köpeny 
nélkiil álljanak; a holt testek kivitelénél mellőztesseoek a külsö-

1) Zobl, Sto•·ia. IV. könyv. 3, fej. 
' ') Tosea"ábHn 17il4-ben volt 7957 világi áldozár·, 2581 :de6bb rendü egy

lrázi . férfiú, 2 433 szerzetes áldozár, 1627 világi test vér (laikus szerzetes), 213 
zárdá.~an feluszlva; 7670 s~crzett':; n() 156 kolostorban. Fl6rencz nt\pessége 

78, 63f• Iéi~'- böJ :íllott, mellyel{ kuzül 2134 apácza, 917 szerzef<'>', 1377 áldod.r, 
1627 k11touu, 1:13c, poil{;'tri ti.~ztvi•olíj, 1018 g·yRpjumŰVIl~ volt. 



•'gek ; m~g az irgalmas tal.rsólat ee fogja fel azt, kit házon kivül 
~r a haJaLI; a hullák temetlikben takarittasaanak el föld-airokban j 
a pUepöki törvényszékek csupán egyházi ügyekkel foglalkozzanak, 
B esek is köznyelven intéztenenek; az Alt.alai.DoB helynököknek 
minden harmadik évben a fejedelem által kell megorllalttetniök ; 
semmif~le rendelet ne birjon érvénynyel a kormAnyi e x e q u a t u-r 
nélkül : a püspökök adjanak a lelkészeknek feloldozáBi engedély t 
a fentartott esetekre nézve : vAgre eltörölte a Nunciatura törvény
székét 1), s azt kivánta, hogy a püspökök egyenesen hozd fordul
janak sz!ikségcikbon, ké11znek vallván magát segélyt nyujtaní nekik, 
valahányszor nzt oh~~:jtanák j de j~~:j nekik, hn n kormAoy dolgába 
akarnának avatkozni. 

Sc lf•loue Rlt'l·l. 
Leopold ezen újításaiba ösztönziHeg folyt be Scipione Ricci, 

ki jámbor és tudós ember volt, de elöszeretettel viseltetvén a fran
czia theologusok tanai iránt, n babonával zavart össze egynémely 
lljtatos gyakorlatokat, mellyek legalább is ártatlanok valának, a 
piatojai püspökségében elnyomt11 a K e r es z t-ú t ~) 11 a Sz e n t
S z i v-ajtatosáágot, vizsgálatot rendel t el az ereklyék él! csodatévő 
képek ellen, kiklls:t.öbölvén a kevésbbé hiteleseket, megsziiotette a 
magán klipola ákat s a fölösleges ünnepeket: mindazaltal ugyan
akkor elömozdl tot ta az ajtatosságot szent Ricci Katalio irányá
ban, panaszkodott a negyven-napi blljtölés clhanyagolásn a a fö-

l) Az egybítzi és kiní.lyi joglllltóságot énl~kliJieg, igen sok em\6kirat jött 
ki, ~ Rucellnj senalor keazil<·ttc a leg·-&ebheket. Egy titkos ernlAkirat Toacana 
á llupota t'ölött vonat koz6.ssal u rt'tmai j ·gható•kgf.:'ul viazál y !Jan lillott egybizi 
jugbat6ság 4\rdekeire, melly 17·1ft-Len Bécsbe lliildetctt, egyehek között igy 
sz61 : .A r6mai uchar R a polg6.ri lnltRlom lcii:dllt folyt jogbat6aági vi
ták története odn vihetö viss&a, hogy a n\mn.i ll<h•ar soha sem szUnt 
meg mag1hak követelni mA~ok jog-ait, hogy 11ztAn kegyelem utján en~red· 

hesse lit ollyanolcnak, kiket iga~ság ~zcrint illetnéu~:k azok, ~ hogy lteleúnva 
ez örökös viezA.lyLa, nem bánták a:.~ em!Jerelc, birmilly lron jussanak ama 
jogok élvezetébe:.~, nem véve figyelembe, mikép e czim-vlltoztat:l.s lehetövé 
tette a papságnak - amint hogy ~oba sem i~ mula811ltolta azt el - sajitjAúl 
követelni végre viasza azt, mire, az AJtai, hogy átengedi~, jogot látnott magá
nak s1erezui." 

2) Volt~k, kik azt állitották, hogy a Ker·eszt·út aj~atois!.gLan, - mellyet 
ll franciacanuaok ajánlottak mik é u t. a jezsuit!k a Sze nt Mlllivet, - megtoldattak 
~~~ evangéliumi igazságoli, a javuoltlk, ne töröltes11ék az el, l1anem öt újjal he· 
lyettesitteaaenek a r'gi öt statiók. Ir.nen heves vita keletkezett, mellyben 
több birlap r.Sa1t vett; s P11.iati, Affh, R-·t.tinelli ,Iq misllk hoa•znH ~z~buezot 

inditott.ak I7R3. bau. 
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llJtt, hogy vacsorára aszalt fltgén és mazaolaszölll:\n kivUI más 
egyebet is esznek az em berek. 

Piatojában egy nyomda állfltatott fel "hogy lelepleztessenek 
igaztalan követelései a szellemi Babylonnak, melly természetéblíl 
ki és felforgatta nz egyhAzi hierarchiának, a szantek egyességé
nek, a fejedelmek . függetlenségének egész oeconomia1ját ;" s ama 
nyomdáb61 kerültek ki az akkoriban divatos jansenista irányú mií.
vek ezrei. 

Ezek terjesztésével, s az által, hogy folytonosan beszélt "a 
Hildebrand-féle követelések, a szerzetes és római uralom, a papok· 
és szarzeteseknek nem c11ak a sérelmek megboszúlásában, hanem 
mindenfélc ellenzésben való makacssága ellen," Ricci oly kérdé
seknek hintette el magnit, mellyek akkorig ismeretlenek voltak 
nálunk. l) 

Ő Ígen komoly visszaéléseket sziintetett meg a kolostorok
ban 2), s névszerint vizsgálatot renelelt két szerzetes nö ellen, kik 
bizonyos gonosz quietismusrt'll vádoltattak ; de VI. Pius kárhoz
tatta az ll eljárási modorát, szerény11~get és körillteltintB óvatossá· 
got ajánlva neki. A kormány sérelmet akart ebben látni ~agára 
nllzve, s Piccolornini külügyminister így irt a pápához: "Ő kirá
lyi magassAga szereti hinni, miltép a szent atya, jobban meggon
dolván e dolgot, el fo~ja magát határozni ama flipap irá.nyában ke
gyesebb indt\lat és hajlamnak adni jeiét, s li kirá.lyi magasságá
nak némi indokot azoigáitatni arra nézve, hogy enyhHijön boezí1 
sága hasonló lépések e a m<"galázó bánásmód miatt, mellyben a ró
mai udvar által látja részesittetni a pü11pököket, mid8n nem áldoz· 
zák fel saját kötelmökkel jogaikat, h::.gy egész teljökben enged
jék ,érvényesiilni azokat, mellyeket Róma igényel magának. ct 3) A 
nagyherezeg aztán két, mondhatnám, pásztori utasítást (P u n c ta 

1) Hogy n:cci os,zfll<öttetésbí'n állott :\Z Alpeseken túli j~nsenistákkal, 

kétség!!• lenné lí'~zi az ö maga~zta16ja. Ds Potter. Az ntl'ecbti szalrad'r t>gyház, 
&Bon fdltevéabr.n, hogy Colle pü~pöke megyei zsinatot gyíijtött öuze, eg_y buzdit6 
iratot intéBett hozzi, melly Zobinál olvasható, VIII. k. 125. okm. Riccitől Gré· 
goire pÜHpökböz intéEett ilus~~: levél is marKdt fen, mellyek igen ellenséges érzü
letet lehelnek R6ma irányábnn. 

7}· Ama ko•· számos iratai bizonyitjAk 11 papság, s főleg R szerzetes pap
sig el'nyedédt, hogy tBbbet ne mondjunk, a vallAsos buzgalomban. 

3) Elell emlékirat, 1781. jol. 21-ről. A lev~l, melly aug. 3. kelet alatt a 
harczegi theolognahoz intéztetik, igy kezdildik: .ö királyi maga~sága elkedvet
lenitve R roAr. han~nlat, u indúlatoskod6s " az igen küliluös magniselet által, 
mellyet a ~zPnt n1ya TMenna ügyeinP-k inth~~'h•n tanú"it ~th." 
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l e o p o l d i n a) bocsátott közzé, mellyekben kötelességökké tette a 
püspököknek legalább minden második évben zsinatot hivni egybe, 
hogy ta.nácskozás tarlatlsék az általa jelzett ötvenhét pont fölött; 
P• o. hogyan szerkcztessenek jobb ima- zsolozsma- és mise-~öny

vek; nem lenne c helyeseb L az olasz Qyelvct használu i a szant
ségek kiszolgáltatásában ; egyforma nevelést adni a papságnak j a 
kegyelmet illetöleg szcut Ágoston tanát tenni mindenkire nézve 
köteleziivé? 

Pl!;tojal ZISiuot. 

Hódolva e reudeleteknek, mellyeket talán ü sugallott, Ricci 
zsinatot tüzött ki Pistojá.ba (I7t'lli), meghíván arra a sienai Fa
bio Devecchit, Tangini abbét Flórenczböl, s több másokat az úgy-. 
nevezett király-pártiak , vagy is azok közül, kik Olaszországban 
elfogadták Febronius tanait. Tambut·ini és Palmieri a határozatok 
szerkesztésével bízattak mPg ; s mindenben a franczia appellan
sok nyomdokait követték. A hét ülésben megállapíttatott, miBze
rint a püspökök Krisztusnak nem a pápának helytartói, s közvet
lenill Kriaztustól nyert<~k megyéik kormá.nyzását·a a jogokat, mely
lye~et megmásítani vagy akadályozni nem It> het; az egyszorü ál
dozárok is részt vehetnek a megyei zsinatolt taJJácskozásaiban, B 

a püspiHthöz ha~onlóan feljogosítvak döniOllÍ a hit dolgában; a 
templomokban cdupán egy olt<ir legyen j a ezertartás köznyelven és 
fennhangon végeztessék j a Szcnthár·omllágot áLrázoló festmények 
ném tüt·etnek, egyik lt{~p uem til'ztelcndő ink{lbb miut a másik; 
a kisdedek lyrubusáról. ~;zólú tau mese; az Egyház nem hozhat be 
új hitágazatokat, ll határozatai czo.k azon esetben tarthatnak igényt 
•J csalhatatlan:ságra, ha megegyeznek a szentirással s a hiteles -ha
gyomány nyal; mi1.den ltivlínek úlvasnia kell a szent irást; a bucsú 
csupán az egyLázi Lüntetéscktlíl meut lúl, ~; Krisztus Jézus érde
meinek BupererogatoriuB kincse, s ennek a holtakra alltalmazása 
nem egyéb scholastikus találmánynál j eltöröltetik a lelkiismereti 
esetek fentartása, s a püspökök e!lküjc a fölszenteltetéllt megelö
zöleg; a kiközösítésnek csak külsö ét·vénye van; a fejedelmek 
akadályokat gördíthetnek a házasság elé, mit a nagyherezeg pol
gári szerzödésnek kért nyilváníttatui. 

Kétszáznál több pap akadt, kik hozz~járulásukat nyilvánítot 
ták a kr>gyelmet érdeklő úgynevezett ~:;zent-Ágostoni tanhoz, elfo
gadták a gallikán egyház négy tételét B Noailles bíbornok tizenkét 
czikkelyét, helyeselték a nagyherezeg és Hiccí által bevitt újításokat, B 
basználatra azon katechismuat írták elő, mellyet akkoriban Monta-
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zet, Honi érsek tett közzé 1). - "Calvin Olaszorszá.gba tör" mon
dák némellyek megrémül ve j - "Valahára véget érend a pápák 
túlkapása" mondák mások örvendezve: s Leopold, ki napról napra 
értesíttelte magát a dolgok álláeáról,~Iátva, hogy némelly püspökök 
elszigetelten nem értenek egyet köriratával, elhatározta magát 
nemzeti zsinatot hívni össze. Elökészitendö azt (1787)1 akarta, mi
kép államának főpapjai közül három ér11ek és tizenöt püspök ér
teltezletct tartson a Pitti palotában, felhatalmazván öket tanácso
sokat és canoni:!tákat is vinni oda magukkal, csak ezerzetesek ne 
hgyenek azok ; de azalatt némellyek ellenzéki állálit foglaltak el 
a pistojai zsinattal szemben, támogatva a jogtudós Lampredi al.l
tal is j átaJános elégületlenség nyilvánult a nép s a fanatikusok
nak nevezett szerzeteselt részéről ! Leopold tehát belátta, mikép a 
zsinat összehivása vesztére szolgálna az ügynek. 

Egyedtil Ricci nem tágitott j köznyelven mondatta a zsoltárokat, 
megváltoztatott néhány szót az A v e Ma r i á ban, megfosztotta a 
templomokat becses ékességeiktBl, kiküszöbölte a búcsú-brevéket 
és emlékeket. Midön a miee olasz nyelven tartatott, a H á l a Is
tennek, s M enjetek, vége a misének szavakra a nép csak 
nevetett ; de midőn Pratóban le akarták rontani az oltárt, mellyen 
a boldogságos szüz öve tiszteltetett, a pratóiak fellázadtak s fegy
veresen törvén a templomba, a Ricci által tiltott módon énekeltek, 
harangoztak j fölégették trónját és czimereit, a az újításokat tartal
mazó könyveket; kiszedték a föld alól az eltemetett ereklyéket, s 
helyökbe a pásztor-leveleket temették i s ellenére körmeneteket, 
letenyéket tartottak, és tisztelték a képeket. Majd a theolognsok is 
ueki estek, durva tévelyeket vetvén szemére i az ellenállAs magá-

1) L'-•d lslol·ia dell' a..semblea degli a1·civescovi e veseovi della Toseana, 
tenuta in Firenze l' am1o 1787: Punti ecclebiootici, eompilati e traamesai da S • .A.. 
R. a tutti gli arciveacovi e veacovi della Toscana; e loro rispettive rispoate. Fl6-
rencz 1788. - A cziwlapon egy nyomat van jelvényes ábrákkal, s alant véd
szellemecske, kezében nyitott könyvvel, mellyen az Enciclopédie sz6 olvasha~6. 
Ricci Alihalatosan vé:li ott a janseuista elveket, s mintául Allitja fel az 1763-ban 
tartott utrechti szakadAr zsinalot, buzdítva a toscanai pü,pököket, kövessék azt• 
fogadják el zsinati birAk gyanlmt a lelkészoket, s emeljenek védgátakat a cse~
szövö: ~6mai udvar ellen, melly a szerzeteseket s~a nuncius t fogja müködtetni, hogy ki
semmizme öket; k!..rboztatja a tiltott könyvek Indexét, és sok munká.t ajánl az abba 
fölvettek közül. A f'ónt emlitett pontok ötödike (hogy minden kétely closzlat
tassék a szándék iránt) világosan kifejezte az altaratot "visszakövetelni a piispöki 
tekintély iSai jogait, mellyek a római udvar által visszaélilleg bitoroltattak.'' 

~~ ~ 
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ban a két székes káptalanban is elharapózott; minélfogva az új i_ 
tások megsemmisittettek, ö pedig menekiilve leköszönt. VI. ·Pius 
megvizsgáltatta a pistojai zsinatot, s A u c t o r em fi d e i bullájában 
annak öt tételét mint eretneket itéltc el, hetvenet pedig szakadár
nak, tévesnek, botrányosnak, r~galmazónak é11 rosz akaratunak nyil
vánított. Ricci, kivel a pápa nyolcz éven át egyezkedett, hogy té
velyei visszavonására birja öt, amaz itéletet mint igaztalant vádol
ta be a kormánynál: de aközben az olasz dolgok hanyat
homlok rohantak; Ricci gyülöletbc esett az udvar előtt mint a 
francziák párthi ve; végre visElzavonta tévelyeit 1). 

VI. Pius mindig példásan becsliletes embernek mutatta ma
gát: midöo még Gianangelo Braschi néven kincstárnok vala évi 
negyvenezer talMrt szcrzett vissza a kincstárnak , mclly összeg 
elHbb illetéktelenül kegypénz gyannnt osztatott ki ; helytelenitette 
a jezsuiták elnyoroatását; a nép szerette iít, részint mert szép, 
fényt kedvelö, gazdag családból való, részint mert megveszteget
hetlen és tevékeny ember volt. Alig hogy pápa lett, csakúgy ~>zórta 
a pénzt, eszes és erényes emberekkel vette magát körül, zenedé
ket állitott szegény gyermekek rés1.ére, előmozdította a Propaganda 
munkálatait 2), s visszaadta R pápai functi{,knak a fényt, mellytöl 
az előbbi pápaság alatt megfosztattak. 

Francesco Bcccatini VI. Piusnak egy magasztaló és sz6no-
' kias E l e t r a j z á b a n bevallja, mikép Törökországot kivéve, a pá-

pai állam legroszabbúl vala kezeive. Az Adriai-tenger termékeny 
partvidékeinek egy ötödnél nagyobb része h'\vert gyUmölcsözet
lenül, úgy hogy felhatalmaztattak a szomszédok ~::~ját javukra mi-

1) 1799 Augustusról kelt levelévol, miután kiállotta. volna az üldözéseket, 
mellyek a rövid franc~:ia-szabndságra kiivetkeztek: .szivböl é< lélekből szilárdan 
egyesülve Sz. Péter sz~ltével, a mit az tart ~.< helyesel, én is tartom ~s helyes
lem; amit az kárhoztat é~ visszavet, ~n is vissznvetem és l<árhoztatorn •.•.• 
mindazt, mi bensö érzelmemnek ellenére, akár a pistajai ?.Binatbao, akár irataim 
blLrmellyikében nma tannal ellenkezöképen értelmezhet.ö, kárhoztatottnak ~s egy
házi átokkal sujtottnak tartom, v ul! om és nyiivánitom stb." 

Z obi e levelet kiesikartnak nevezi (függ. a I II. ltötethez, 178. !up). De 
mi joggal lehet aljasságot tétele~>:ni fel Ricciről? Minrlen legkisebb kényszerítés 
nélkül még teljesebbeo visszavonta lilitásait 1804-ben azon alltalommal, mid<Sn 
VII; Pius Fl6renczén ment kerosztííl, ki azt rnondotta a consistorinrn elött, 
hogy ez volt legnagyobb vigasza francziaországi útjában. Ricci egésr; 1810. 
január 27-ig élt még. 

2) A De f:il'opaganda gyiilekezet 1789 fel6 kiadta a rumai katechismust amb 
nyelven, a k1trd nyelvlant és szdtá1·t, a eiiJet.i s az a•"ti Alphabetwnot. 
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velni azokat. EJtiitatván a gabnnkivitel, s akadályozva lévén an
nak1 bel-forgalma, az állam-magtár igazgatóságának joga volt tet
szés ezerinti mennyiséget vásárolni össze, általa megszabott áron ; 
s a kivitel engedélyezésével azt gazdagította, a kit akart. Ép olly 
boszantó volt az élelmi szerekre ügyelő szék, melly kénye szerint 
taksál ta a barmokat, s minden olajat összevásárolt, hogy aztá.n 
drá.gán adja azt el. Hiányzottak a kézmügyárak; igen költséges 
volt a külföldi gyármüvek bevitele, s ugyanazért virágzott a csem
pészet: a föld-jövedelmek négyszázezer scudóért voltak bérbe ad
va, holott könnyen kétszerannyit is behozhattak volna; XIII. Ke
lemen tizenegy évi kormánya alatt tizenkétezer gyilk.osságot je
gyeztek fel, mellyek közül négyezer esett csupán a fővárosra. A 
VI. Pius által alkalmazott gyógyszerek hatálytalanoknak bizonyúl
tak e bajok orvoslására. 

Ezek után nem nagy kedvünk lehet dicsérni a bőkezűséget, 

melly felvirágoztatta a szép-miivészeteket, 1 tespedni hagyta a 
hasznosakat. Már elöde egy emlél{et emelt a szépmüvészeteknek 
a Kelemen-féle muzeumban; Pius jbval nagyobbitotta azt, s a ki
tünő régész Ennio Quirino Viscontit bizta meg annak rendezését 
vel és leírásával, párositva saját nevét az alapítóéval; szent Péter 
templomához a gazdag de nem szép sekrestyét toldotta, nagyobb 
kiterjedést adott a Qnir·inal-palotának, javittatta az anconai kiköt8t sa 
subiacói apátságot; sokat költött a pontini mocsárok kiszá.ritására, 
mederbe szoritván az Amascnót és Uffentót, s az igen hosszú Six
tus csatornát ásatván, mellyen a tengerbe folyván be a vizek, szá
razon hagyták a teriileteket, mellyeket csakhamar virágzókká va
rázsolt át az Ílj mivclés. Fájdalmasan esik, hogy hozzá kell ten
nünk, mikép ez ()s római !!zabásu miínek czélja egy fejedelemség 
alkotása vala unokái részére, kiket olly m6don pártolt, a mint már 
rég óta nem volt szokásban. A kabinetek politikAjához nem so
kat értett; de nem akarjuk elhallgatni, mikép a fonyeget8 vihar 
láttára , egynémaily bibornok a pápaság hajdani nagyságához 
méltó tanác~úl adta noki : szövetségben egyesiteni Italiát Róma 
fenhatósága alatt. Azonban voltak, kik inkább féltek az olasz szö
vetségtől, mint az ell enséges betöréstől; s a Szent-szék úgy állott 
mint ~ ki látja, hogy kitörö félben van a Vezuv, de nincs módja 
azt megakadályozni. 

40* 
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HARMINCZADIK FEJEZET. 

Olaszország.- Utóls6 események. 

Tosl'an11. 

S valóban látva a dolgok alakulását, az emberi oko~ság azt 
mondotta volna: - Róma bevégezte szerepét és eltünik; a f~je

delmek, minden közhatalmat maguk hoz ragadván, kényurakkai l asz
nek, de nem hogy zsarnokoskodjanak, hanem inkább hogy életbe 
léptessék a böJcséRzek által hirdetett javításokat j s ezek és azok 
egyetértve fogják eszközölni a népek javát, mellyek, örvendve, 
hogy van, ki h~lycttök törődjék, gondtalan boldogságot élvezendnek. 

Szegény emberi okosság! mi most tudjuk, hogy másféle ve
S7.élyek közelgtek fenyegetölcg, mellyek meg valának változtatan
dók rendét a haladásnak, a tanúltak tudományainak, a királyok 
gyakorlati alkalmazásainak, úgy mint Róma igényeinek; s hogy a 
tudósok által sugall t, a királyok által kezdeményezett sok rész
leges javítások min den fontosságukat el fogandották veszteni az 
átaJános felforgatá~ban, melly újjászülendő vala a társadalmat. A 
tisztábban látók már atyáink koráhan is jó le czkét vehettek, ta
pasztalva, mikP.nt dülnek össze egyszerre a rögtönzött épületek· 
Toscanában kevésbbé történt ez mint másutt, mert valójában 1\Z 

újítások nem érintet.t.ék a gyökeret, s bizonyos jóakaratú tétlen· 
ség előkészítette a népet azok elfogadására. Mindnzáltal ama ro
hamos újításoktól megcsömöriöttek a szellemek; a toscanai Ro
magnát sujtó földrengésekben, az állandó ködökben, a járványos 
betegségekben a Leopoldféle újitásokat kárhoztató égi harag je
leit akarták látni j átaJános volt az elégületlenség Leopold irányÁ
ban, annyira, hogy visszaóhajtották a Medicik korát l); s midőn el
távozott ( 1790 j un.), hogy a császári trónra üljön, mellyen olly 
sokkal kisebbnek vala feltünendö, s ajánlotta volna a kormányzó
ságnak "sohasem tanúsitani engedékenységet a római utlvar iránt, 
midi:Sn joghatóságról vagy tekintélyről van sz ó, különösen az egy
házi dolgokban és kötelezetteégi ügyekben," élénk ellenmondások 
hallatszottak; Pistoja lázongva követelte a Ricci-féle újítások cl 
törlését; Livoreóban a hordárok bántalmakra ragadtatták magu· 

l) llizonyitj:1 azt Zobi, az ö igen meleg magasztalója, idéz. mil. II. k. 
357. lap; s au al volgzi, h•·gy a to:;canRilll< "igen l<eveset kivóvc, közö1: ii•·,.n R 

ne' mellyck !,(·Jl>Ö Öl'iinomel láttA!< íít t.ávozni. '' !)l O la J'· 
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kat, főleg a héberek ellen, kiknek ghcttóját (zsidó útcza) feldúl
tak volna, ha az érsek eléjök állva, ki nem jelenti, mikép csak 
az ö teatéo keresztűl törhetnek be abba j más városok utánozták 
a példát, s a többi köziitt maga Flórencz is, melly pedig két és 
fél század óta alszokott a népakm·at illy zajos nyilvánulásaitól: s 
akkor lehetett látni, mi egy kormány erö nélkül, s hogy az elé
gedetlenség elnyomására elégs~gesek-e a poroszlók és kapuőrök. 

Leopold, akár mcrt gynnakodóvá tette öt a franczia forra
dalom, akár mert kiábrándíttatott a valóság által, zsarnokilag járt 
el az utolsó időben; visszaállította a halál-büntetést a politikai 
vé i kePekre, azt ;~tr, n d va 1 hogy csalódott: száznyolcz egyént, s kö
zöttök kilencz nőt védelem és nyilvánosság nélkül ítéltetett el j s 
uem elégedve meg ezzel, sokakat közülök a mcssinai gályákra 
vitetett 1); árváikat és öreg szüleikct azonban, számra mintegy ki-

1) A ltormá"yz<'•siÍ.ghoz intézett sü,.göny~·.hcn Leopolil koseriien pannszlto
dik, hogy egy rövid óra alatt lerombultRtol.t míiv~, mellyet annyi éven át 1\lko
tott. Szigorú viz,gálfltokat reurlelt el, s meghagyta, hogy a bebörtönözöttek 
"nápolyi h11jókra szállitas.;anak, mellyek el les, nek látva udvaruktól a foglyok 
sor88t érdeklő ezül!ségcs utasit~s9l"kal. Azoknak kell áfadni minden beilörtön
zöttet., teltintet nélkiil a vét.s•~g liisebb vagy u11gyúbb fokára o!s senkit nem véve 
ki, férlial<at és nBltet, Lármilly állnpotúak legyenl,k ... S mivcl akkor, 1nidön 
én a toscanai büntető törvények reformját eszl<özöllem, úgy hittem, hogy a nem
ze•. szelid é~ nyugodt termtl~zetét tekintve ama m6don foganatositbatom azt, mo~t 
pedig megcsalatva lli'om magamat, legnagynbb kedvetleuséggel bár, kénytelen 
vagyok meghagyni a !<Ormány-tanácsnak, hogy mielöbb tegyen közzé egy kiált
ványl, mt~lylyel, kifejezve ezen oltaimat .•. kéJ•ytcleanek láto1n mRgamat vissza
állitani a halál büntetést miudazokra n\,zve, !tik elég vakmerők lesznek lázitani
a népet, vagy annak él~rc J\llani, hogy kibflgá~oknt 1-.s rendetlenségeket köves
senek el;" j un. 17. 1780. - S 11. másikban, jnn. 21-riíl: "Mivel a nép azt mon
dott&, hogy ki akarjR szauaditani a bel:Jörtönzött .. ket, R tanács öket ll Belvedere 
erödbe fogja !t.szállitani, mallynolt k'<puihoz ágyúkal állitand, Livornoból rendel
vén oda a tüztlr,égct. A hatezer fegyv('rcs .•. szét fogja oszlatni 1\ népet, ha 
ez fellázadna vagy csop<~rto,úlna, még liizelve is rá." - S 24-röl : "Se a tanács, 
se bár111elly más biró ne avatkozzék a kegyP-Icm-aclásha vagy 1\ büntetés átváltoz
tatáilába, nekem tartván 1\Zt fel ... s nem akarván ez úttal senl<it kegyelem
ben részesíteni." 

Ezen és a ltövetlu111.:Ö ~ürgöt•yöl,et. Zolli hozza fel ; mind:;záltal panaszko
dik, lier;y uigorú voliKm Solonja iránt. A nézeteltér.is Rzabadságuak jele i de 
a hizelegni ~z6 n!j:too, s köuny~n a fejerlelmek m~gasztalóira szállitathatnék 
az vhs~:a. 

Ill. kötetének 2:1. l11pján ö maga mondja, hogy Leopold "fiávR! a nn.gy
berczeggel megogyezett. jeles barátja (Ricci) feláldoztiltása iránt i kire nem volt 
többi azükség" s hogy 11brszélték, mik~nt a csá8zár1 c.-e!fogA.ssal 61v~ Riccit61 



630 

lenczvennégyet, 6talmába fogadta. AlMúbb osztályú embe;reken 
töltve boszúját, megkiméita a toket ; egyszersmind a nép liarag
jának engedte át Riccit és Gian nit, kik annyira hivei voltak neki; 
mindazáltal megtiltotta vallási dolgokat tárgyaz(o bármilly iratnak 
kinyomatását a kormány p l a c e t j e nélkül : aztán fia és utóda 
által elismervényt állíttatott ki magának J ,113,562 tallérról, mint 
magán adósságróJ, a nélkül hogy czímet hozott volna fel arra) s 
feledve, mennyi kárpótlást követelhetett volna őtőle az állam 1). 

111. Ferdinand. 

Utóda III. Ferdinand, hogy kedvessé tegye magát a nép 
előtt, sok visszaélést fólelevenftett, mellyeket atyja megszűntetett : 
rendeletekkel módositotta a Leopold-codexet, visszaallitva a halál
büntetést az állam-vétkesekre, mintha a túlságos szelidség lett 
volna oka a Jázadások és nyugtalanságoknak s a rablók elszapo
rodásának: a helyett mérsékeltettek az erkölcstelenség ellen ho
zott törvények, mellyek házi kutatásokra is felhatalmaztak ; kor
]áteltatott a birák s a rendöri törvényszékek önkénye, mellyek 
rövid úton korbácsütésekre, számkivetésre és belcbbezésre is 
ítélhettek ; újból megszoríttatott a kereskedelem, s ennek folytán 
drágaság állott be az éle]mi szerekben, míg nem Ferdinand fel
szabaditotta a bel-forgalmat. 

A három érsek kérte Ferdinandot, törölje el a Leopold-féle 
törvényeket. Ő tanácskozást tartott e tárgyban; s többi között 
azt felelte, mikép nem látja méltányosnak a papság abbeli kérelmét, 
hogya szentelendök fel öl értesitéaeket ne a poroszlók adjanak" kiknekje
lentései (mondá) tekintetbe vétetvén és okosan felhasználtatván, előnyös 
azoigálatot tesznek; s ugyanazél't semmi ok nem látszik fenforogni,miért 
kellene a kormánynak azok iránt bizalmatlansággal viseltetnie;" raj
ta volt, hogy a püspökök úgy tekintsék magukat, miként a többi 
állam-tisztviselők, s hogy egyedül a souverain kegyéből folyók 
gyanánt ismerjék el a nekik r·észben visszaadott jogokat, millye
nek a tonsura feladása, missiók engedélyezése, a megyék látoga
tása. Egyébiránt Ferdinand, kevesebb kémmel, atyja nyomdokait 

leveleket vett vis~ZI'1 mcllyek cmounek kezui között mamdva fegyverül s:.:olgil.l
hattak volna ellene. Ha. ez igaz, miként hinni okunk van, kedvünk ellenére i~ 

kénytelMek vagyunk beismerni, mikép nagyon eltl\oulta aljas llegyencz4!töl 
Chelottitól a nyomorú poroszló-t•1doouíuyt." 

1) Zobi, II. 561. 
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követte ; t-:1 tollcarutá lt\v(~n, ell<iilönzötto az orazá~,; érdcl<eit az 
osztJ·ák házéitól. 

\'f"lt'IH'Zl'. 

V eleneze a passarowitzi békeszerződés által megfosztatott Mo
reától, s azon hatá ro It mögé szorittatott vissza, m ellyek között 
egész bukásáig maradt. Birtokát kép3ztélr: a dogeság, vagyis a 
lagunák szigetei és környéke; Padua, Vicenza, Verona, Brescia, 
Bergamo, Crema, Pole~ine di Rovigo tartományok, s a Marea Tre
visana, rnelly Fdtt·ét, Bellunót, Cadorét foglalta magában ; öblétöl 
északra Friaull és lstria ; keleten "Dalmaczia. a hozzátartozó szige
teltkel ,·- Aibania egy része , vagyis Cattaro , Butrinto, Parga, 
Prevesa , Vonizza területe; a J•ini-tengeren Corfu 1 Paxos , 
Santa Maura, Cephalonia, 'l'heaki, Zante, Axos, a Strophadok és 
Cerigo. 1722- ben az országos okmányok szerint V eleneze népes
ségP. négy millió öts~áz ezer lélek, j ö vedelme hat millió du ca t 1), s 
adóssága huszonnyolcz millió V!llt. 

A kormányzati souvet·ainség a nagy-tanácsot illette, melly a 
huszonötödik évökct betöltött összes patriciusok ból állott, s olly
kor ezer kétszáz tagot is számított; rendes csetekben a tanácsko
záshoz kétszáz, fontosabb ügyek előfordúltával nyolczszáz tag ki
vántatott, hogy kizá1·assék az iisszebeszélés és nagyravágyó fon
dorlatok lehetősége. A kormány a Senatusra volt bizva, s éven
ként aJ nagy-tanács által választatott, és százhúsz tagból állott a 
hivatalban lévő patricziusokon kivül: a végrehajtás á Signoriát il-

') A dncat értéke 4,19 )iru.. Ime az 1783-ild mérleg: 
Deviltel : bérletekböl 
vámok as: uralkodó állarnban 

a szárazföldön . 
Dalmácziáb11n 

a Levanteb11n 
adók az uralkodó államban 

a szárazföldön . 
Dalmacziában 

a Levanteban . 
A kiadás volt 
melly ösa~:egböl a azár:.zföldi lia tengeri hadseregre ~ az 

1,399,613 dncat• 
1,469,523 
1,016,677 

29,aa5 ., 
94,564 " 

562,44-t 

510,634 " 
66,722 n 

84,603 n 

6,62cl,(J69 

erödirményekre kiatlatott 2,097,618 " 
Kllzoktatá.8ra !'il ,812 " 
Középitkezil8re 119,'255 " 

A velenezei államnak a múlt században körülményes leirását adta ajezsu-

ita Tentori. 



lettc, melly testületet a doge, hat tan:ícaoR1 a Quarantia h:irom fő
nöke, és tizenhat tudós képeztltk; az igazságszolgáltatást a .négy 
választott törvényszék kezelte j ezek közül a három polgári, a egy 
a fenyitö Quarantiát képezte, mcllynck elnöke a Signoriában~ tag· 
jai a Senatusban foglaltak helyet. A köz-ügyködést e törvény
székeknél az avogadorok vitték. A Tizek évenként választott 
tanácsa gyakorolta a rendörséget, s kebléből egy évi idötartamra 
két fekete, s a Sig·noriaból nyolcz hónapra egy vörös inquisitort 
választott, kik az állam-inquisitiót alkották. 

Az i 1 t e n károml ás m e g t o r l ás á r a rendelt t i B z t v i
s e l ös é g ( esecutori C'ontro la bestemmia) a szinielőadásokra 

ügyelt fel, s megtiltotta a vallásos tárgyúal(at. A kilencz tagból 
állott Sz. Márk-procurátorság, melly a dr·geé után legkitünőbb 
tisztség vala, az ajtatos intézmények s a végrendeletele fölött őr

ködött j a procuratorok in gy en, élethossziglan szolgáltak, s minden 
egyéb hivataltól felmentettek, kivéve a követségektöl k01·onás fők
höz. A dogén, s a Sz. Márk-procuratorokon kivül minden egyéb 
tisztviselöség csak bizonyos időre adatott, s olly nagy volt szá
muk, hogy a nagy-tanács hetenként kilenl'Z vála<~ztást is eszkö
zölt, azokon kivül, mellyek a senatushoz tartoztak. A tisztviselök 
c11ekély díjakban részesültek j a tartományi és udvari hivatalokban, 
mellyek tisztességgel és költséggel jártak '), a patriciusok költsé
get nem kimélve tartották fen hazájuk és önmaguk tekintélyét. 
A nemes családok között ~:em volt sem elsőszülöttségi, sem czim, 
ruha vagy más egyéb különbség i mindazáltal némelly 011aládo k 
biztositották maguknak a kitünőbb állásokat, s védenczeket sze
reztek a szegény patriciusok közől, kik Barnabotáknak neveztet
tek 2) j s illy módon föléje kerekedtek a nagy-tanácsnak, s a sena
tushoz ragadták a főbb hivatalokra való nevezés vagy legalább 
ajánlás jogát; húzás-halasztás által akadályozták a nagy-tanács 
müködését i aztán magától a senatustól is minden ügyet a col-

1) Bergamo, Br~scia, Verona, Vicenza, Padova, Treviso podestái, az udinei 
helytartó, Dalmaczia főgondooka (proveditor), a római, madridi, bécsi, párizsi 
követek, a nemes (nobilo) Pétervárott, igen csekély fizetést húztak s ön)(~nyes 

jutalmnkban részesittettek. Csupán 11o ko!lst~~outinlpolyi tiszt-állomás gyümölcsö
zött böven, 11o köztársaság terbe'teté:;e Jlélkül. 

2) A San Barnaba egyháztól, melly körül Ial<tak. Ezel( a fóbb csalAdok 
ifjabb fiaitól s azon családoktól szánnazfa.!(, mellyek a chioggiai há.ború alkal
mával vétettek föl 11o patriciu~ ol( ki5d; azon családok, mellyek a caDdiai hábPrÚ 
folytán jutottak az nrany könyvbe, m~g mindiS' el~S' ga~d11gok va\ánl!k, 
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legium, a végül az iuquisitot·ok .i·,gkörébc l'ontak. E szel'Ínt egy 
törvényszP.k nőtte ki msgát kormá.nynyá, melly nem ismert kor
látokat és mellytöl nem volt felebbezés. Hogy ezt elérjék, az 
arany könyvet zárva kellett tartaniok az új nemesek előtt, kik 
szabadabb eszméket hozhattak volna forgalomba, a kik egy har
madik rendet képeztek e r e d e t i p o l g á r o k néven ; maga 
a nép is polgárokra és köznépre oszlott, melly utóbbinak csak a 
bel-kereskedés és bizonyos müfoglalkozások voltak megengedve ; 
minden város-hatod kiváltságokkal és saját közigazgatással birt, 
s ugyanugy mioden mütestület. 

Miként mindcn oligarcha kormány alalt, igen sok volt a 
visszaélés és gyakori a hűtlen kezelés a hadseregnél és a pénz
ügyek terén: a szegények, hogy valami hivatalhoz juthassaul:, 
hízelegtek a gazdagoknak, s ezek viszont amazoknak, hogy meg
nyerjék szavazatukat, mi tág tért nyitott a fondorkodásoknak. A 
tengeren túli birtokokban még nagyobb vult a rendetlenség; a 
hivatalnokok pénzt zsaroltak R árúba bocsátották az igazságot, a 
mellett hogy elpaz!l.rolták az összegeket, mellyeket a köztársaság
az erödök és kiköWlk fentartására utalványozott. A szárazföldön 
merész és czivódó szellem kapott lábra, melly gyakoriakká tette 
a verekedéseket és gyilkosságokat, s az illustrissimik nagy hatal
maskadást üztek ott, miért a plebejusok úgy kárpótolták magukat, 
hogy mindenki zsarnokoskodott a maga kis körében. De ha a 
tartományi nemesség, mellöztetve látván magát a velenezei miatt, 
rosz szemwel nézte a kormányt, a köznép mindig jó akaratot és 
tiszteletet tanusitott az iránt. A fővárosban szándékosan táplál
tatott a romlottság, hogy az elméket elvonják a közügyektől l); 
melly eljárásnak annál károsabb befolyása van, minél kevésbbé 
hozatnak egyéb érdekek által mozgásba a szellemek. Jóll·:het a 
szokások különféle védnökségi fokozatok 2) megállapításával köze
lebb igyekeztek vinni a nemeseket a plebejusokhoz, amazok gőgje 

1) Ki:lzmondás volt: "'R•>ggel egy misécske, eh é cl után egy kis zene, s este 
egy nllc~ke." 

2
) Kil{ ugyanailon nevet viselték, már úgy teki11tettek, min~ némilee 

ösazeköttetésben állók. A patriciusok keresztségeinél keresztkomákul mindig 
több szolgált kettllnél, s néha számuk szb.ötvenrc is felment, 11 mindig plebeju
sok voltak; úgy· hogy a pApBak számíizetési terhe alatt kötelességében Aliott 
szigorú felhivist inté1ni a jelenlevllkhöz, hogy ha valameily patricius volna kö
llHtök, &l t4vozz~k. 
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aránybau állott emezek semmiségévcl, ll páholyaikból leköpködték 
a földszinti közönséget. Ama sötét szellemű 'l'izek törvényszéke, 
mellyt8l Montesquieu irtózott, s melly napjaink regényíróinak olly 
sok rémképet szolg:lltatott, aljas kém-intézménynyá sülyedt' alá, 
mellynek egyedüli törekvése vala akadályozni az erős jellemek 
kifejlődését s a szabályszerüség némi szinezetét adni a rosz erköl
csöknek. E tör vényszék egy iz ben kiüzte, de rögtön kénytelen 
volt visszahívni a m i i g e n é r d em e s k é j h ö l g y e i nk e t, mert 
ezek házai, vagy a kolostorok társalgó-terme szelgáltak az egye
düli szabad gyülhelyekül, hol, minthogy kémeket tartott ott a kor
mány, ennek részérlll minden ellenzés nélkül jöhettek össze az 
emberek zenét hallgatni, vacsorálni, udvarolni. Erkölcstelenségek 
küzdhelye vala a Ridotto, hol hatvan, hetven asztal körül dobatott 
koczkára eszeveszett játékban a vagyon j az elnökösködés e játék
barlangban kizárólag a nemeseket illette, kik dijaztatva a társasá
gok által, vendéghajjal és tisztviselői talárban voltak jelen, mig a 
többiek mindnyájan álczát viseltek j s követek és miniszterek 
mentek oda kere11ni a gazdageági álmok s a kétségbe ejtő aggá
lyok váltakozatait. Midön a Ridotto l 77 4-ben bezáratott, a játé
kosok magán-caeinok százaiba vitték be e förtelmet, mellyek 
annál nagyobb romlást okoztak , mert nem volt rájok fel
ügyelet l). 

1) Verona. is birt egy hires ca~lu6val, mellyben 1773-ban nébány na a 
zokottnM kevés bM bö kávás-szoknyá.ban jelenvén meg, botrá. ny t okoztak; az 
egész város pártokra szakadt mallettök és ellenök, s annyira tüzbe jöttek a 
szellemek, hogy lec~illapúlásukra idö engedé, végett hezáratott a casino. Nem 
haszn!lt, s az ligy a köztárB:l.ság legfőbb itélöszékc elé vitetett, s a j6nevíí 
tudós Giuseppe 'forelli komoly védbeszédeket irt e tárgyban. 

Valamennyi utazó beismeri, mikép a játéll·~zenvedély átslános volt Olasz
onz&gban j s lord Ma.rlborough 1760-ban nyolcz havi tart6zkorl6aa alatt Turin
ban nyolcz ezer aranyat veszte~t el a pharao-játékon. A nép részére a gcnuo.i 
sorsjáték szolgált, melly ott már 1560-ben l1ezdetét vette (X!. k<)nyv 146. lap). 
Fel volt osztva leányo!, és ~euatorok sorsjAtékára; amannál száz leány neve 
játszott, kilmek jegyajánc!ék járt, ha nevök kijött, s a kihuzand6 névre fogad6-
sokl\t tettell; a másikn61 miudazok nevei zacskó ha tótettek, kik képesitve vol
tak mélt6ságokat nyerni el, s a kihúzand6 n<.vehe játszottak. Évenkint tízszer 
történt a hullás Genuában, l< ilenellsz or H6lUá!Jan, ugyanannyiszor NApoly ban, 
tizenháromszor Milanóbau, tizenötsr.:ör 'l'urinban j • volt, ki felbasználta ar.: idö
közt, hogy távirati uton Nápolyba kiildje a H6máb&n már kihuzott neveket, s 
illy m6don tegyen 111ert nyereségre. Azután egyszerüeittetett a játék, számok 
alkalmaztatván a húzásnil ambo, terno, quaterno, quinterno öuzetételekben. 
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BR(fo. 

Az erkölcsök romlottságának kiálló jele, hogy diadalt aratott 
ott Baffo, ki hazai tájszóláson kezelve a k~jbázak mú-kifejezé
aeit, a bujaság sarával dobáita az ajtatosságot, a becsületet, az 
erényt; trágár jelképeket honositott meg a társalgó-termekben s 
az oltárok fölött; szerelmi kalandok ra, játékra, a csábitó gondo
lat s a szemérmetlen á.lcza 1) által kínált könnyü ~lvezetekre bá
torította az embereket, éltette a bünt s tagadta Istent, hogy naz 
arany-kor szent egyszerüség~vel helyettesítse" annak tiszteletét. 
Mindazáltal jó társaságokban forgott, s ama tiszteletben részesült, 
mellyet olly kor a félelem sugall. Bántott'.\ ez a haza és vallás 
iránt lángoló ezeretettel viseltető Labiát, ki ugyanazon fegyverek
kel küzdött az idegen eszmék betörése, az erkölcstelenség, a szin
ház-sl!lenvedély, a cicisbeismus s a zárdá.lt eltörlése ellen, mialatt 
a kéj- és játék-házak türcttek. A botrányok féktelenaége túlsá
gosan szigorú rendszabályokra vezetett ; bezárattak a káv6házak, 
sokasittattak a fényüzést korlátoló törvények, eltiltattak az isten
telen könyvek ; de csakhamar felülkerekedik a betörö divat; ismét 
megnyilnak a kávéházak ; a köztársaság által adott nagys11erü 
ünnepélyek soha nem látott pompával tartatnak meg; a a szin
házak fényre a világ mioden szinházait felülmulják. 

Igen szigorú törvény tiltotta a nemeseknek és tölök függök
nek érintkezni a Velenczében székelő külföldi miniszterekkel, és 
azok családjaival; úgy hogy ha valaki ünnepélyt rendezett, melly
böl ki akarta zárni a meg nem hivottakat, a kapuhoz egy azoigát 
állitott vs.lamelly külföldi követ egyenrubá.jában. A doge elszige
telten élt, a nagy óvakodás folytán, mellyet állása parancsolt. Igen 
keveseknek engedtetett meg az utazás, miért is az erkölcsök meg
őrizték eredetiségöket. A Barnahoták közül, kik, miként szabad 
államban átalában a szegény nemesek, igen veszélyes osztályt ké· 
peztek, s kiknek egyik kivá.ltságuk vala, hogy nöik. czindeltafota 

I) A mask, mi jellemziije V elenezé nek, az úgynevezett tabarr ö vagy ba uta 
köpeoyböl, kiSt azarvú kalapb611 s az arczot félig takaró fekete Alczából állott. 
Megengedtetett oct6ber fHöl decz. 16-ig, aztán sz. 19tvánt61 kezdve egész far
aaogo~ át, továbbá sz. Márk nu.pjáo, a monnybemeoeteli viisár tiaeoöt napján 
kereastUI, a doge-válaaztáe, u.nunk ünnepélyes lakomái, 1 mhs rendkivüli ünne
pélyek és fejedelmi érkezések alkalmával. Illy alkalmakkal a patriciusnak ama
badság·ában állott letenni a talárt és vendégbajat, B álczával arcz6.o vagy a moo
dott kalapban járni-kelni, s8t beezéliotni is a külfoldi miniHterekkel a piaczon, 
1:11in6bu.n1 acinházban. 
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ruhában koldulhat tak, tányér-nyalók, r:.lblól<, já: ékosol<, ügy-sürge
tök, a vála~;~ztásoknál szavazat-kereskedői< kerültek ki. Kényte
lenek lévén mozogni, hogy élhessenek, a köztársaságban is zava
rokat támasztottak. 1762-bon összeesl,üvés jött létre közöttök, 
mellynek czélja volt felforgatni a köztársaságct, s megbuktatui az 
inquisitorokat; 75-ben ismét megkisérlették azt, s még veszélye
sebben 82-ben, de az ottani erőteljes törvénykezési szarvezet mind 
e mozgalmakat elfojtotta. A nép, melly az aljasságig tisztelet
adó, lehetőleg igyekezett kerülni minden összeütközést ez inkább 
gőgös, mint bántalmazó nemesekkel, s félrehuzódva a patriciusok
tól vidáman, szükségeket nem érezve és dicsöség nélkül élt. 

1.'ehát az állam a városban, a város néhány ceaJádban ösz
pontosúlt, a egyediili erő az engedelmeskedők gyengesége vala. 
A külpolitika csak mint ohajtott zsákmányt tekintette most már 
V elenezét j a török békét hagyott neki, legfelobb hajóit támadta 
meg ollykor.; a berbérektől adóval vásárolt nyugalmat. Ama 
sanatorok magasztalt okossága csupán arra szoritkozott, hogy fen
tartsa Velencze semlegességét az Olaszországban hadakozó hatal
mak között, s illy módon folytonosság biztosittaesék a kereskede
lemnek azokkal. A szalga-tartományok fölkelésétől való félelem 
miatt igedenkedtok a háborútól. V eleneze nem akart állandó és 
nemzeti hadsereget tartani, miként Európa egyéb államai; s a 
háborúkban is lehetetlenilette a vezénylet egységét az által, hogy 
proveditortt rendelt a tábornokok mellé. 

Az örökösödési háborúban nem vett rét>zc, s hozzájárúlása 
nélkül daraboltatott fel Olaszország. A hatalmak megsértették te
rületét, valahányszor érdekök úgy hozta magával; angol és oszt
rák hajók hetykélkcdtek az öbölben, mellyet övének nevezett ; a 
a császár Triestben szabad kikötöt nyitott, erődítményekkel és 
hajógyárraL A nagy szül~ségekre tartogatott pénzalapok fóle
mésztettek, B az adósság kótszáz millióra emelkedett; s kölcsönö
kért idegenekhez is kénytelenek voltak fordúlni, daczára az ezt 
tiltó törvénynek. A kereskedelem árnyékát is alig őrizte meg az 
egykori virágzó állapotnak, sőt mintegy megbélyegzett gyanánt 
tűnt fel, el lévén tiltva a nemcseknek j mit későn akartak jová 
tenni 1784-ben üzletre ösztönözve az urakat. A kereskedelmi 
tengerészetnek nem volt több négy-ötszáz hajújánál; a katonai 
tizenkettőt számított a tengeren, s huazat épülőfélben. Iszony
hól az ujitások iránt, a hajók régi minta szerint készíttettek 1); 

1) Augelo Emo 1765-beu ebö tett kisérletet esy 74. tonnAnyi haj6val, 
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titokban tartattak a vegyészet folyamatai; titokban a hajóg).irtás 
körtil dívott gyakorlatok. 

Távol legyen tlílünk az akarat bántalmazni Velenczét, hogy 
mentegessük azt, ki elárulta j de úgy hisz~zük, igen közel áll a bu
káshoz minden olly hatalom, melly vonakodik az idö által megki
vánt ujitásoktól. Sietünk elmondani, mikép 1735-ben ll. város sza· 
bad kikötllnek nyilvánittatott, utánzássúl annak, mit Ausztria Tri
esttel, s a pápa Anconával tettek. Goldoni, visszatérve utazásai
ból, örömmel látta Velemeze szép világitá.sát, mialatt c1.z általa 
meglátogntott városok útczáin még mindig sötétség uralkodott •). 
76· ban Macaruzzi épitész a vásár-helyiséget készitette el, me ll y 
épület olly ügyesen volt összeszerkesztve, hogy öt nap al&tt föl le
hetett állítani, s azétszedésére nem kellett több három napnál. 
7(}-ben a senatus 1328·tól kezdve mind összegyüjtette a kor
m á n y z a t i e l v. sz a b á l y o k a t, mellyek a hűbéri codexet, vagy 
inkább az e tl\rgyú Wrvények gyüjteményét képezték: 86 ban a 
a kereskedelmi t1~ngerészetet érdeklő codex tétetett közzé, melly 
valódi í1j törvény volt j a vizekre felügyeli:S tisztviselöség szintén 
egybegyüjtette a kikötöket és lagunákat érdekii:S összes rendelete
ket: a hányászatot illeti:S elsö ezerves törvények V elenezének kö
szönik létöket (1679 marcz. 6 és 1784 sept. 18), s munkába vé
tettek a polgári és bünügyi statutumok, mellyek 89-ben lettek a 
senatus elé terjesztve. 75-ben ismét megnyittatott az aranykönyv 
husz évre, ruelly idő alatt negyven szárazföldi vagy más egyéb 
C!; alád irathatta be magát tiz ezer du ca t évi j ö vedelem s négy 
nemzedéki nemesség kimutatása mellett. Csupán hat jelentkezett: 
de az oklevéllel nem Rdatilt meg a hazaszaretet és nagyság ha
gyománya. 

Mindez mutatja, mikép Velencze nem volt még valami na
gyon elaggva, bizonyitja azt Emo tengernagy hadjárata a ba~ba
reskek ellen; bizonyitja a murazzik óriás müve, e márvány gát 
a tenger ellen, melly ausu romano, aere veneto 1744-töl 
82-ig épült. S megemlitem a fényes fogadtatásokat, mellyek az 
egész államban VI. Piu~nak rendeztettelt, midi:Sn e pápa Bécabe 
zarándokolt 2). 

melly összekötött Arboczokkal 'olt ell6.tva; mert el!lbb 11 föArboczok i~ egyetlen 
fenyösz{lib61 álloUalc, mollyelc legmagasbjait az avrona6i h cansigl6i erdllk 
szolg6.1fa 1ták. 

l) Mém. I lcöt. '253. lap. 
') Dlt.11iai lV. l''ridrik, svéd Gu,tav, Póter czA.r, II. J6sef tis•.teletére szin-
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A többi köztársaságok ie helyhatóeágokká szállottak alá, 
megfosztatva politikai fontosságuktól. Alberooi bíbornok egy iz· 
ben marényietet követett el San Marino ártalmatlan függetlensége 
ellen (1739); de az emelt panaszok rábírták a pápát annak vissza. 
állitására. 

l,ucea. 

Luccában a romai cansura vagy az athenei cserépszavazat 
helyt!Jt a d i e c o l a t o pótol ta, hogy oltalmazza a gyanakodó sza
badságot; ugyanis, ha valamelly polgár a nemesek vagy a nép 
közfil túlnyomó gazdagságot vagy érdemet szerzett magának, a 
sanatorok czédulát•a irták nevét, s ha huszonöten egyeztek, az oly
lyan féktelennek (discolato) tekintetett, s számkivett!Jsbe küldetett. 
E nyomozRs, melly minden két hónapban ismételtetett, s melly 
nem a vétket hanem a vétek lehetöségét büntette, gyanakodást 
szülvén, ártalmára volt a társalgá.s nyiltságánalc, R arra vitt-e az 
embereket, hogy a középszerűség homályában vonják meg magu· 
kat. Birákúl idegenek alkalmaztattak, e letelvén hivataloskodási 
idejök számadásra vonattak. A legkisebb részletekre kiterjesz
kedö szigorú költekezési törvények hozattak t), s hogy "akadá
lyoztassék a pénz kivitele az államból," még 17 48-ban is megtil
tatott a nemeseknek "úgy a férfiaknak, mint a nőknek más mint 
fekete szinű ruhát viselni, még nász-ünnepélyek s esküvők alkal· 
mával is"; eltiltattak az idegen posztók, harisnyá.k, szalagok, 
disz-rakványok, vagy mi az államon kivül készűlt; kinek birto
kában illyeamik voltak, használhatta· azokat a vidéken, mig el nem 
nyűttek. 62-ben megújíttatott a rendelet, számüzetési büntetés 
szahatván az azt áthágó nemesekre, s ötven tallérnyi pénzbírság 
a szabóra, ki idegen anyagból varrna ruhát. Egyébiránt pártfo
gásban részesűlt az ipar, s a közigazgatásbaB ügyképességet sze
reztek maguknak az emberek. Az e r e d e t i p o l g á r j o g g a l 
b i r 6 cs a lá d ok száma, me ll y 1628-bnn az arany-könyv hezáratása 
alkalmával kétszázhuszonnégyre ment, 1787-ben oyolczvannyolczra 
alászállottnak találtatvá.n, elhatároztatott 1 mikép legalább kilenczveore 
emelteasék, ide nem értve tíz, személyes nemességgel biró csalá
dot, mellyek a kihalt régiek helyébe léptek. 

tén rendeztettek iinnepélyek, mellyeket Glcognli. irt le lsc1·izioni venete czimű 

munkAjaba.n. 
1) Nehányat Minutoli tett közzé, Arcitivia atorico. vol. X. 
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Sardinillo 
III. Vittorio Amedeo, ki negyvenhét éves korában jutott 

Sardinia tr6njá.ra (1773 febr. 20), igen roszúJ levén hangolva atyja 
ministerei ellen, elbocsátotta öket, s mindenekelőtt Boginót, Az 
ujitásoktól nem irtózott, de fejébe vevén utánozni II. Fridrik po· 
rosz királyt, teljes béke idojén számos katonaságot tartott és erő

döket épittetett annyira, hogy megrongálta a pénzügyeket, s a 
már különben is büszke és hatalmaskodó 8ristokratián8k uj erllt 
kölcsönzött az A.ltal, hogy csupán nemeseket bocsátott hivatalokra. 
J a vitotta az utakat és 8 nizzai kikötöt; öntözi) csatornákat húza
tott; Turi n ban sok épületet, éezleldét, siremlékeket emeltetett, s be
vitte a világítást'; a tudományok akademiájá.t, melly Lagrange, 
Saluzzo és Cigna magán alapitványaikból keletkezett, megea·<ísitette 
s világiaeitott apátságokkal javadalmazia; jóváhagyott egy föld· 
mivelési társulatot; eltiltotta a templomokban való temetkezést, a 
Gerdit tanácsára a páviai egyetem látogatását, melly tűzhelye 

vala a janaenismu9nak, bár a turini egyetemen hasonló szinezetü 
tanokat engedett clöadatni. Uj rokonságot kötött 'a Bourbonokkal, 
magának v. Fülöp egyik leányát B fiának madame Clotildét, xvr. 
Lajos nővérét 1) jegyezvén el, saját két leányát pedig eme fejede
lem két fivéréhez adván nöül. 

lgy szilárdult e monarchia, az egyedüli, meJly nem ezenve
dett forradalmakat és dynastia-változásokat. S minthogy kezdettől 
fogva rólismerte, mikép fegyverekkel érvényesiteni magát van hi
vatva, az egyedüli volt, hol fentartatott a harcziae szellem har
minczötezer katonával és tizenöt eröditett helylyel. IV. Károly 
Emmanuel ( 1796. okt. 18.) kormánya idején egy katonai iskola 
virágzott ott Alessandro Papacino de Antoni felügyelete alatt , ki 
annak használatára A r c h i t ett u r 8 m i l i t a r e, Es am e d e ll a 
polvere, Uso delle armi da fuoco, Artiglieria pra
t i c a czimü s több más müveket irt, mellyek francziára is átfor
díttattak; azonkivül leirta az 1753-iki háborút 2). Bertola ugyan
azon időben az erődök védelme és ostromáról tartott oktató elő
adásokat, s felügyelt a Brunetta építésénél, melly bámulatos erőd 
elzárta a francziák előtt Susa ·völgyét. 

l) MPghalt 1802-beu azeutség hirébeo. 
2) Prospero Balbo, dicsőitvén öt Memorie accademiche di Torino-ban (1805. 

283. lap.), előadja, milly Hokat tett. Piemont az erödité~ és tüzénég tudom,nyának 
elöbbvitelére. 
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Genua, melly jól meg vala erősítve, oem tartott többet más
fél ezer fegyveresnél j ugyanannyit Modena; az emlitett szá111 két
szeresénél kevesebbet Parma ; két százat a békés Lucca ; négy 
ezret Toscana; öt-hat ezret a pápa, erődökkel a Pó mentén1 An· 
conában és Civitavecchiában. Velencze megerlisitette Peachierát, 
Legnagót, Palmanovát a szárazföld felé, Zarát és Cattarót Dalmá· 
cziában, Corfut a jóui tengeren j arsen:Uja még windig gazdag le
vén, néhány hadihajót tartott fölszerelve, de kétezerre menö ka
tonasága idegenekből áll9tt. Nápolyban Tanucci a papok üldözé
sével lévén elfoglalva, kevés figyelmet forditott a fegyverekre j 
mindazáltal jó nevet szereztek ott maguknak Giuseppe Palmieri az 
A r t e d e ll a g u e r r a szerzöje, San Severo herczeg, ki új hadá
szati rendszert hozott javaslatba, s Alfonso de Luna, ki L o S p i· 
rit o dell a guerra czimü muokát s más egyéb értekezéseket 
írt, mellyek II. Fridrik dicséretét érdemelték ki. IV. Fer-dinand 
még mint herezeg kedvét lelte a katonákban, hadapródokban, ten· 
gerészetben, gyakorlatokban, s az iriandi Actont hívta meg a had
sereg újjászervezése végett. Ez valóban eltöriille ott a kiváltságot j 
miként Austria, a testörséggel a gránátosakat bizta meg j elbocsá· 
totta a szeglldött schweiziakatj két ezredre szállitotta alá a spauyolokat, 
iriandokat ée flamandokat; megtartotta a görögökből állott macedon 
királyi ezredet, egy zászlóalj albán vadász t csatolván ahhoz j ér
telmes tiszteket küldött külföldre, hogy eltanulják a jobbat; a ka
tonai tantestek részére két. akademiát rendeztetett be, jó tanárok
kal j Francziaországból és Schweizból mérnökkari, tengerészeti, 
badezertári tiszt-tanárokat hivott meg, s Capuában gyakorlatokra 
tábor-helyet állított. De mindez idegenek költséges és haszonta
lan reformokat akartak eszközölni, s magukkal hozott egyének ke
zére játszották a tiszti állásokat, mellyeket becsületes szolgálataik 
fejében hasztalan reméltek a honiak. Acton, roppant költséggel, 
gályákat és sorhajókat is állitott ki, hulott előnyösebbek lettek volna 
könnyü vizi-jármüvek a Siciliával való közlekedés czéljából , s 
hogy akadályoztassanak a berbérek a partok háborgatásában; sőt 
a kereskedl:l hajóknak nem engedtetett meg ágyúkkal látni el ma
gukat, miként az angolok. 

Lombardia. 
Lombardia, mellyet Mantua és Milaoo erősítettek, nem 

tartott többet zsoldjában négy ezer embernél, kik a börtönök
ből vagy toborzás útján szedettek összl'1 s megvásárolható söp
redék voltak. A francziák 1705-bcn megkisérlettéi\ ott a 
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kényszcrujonczozá:~t 1 de hasztalan ; midön Mária Therezia 59-
ben ismét kisérletet tett azzal , az ifjak elfutottak i II. Jó
zsef fölm•mtette az ujonczozás terhe nlól e tr.rtományt; s midön, 
kitörvén a forradalmi háború, Il. Ferencz ezer háromszáz ujoRczot 
kivánt, hogy ltiegészitse a Belgiojoso és Caprara-féle két olasz ez
redet, az állam, megörzenclö mentességét, évi százezer zecchinót 
ajánlott fel a hábot·u tartamát·a. Mindazáltal alig hogy megditoz
tak az idök, az olaszok repültek a zászlók alá; 180 l-ben a cis· 
alpini köztársaság huszonkét ezer harczost állitott ki j az olasz 
köztársaság hatvanezemyi tartalék-sereget szervezett; állandóan 
bajtársak voltak a francziák balcsillagzatu dicsöségeibi:m1 s 181.2-
ben hetvenötezer olasz állott fegyverben, és negyven ezeren men
tek elveszni Oroszországba, miként egy idegen mondja, szentjeiket 
hiva segélyül, de hősök módjára. 

Egyébiránt ama negyvennyolcz évi béke idején az olaszok 
aránylag nem tettek olly elöhaladást, mint más kevésbbé kedvezll 
viszonyok között létezett népek. A szépmüvészetek javittattak, 
de nem jutottak virágzásra, mert a gazdagok inkább haszontalan 
fényüzésre pazarolták pénzöket, a községek a kormányra hagyták 
a költekezéRt1 s a megfogyatkozott vallásosság nem buzditotta a 
müvészeket. A nemzeti jellem kiveszésének bizonyitéka a fran
czia izlés, melly átaJánossá lett. S valóban a hazai érdekek gondja, 
melly fölkelti és bátorítja a szellemet, az atyai kormányokra ha
gyatott i a szabadelvű eszmék csak a hatalom engedélyével hir
dettettek, s ugyanazért hatálytalanok voltak, s nem akadályozták, 
hogy a kormányok zsarnokisk ne legyenek; a nép pedig mivel 
sem törődött, nem küzdött, nem vetközte le az erkölcsi félénksé· 
get, s nem birt érzékkel a hirdetett tanok szépsége iránt. Az 
encyclopaedistákat nálunk a jansenisták helyettesitették; ha egy je
zsuita birálatot merészelt mondani Dante fölött, emiatt nagyobb zajt ütöt
tek, mint hogyha valameily bölcsész magát az-Istent támadta meg; 
versengettek, hogy fentartsák a pápa jogát a poroszka Jóhoz, mi
alatt az evangelium veszélyben forgott. A számos zárdák segé
lyezték a szegénységet i de meggondolatlan alamizsnálkodásukkal 
növelték azt ; a földmívelés magára vonta a kormányok és tudó
sok fi.gyelmét, de akadályoztatott a hitbizományok és holt-kezek 
által j az adó csekély volt, de a pénzügyek jósága nem az adó 
összegétöl, hanem attól fiigg, mennyiben fordittatik az a nemzet 
előnyére. A városokban puha finomság, cicisbeismus, lakmáro'4ál3· 
és kéoyelem-s~eretet uralkodtak ; az igen gyér sajtót csenevés~sr~~é 
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nem annyira a censura, mint inkább a közönség gondtalan tu
nyasága tette. Ha egynémellyek olvasták az encyclopaedisták 
könyveit, vagy mások szabadkömives páholyok ba iratták magu· 
kat, a legtöbben nyugalomban és gyönyörölt között szerettek -'hin
tálőzni; ohajtották, de nem akarták a javításokat; B Il. József és 
Leopold ujitásai ellenz~sre találtak még olly tAren i!l, hol talán el
keltek volna. 

József halála után a lombardok, daczára az engedelmeske
dés hosszas megszol,ásának, erélyes felszólalásokat hallattak. Il. 
Leopold, ki .szándékaiban jó akaratúnak mutatta magát s nem ijedt 
vissza az igazságtól, felhiváRt intézett a lombardoh:hoz, hasonlót 8 

heroldéhoz A theneben: "Kinek valami jl• tanácsolni valója van, 
lépjen a szósz~kre és beszéljen ;" s kivánta, hogy minden város 
két követet külrljön. Pietro Ven·i ek kor felkiáltott: "Századok 
óta nem adta eli:! magát illy Rzerencsés esemény e tartományban. 
Csak alig türettek a közfigyelcet illető fölter:jesztések; ki azoknak 
elömozditója vala, készen !tellett lennie fondorkodónak, tolakodó
nak, rajongónak látni magát bélyegeztetni. Most felszólittatnalo 
lelkesíttetnek a fiúk az atya, az emberek a souverain ember, a 
szenvedll lények a könyörületes és erényes uralkodó szine előtt 

való megjelenésre. Hahogy nem fogunk mindent elöterjeszteni, 
8 mi hibánk leend; ha szerénytden é!! idönkivüli követelésekkel 
megrontjuk a közügy hitelét, benniink lesz a hiba; ha nyomorul· 
tul szem elöl tévesztve az elveket, a jogosság- állandó uralma he 
lyett valamelly ingatag rendszer s régi előítéletek isméti felele
venitése képezandi törekvésünk czélj!tt, egyedül magunk leszünk 
a hibásak. Nem igaz, mikép a mult nemzedékekre s a miniszteri 
hatalom önkényes tényeinek egész sorozata által elhülesztett je
lenlegi ivadékra nehezedett hosszas elnyomások semmivé tették s 
annyira lealjasították a szellemeket, hogy agyrémnek tartatik az 
erény, s eszelősségnek a haza-szeretet. Ime, közel az idlí, mid8n 
tölünk függend a becstelenség bélyegét sütni neveinkre a törté
nelem elött, vagy tiszteltekké tenni magunkat és fiainkat a jövél 
századok szemében . . . . A mult viszontagságok nem hagytak 
hátra a közönséges lelkekben egyebet íélelemnél, s atyáinktől nem 
kaptunk egyéb irányszabályokat mint az alávetést s az okossd.g 
tisztes nevével fölékesitett önlealacsonyitást. Az őszinte nyilt
ság, a haza iránti kegyelet, a jogosság szeretete, a nemes lelke
sl3dés az igazság rnellett, egy j6 és erélyes 11ziv minden fellángo
lása véget értek. Gondjait mindenki HRját családja körül össz-
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pontositotta, s a haza névvel álnokul némelly kiváltsAgos apró 
testületek érdekei mozdittattak elö, s a haza ellenségeiU tekinte
tett, ki tanácsolta a polgárok felszabadítását némelly osztályok el
nyomása alól. A kiiziiusóges emberek, l{ik illy elveken nevelked
tek s minden állam-e8zme híjával vannak, nem akarnak egyebet 
a rendszer viRszaállitásánál. Ha az adott első lökésre összedfilt 
az, ne akarjuk ujból a régi módon fölépíteni. Egy papír lap, 
melly még c::~ak alá Rem irötott az uralkodó által, egy percz alatt 
megsemmisítelte az állam-congregatiót, a helyhatúsági testületeket, 
meg az összes kezelési közegeket, mellyeket atyáink a szükség 
felsegélése végntt álli tot tak. 'l' e hát az egész régi rendszer inga
tag vala, nem alapult alkotm:lnyon, s nem gördíthotett törvényes 
akadályt a miniszter akarata elé. A lehelő legroszabb tehát, mi 
bennünket érhetne, a visszatt\rés lenne illy ingatag állapothoz. A 
milanói teriilet azon pillanattól fogva, midön megaztintek ott ural
kodni a termétizetes fejedelmek, kén y nt·alamnak lett alávetve.E kényura
lom némelly hatalmas testilletek által gyakoroltatott a spanyol kormány 
fenhatósága alatt; aztán fokozatosan megfosztattak attól, s minden egyet
len ember önkényére bizatott. Akademiai feladat lenne vitatni, a ketta 
közül mellyik siralmasabb; a miröl mo11t azó van, az, hogy szükaé
ges kiemelkedniluk az elaUasodás állapotából, ruellyben nyögünk, 
s hogy elégületlen rabszolgákból észszerii alattvalókká kell válnunk 
és hivekké az uj uralkodó iránt, ki emberekké aka•· minket tenni, 
s ki mélt6 rá, hogy embereknek parancsoljon. V égre valahára 
alkotmány vagyis törvény után kell látni, melly jövőre is sérthet
len le~yen, melly biztosíts~ az uralkodó utódainak jó és igazelmű 
alattvalókhoz illő hüségünket, s melly polgárainknak sérthetlen tu
lajdont bil!itOsitson, mi egyedüli czélja minden kormánynak. Kell, 
hogy az illy alkotri~ány egy állandó testület kezessége és védelme 
alá helyeztessék, mellynek érdekében álljon annak megőrzése s 
melly mindenkor szabadon figyelmeztethesse az uraikadót a me
rlinyletekre, miket időjártával a míniszter megldsérelhetne, hogy 
azt felforgassa." 

E azavak nyom~té~os,s!l-ga mutatja, milly nagy jótéteménytil 
t""intett41,l a lomb~rdo,' uralkodójuk ~Ital tanácskozásra történt 
feluólftt~táaukat , ezen ~lsö reménysuga1·át egy szentesitett alkot
mány~ak. A követek csakugyan eiDJentek Bécebe és sok má.s 
egyéb két•elmeken kivül, mellyek legnagyobb részt az újítások meg
szfintetósét sürgették, egyhangulag esedeztek az átaJános állam
C'..Ongregatío viflsza11.llltása végett. Leopold engedett, feljogosítva azt 

41"' 
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egy képviselőt tartani Bécsben, s felügyelni a kiadásokra : a II. 
József által lerombolt szép községi rendszer ismét belyreállittatott, 
visszaadatván a helyhatóságok joga felügyelni az adóra, az élelme
zésre, az utakra, az egészségi intézményekre, a városi csínra; 

Parma. 
Parmát Ferdinand infans nevében De Tillot kormányozta, 

bölcsészi okosság- és ügyességgel, kielégítve mind Franczia- mind 
Spanyolországot : pom p aszeretettel tak~ rékosságot , szilárdsággal 
szelidaéget párosító, úgy tudta vinni a dolgot, hogy a csekély jö
vedelmek Mm cs ak a szükségek fedezésére voltak elégségesek, 
hanem még fényt is kölcsönöztek a herazegségnek. Terve volt az 
infanssal Maria B()atricet, Modena örökösét jegyeztC'tni el, minek 
folytán közép Olaszországbtm egy na~y állam fogott volna ala
kulni: de e szándék gyülöletet vont reá Austria részéről, melly 
Beatricet Ferdinand Károly fő herczegnek jegyezte el ( 1771) s az 
infanshoz Mária Amaliát, Mária Terézia második leányát adta nő
ül. Ez azép, tevékeny, határozott lévén, miként nővérei, a ná
polyi és franczi aországi királynék, ö is uralkodott nálánál ifjabb 
férj én, s átlépte a korlátokat, me Ilyeket a spanyol illemszabályok 
vontak kedvteléseinek. A herczeg, ki addig igen ajtatos volt, le
rázta a féket s szabadonczokkal vette magát körül, minek folytán 
zav ar állott be a pénzügyekben ; s minthogy Tillot észrevételeket 
marészeit tenni, igen rosz szemmal kP-zdették őt nézni •). 

Az infansnő megtagadott a spanyol és franczia miniszterektől 
bizonyos! kitüntatéseket, mellyek ak korig azoklisban voltak: a 
miért is III. Károly panaszt emelt; XV. Lajos levelet irt a her
czeghez keményen dorgálva öt és nejét, s nagyatyai hangon kö
telességévé tevén neki visszaállitani a szertartásokat, eltávolítani a 
pajtásokat, s négy éven át mindenben Tillotra bizni magát, kit 
föltétleniil magasztalt. Sőt a herezeg szemmeltartása végett Boia
gelio urat küldötte Parmába, mig Spanyolország részéről Revilla 
úr érkezett oda. Az udv~r, melly egészen átadta magát a gyö
nyöröknek, cselszövények szinterévé lett; az in fansok nem szivel
hették ama megaláztatást, s nem titkolták a gyülöletet Tillot irá
nyában, ki mintegy gyámul rendeltetett melléjök ; annyira hogy 
Spanyol- és Francziaország kénytelenek voltak fölmenteni Tillot-t, 
mi azonban nem akadályozta, hogy el ne halmozzák öt megelége-

1) E tényeket, mellyekröl a mi történészeink ballg>~.ttnak, Sch o ell 
adja elő. 



désök bizonyitvanyai val 1). H ~lyére Llanót állitották ( 1771): de 
Amália betegnek színlelta magát, hogy kikerUije a vele való talál
kozást, s felforgatván &z illemszcrtartás i szabályokat, a főurak he
lyett csak alattas egyéneket fogadott, mialatt férje ismét lármás 
kedvtöltéseknek adta i.t magát. Spanyolország királya Mária Te· 
reziához fordult, sürget ve öt "vetne véget leánya erőszakos és 
meggondolatlan viseletének ;" s ll. József zárdával is fenyegette 
a herezeg nőt. Ez, a helyett hogy engedett volna, C olornóba vo
nult, férjét is magával vivén, hogy el távolitsa öt Llao6t6l; miért 
is Mária Terézia minden érintkezést megszakított ~.vele 1 ugyanazt 
tévén Spanyol- és Francziaország királyai is, midön a miniszter meg· 
fosztatott tárczájától. Ekkor a herezeg kénytelen velt bocsánatot 
kérni III. Károlytól, a vi11szahívni L\anót, ki azonban folytooosan 
czéltáblájául azoigálván az infansok gyülöletének, fölmentetését 
kérte, a gróf Sacco által helyettesíttetett (1774), ki iránt pedig ö 
épen bizalmatlan aágot akart kelteni. 

A Két-Sicilla. 
A Két-Siciliában IV. Ferdinand jutott trónr:t, ki megvetve a 

tudományokat csak a vadászatnak, fegyverforgatáanak volt barátja 
s pórias iz léssci és modorral birt; Mária Terezia, ki mindig ugy 
tekintette a nápolyi királyságot, mint bitorlást az osztrák ház el
lenében, legalább befolyásra akart ott szert tenni, leányát Karoli
nát adván uöül Ferdinaudhoz1 azon nyilt kikötéssel, hogy mihelyt 
anyává leen d, rögtil n belépj en az állam·tanácsba. Illy módon Ná.
pelyba is átültette az osztrák politikát, melly e ezerint Piernontot 
kivéve, egész Olaszországban uralomra jutott. 

l) Ime néhány ~tatbtikai adat a 
kezelésére vonatkozólag eszközöltetett : 

viz"gáhü nyomán, melly akitor Tillot 

Az utolsó buAwokét év jlivedelme volt 
a kiadáM . 

78,863,788 !ira. 
78,729,896 n 

maradvány 123,892. 
Az infans jövedelmei azon időben, midön Tillot azolt kezelélét átvette, 

1,526.072 lirá~ tettek, H ö alatta 3,014,417-re emelkedtek. 
Új adókból vHgy a r~giek növelése folytán h~>jött 
gazdálkodás út.ján a behajtásban, m1cradt . 
Miotllfogva ~~~ infan,, hetudva a franczia é~ spanyol királyoktól 
húzott ,évdijakat, s az általa Bpanyolol"szágban élvezett java

dalmak"t 
jövedelemmel birt, mig a kiadá" . 
ban volt m egáliRpÍtva, 

mara<lt tehát • 

767,736 !ira. 
7301510 n 

3,794,061 " 
3,269,673 lirá-

624,388 



Karolina, ki mind természete, mind "nyju sugalinRdlllllínál 
fogv'a p'arancsolni ezeretil uö vala, el Rkat•ta a kir1Uyt idegeniteni 
a madridi udvartól s a családi szerzildéstBI, s hogy czélját lrivi
b.esse, letétette Tanuccit, s helyére az ö kész szolgé.ját, DeliK' Sam· 
buca marcheset ·neveztette ki (177u), Acton József lovagot adviln 
melléje, kit aztán az ügyek élére állitott ( 1784). Ügyes a tenge
ren, de nem a kormányrudmU, igen hajlékony, ked'vkeresö, s nem 
törödö az országgal, mellynek nem vala na, Acton észrevette, mi
kép minden a királyné vala, ugyanazért behizelegte magát kegye
ibe j s csupán arra 'lévén gondja, hogy szerencsét edinál jon, a milly 
vermes reményeket keltett elllintén, ép olly uagy elégületlenség· 
nek lett okozója ké~llbb. 

Számos tö1·vények hozattak akkoriban, jók és roszak. Mi 
chele Jorio egy kereskedelmi és tengerészeti codex készítésével bi
zatott meg, melly azonban puszta tervezet maradt. Az igazság
szolgáltatás ée jogtudomány igen silány lábon állottak 1), s tizen
két egymásra következett törvényhazáB daczára , az eredmény bi
zonytalanság és önkény lett, és ezabed tere volt ott a ravaszság
nak. A t r u g l i o véleményezésére a tiszti iigyéez 'e a vádlottak 
kit•ályi védBfe egyezkedbettek, számüzetésre vagy gályára változ
tatván a börtönbüntetést, anélkitl, hogy bevágeztetnék a per, s 
ezt •azért, hogy kiüritsék a fogbázakat. A perek örökittettek a 
végnélküli telebbezések, semmiségi folyamodások, e a király gya
kori beavatkodsa által. A törvényszéki egyének, kik valódi os
tora voltak ez orsd.gnak, némileg megfékeztettek j az itéletek 
hozásában urallwflott önkényt kiküszöbölték, de fentartatott az 
inquisitionalis eljárá~, s a kinzás ét! va d szigor a zsebmetszök el
lenében; ki Voltairet olvasta, ,bár om évi gálya-rabságra, ki a B.o
renzi hirlapot, hat havi börtönre ítéltetett. Az országutakat rablók 
vesz'élyeeitették, annyira, hogy a kormány kénytelen volt a kara
vánokban való utazást ajánlani j a partokat pedig a berbérek nyug
talanitották j a nemesség, fegyver és hatalom híjhal, ostor volt a 
népre nézve anélkül, hogy fék lett votna a király ellené ben. A mee
ters.égek még mindig testületi békók ba voltak szoritva j a selyem· 
termelés akadályoztatott a kirAlyi egyedárúság által. A vagyon :ke
vés kézben halmozódott össze, mig a nem birtokos különféle és 

1
). Giu~eppe Hatliiele ligyv?rHiil nyomt!iiR~bllll j<·l~nl. mrg l!'at·gó Gtcilia VIÍ· 

delme , ki Nápolyban 1770-ben ho8zorkdnyadg miatt állittatott a törvény-
•zék elé. 
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onkényes adókkal >Jújtatott: terhes be é~ kiviteli taksák nehezed
tek a ke1·eskedelmi czikkehe; mindemc, még az eaövízre is adó 
volt vetve, il azonkivül t>ZP.mélyos szolgalmakat is kellett teljesí
teni, millyenek a robot, futárság; s Winspearc Dávid ezerhárom
száz kilenczvenöt féle személy- és dolog adót számított össze, mely
lyek még mind léteztek, midön a Napoleonidák oda érkeztek. Nem 
tudták egyöntetűvé tenni a községi igazgatást, sem felszabadítani 
azt a hübérnökök hatalma alól; az országos közigazgatásnak nem 
volt egy központja, s azon ügyek, mellyek mostanában a belügy· 
miniszter köréhez tartoznak , a többi miniszterek között osztat
tak feL 

Az élelmi ezerekre fdügyelö szék, me Ily a Ma e s t r i d e' 
p a s si féle régi hivatalnak vala foly ta tás a, önkényesen motozta 
az árúkat a pápai határon, akadályozva minden gabona,- marha,
pénz-kivitelt, B szeszély szerint büntetve a tilalom áthágóit; miböl 
romlás éR erkölcstelenség származott. Nem kevésbbé káros intéz
kedés volt az, mellynél fogva az abruzzói földek a téli legeltetés 
szolgahnán~~.k (r e g j st u c c h i) valának alávetve, úgy hogy nem 
lehetett azokat körülkeriteni, sem gabona alá felsz,ntani vagy 
fákkal beültetni, s igen szomorú látványt nyujtottak. E vissza
élések aztán, Melchim· Delfico felsz6lamláRai folytán, lettek meg
megezüntetve •). 

Miután a király Lombardiában látta volna a tehenészetet, 
kisé1·letet akart az;r,al tenni odahaza, s San-Leucióban egy gyar
matot alapitott, független állam formájára rendezvén azt be saját 
törvényekkel és katonasá.ggal, a családfölt közös kormánya alatt; 
s virágzott ott a selyem-müvelés és g r o s-szövödék állittattak. 
Tor re del G1·eco lakói, kiket folytonosan fenyegotett a Ves u v, igen 
élénk korall-halászatot iíztek, bámullltot keltve vakmeröségök és 
dús nyereményeik által; de midön a kormány beavatkozott dqlgukba 
s a k o r a ll-c o d e x s z e l akarta öket szabályozni, amaz 
ipar hanyatlásnak indult. Azonban előmozdíttatott a területek fel-

l) A i"lemoi1·es sut· le royaume de Naple' pa1· M. Orlof fontos, bár azenvedé
lyea mii, mellyröl azt hiszik, hogy a nápolyi De Angelis tolláb61 )(erült ki. Vinoenz o 
Coco tanulmánya Sulla 1·ivoluzione di Naz>oli hün rajzolja 11z ország lLllapotÁ.t ama 
korhau, " Hzerintem azon munl(ák közé Játszik tartozni , mellyek tanai a nemzet
gazdászatot é; politikát illetöleg szillLrdabb alapokon nyugosznak. Lá~d még Ga.
lanti, Ducrizione geogmfica e poli.'ica delle Sicilie ; Arrigbi, Saggio ;Y/orico per 

oe1·vire di studio alle rivoluzioni di Napoli. 
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fogása, elhagyott szigetek népesittettek be ; a letétek őrhelyéül a 
királyi archívum állittatott fel. 

Sicilia tartománymódjára kezeltetett, tekintet nélkül kivá.It
ságaira, s még mindíg a hübériség uralma alatt hagyatva'; s a 
mellett, hogy elhanyagoltat&tt földrnivelése, terhes adók nehezedtek 
reája. Rabló csoportok háborgatták a sz('rencaétlen vid~keket, s 
három nagy handának vala főnöke bizonyos Testalunga, Pietra
porziahól, mig tengeren a berbérek ga•·ázdálkodtak. Tanucci be
népesítette Ustica szigetet, hol a tengeri rablók meg azokták huzni 
magukat ; a ök eljövén a gyarmatosokat is tovahurczolták. Az 
éhség gyakran beköszöntött Olöszország ezen magtárába; miért is 
azon kivül, hogy megtiltatott a gabnakivitel, nagy magtárakat a 
pénztökét (c o l o n n a fr u m e n t a t• i a) tartottak készen, hogy 
szükség esetén gabonát vásárolhassanak. Fogliano marcheee al
király a genuai G azzininak meg kiviteli jogot engedett j s a nép 
ennek tulajdonitván az újból beállott drágaságot, fölégetttl Gazzini 
házát, elfoglalta a kikötöben állomásiJzott hajók ágyúit, kiszabadí
totta a fegyenczeket, a meggyilkolta volna a kislelkü alkirályt, ba 
Filangiari érsek segédke_zet nem nyujt vala Mki a meneküléshez 
Measinába (1773). A nyolczvanéves Caraffa tábornok szigora, s 
méginkább Filangiari jóbánásmódja lecsendesíték a lá.zadást, de 
egyidejüteg Cefaluba parlament hivatott össze a panaszok elinté
zésa végett; Fogliano letétetett, a átalakíttatott a kormány, de csak 
kevéssé jobbra. V ér csupán a kivégeztetéseknél ontatott. 

1781-ben alkirályúl Domenico Caracciolo villamarini őrgróf 

ment oda, ki utazásai alkalmával barátságot kötvén D ide rot-val, 
D' Alambert-tel, Garat-val és más hasonlókkal, s megismerkedvén 
az ujitási eszmékkel, mérsékletet nem ismerő buzgalommal igyo
kezett ott azokat meghonosítani; lecsendesítette a tartományok 
között mesterségesen szított versengéseket j eltöröltette az in
quisitiót j ujra szerveztc a parlamentet olly módon, hogy ne csu
pán bárók választassanak abba, s ezek is járútjanak a közteher
viseléshez 1) ; azt mondá: a királyon és népen kivül nem akar 

1) Jóllehet a fékezte n bárók tÚih,.jtó ld:lvetdéseit a tak&ákat és szolgál
mányokat illetöleg, mindazáltal nem s~üntek m~g azok; ugy hogy az 1812-iki 
alkotmányban a következ<lket olvassoh : 

"A robotok és robotb~rek, n ellyckeL csupán az úri elöjog l~ptetett ~Ietbe, 
kártalanítás nélkül eltöröltetnek. Meg fognak tehát stüuni az apról~k, fej:Ld6, 
füstpAu z, iga R~olgálmányok; meg R kötelt>zetls,;gek l'lsöbbs~gileg sd liitaní a 



mást Í':lmerni j irt a 11 i c i l i a i g a b n a-k i v i t e l r ö l, minek 
akadályozására ö jogot akart volna tulajdonitani a közigazgatási 
hatalomnak. Híven az iskola elveihez, mellyböl kikerült, dicsői

tette önmagát, gúnyolta az elnyomottakat, megvetette a kör.véle
ményt, s tánczos és énekes n/ikkel társalkodva nevetett az áhita
ton, melly a Levél és sz. Razál irányában nyilvánult. Nápolyba 
hivatván miniszternek, midön hirét vette a parizai Bastille elfog· 
laltatásának, ö, az ujitó, a hübériség ellensége, annyira megütődött e 
dolgon, hogy belehalt (1789). 

Örökre emlékezetes természeti csapások sujtották a király
ságot. Már 1743-ban harmincznégy ezer lakostól fosztotta meg a 
dögvész Maasinát; aztán 178:3. febr. havában rémítő földrengések 
vették kezdetöket, mellyek nevezett várost romba döntötték; egéo!lz 
Calabria rázkodásoknak volt kitéve ; több helyen megnyillott a 
föld s embereket, kastélyokat, helységeket nyelt el j a felduzzadt 
tenger pusztításokat okozott a partokon; patakok és folyók enyész
tek el, vagy megváltoztatták irányukat; a kutak kiszáradtak; s 
az "éh:~ég és beteg:;égek még sulyosabbá. tették a azerencsétlensé
get az idő zordonságának és rnindenDcmü szükségnek kitett nép 
között. 

Olasz•.1rszágban tehát voltak szcrcplö férfiak, kiket jó szándék 
vezérelt, de kik az által, hogy rohamosan épitettek és romboltak, 
s nem okadatolták eljárá~:mkat, megingatták a közbizalmat, s nem 
elP.gitették ki a fejlődő észt. A nevelés el volt ott terjedve, de nem 
hatott mélyre, s csak bizonyos osztályokra szoritkozott. Az iro
dalom a mintá.k változtatásába helyezte a reformot, s megelégedett 
az utánzással, anélkül, hogy érezte volna szükségét amaz eredeti
ségnek, melly egyedül az elevenen érzett s az összesek nyelvén 
kifejezett igazságokból szülemlik, miértis egyetlen munkát sem 
rontatott fel olly neműt, mellyben a szerzö saját életének véres 
darabjait hagyja hátra a dicsöség tövisein. A társadalom boldog-

b)r6 term~keit, s elönyözvt~ adni el ugyanannak a terményeket; meg minden 
szem~ly-munl1a és szolgai adózás, meilyllk a jobbigynak ura iránti vi~zonyáb61 
erednelt, Hasonl6I1épen kártalanilás n~ll<ül eltöröltetnek a jogok, mellyeku~l 

fogva a polgároknak tilos a bár6l-n kivül más olajülöket lt&~~ználni vagy más 
malmo,kban őrölni, vagy adin kivül egyéb s~állodákat, poszt6sboltokat és ven
d ég\Hket fölkeresni; el a zagate-jogok, mellyeknél fogva éle Imi szareket és italokat 
csak a bárói korcsmában szabad árulni; mindezen b más hason\6 jogok, mellye· 
ket egyszerüen az úri elöjog 1 a bár6i erőhatalom Mptettek életbe, megazilu· 
tetteinek.~ 



~&got igérő előjel gyanánt vette a ~~~~llemok clerötleuedé!let, 11 a 
jellemek sülyedését. A politikai viszonyok t~emmiféle nagy dolgo
kat nem helyeztek kilátásba, mellyek elérésére törekedve szoknak 
fejlödni a nagy tehetségek. A javítáRok szükség-érzete megvolt 
-ugyan, de rögtön visszaijedt az, mihelyt lényeges pontok érintet
tek. Illy helyzetet bizonyára csak valameily rhetor nevezhet 
ara10y szúad;nak, s illyen volt az, mellyben Olaszországot a for
rade.lom talá.lta. 

BABMINCZEGYEDlK FEJEZE.T. 

O l a f'. z i r o tl n 1 om. 

A tizenhetedik század irodalmának kérkedéken y szegénysé
gén segítve lett, rdleg az Arcadia fáradozása által. Azonban nem 
a termész11thez s az érzelmek kimeríthetlen forrá~á.hoz, hanem a 
XIV. és XVI. századbcliekhez, s főleg Petrarcához folyamodtak 
az irók, s nem c.;upán miivészetét igyekeztr•k cl;;ajátitani, hanem 
a gondolatokat s az eríítlen tiszta~ágot i8, minéltogva classikus 
szinezetre tettek szNt, de nélkiilöz.ték a lényeget. Tulbecaitlve 
önmagukat, semmibe scm velték a l<özönségd, rimet és szólamokat 
hajhásztak, s gondjuk volt r:l, hogy tcrmés?.:etcsen nP. adják elé a 
dolgokat. Innen íróinknál a torz-képzelrnelc, a negélyzett valasz
tékossag, a meaterkélt bBbeszédüség, a fitogtatott tudákosság, s a 
hit, mintba emelkedette!tké leh~tne tenni a köznapi és visszata
szító tárilyakat az által, hogy zengzetes szavakba burkolják azo
kat. A dagályos és bohókás, c két utálatos nem, kapott Jabra 
a mi irodalmunkban; s pásztor-dalol<, tréfás darabok, nászünne
pelyek, tudorrá-av11tások, szerzetbe-öltözéJsek 'l alkalmából írott 
ver.,gyüjtemények, a mindig kiiltött, soha sem szivhől fakadt sze
l'elem és harag zengedezései valának annak egyedüli lertnékei. 
·Mi·ként mostanában a kezdők mondatoa hirlapi czik kekkel teszik 
elsö kil!érletöket, ugy akkor gytijtcmények részére irott eonottekkel 

lJ Chiari mondá: "Lega!A.bb i~ hatHz!t.zra megy a ezerzel es nök száma, kik
röl énekeltem .•. Bllrömet a zA.rda-•·óstélyok s 11 meoyayszonyi ágyak mallett 

hagytam •.. " a P.rloi: "Mcnnyi beiiltöds l Mennyi foga.dalom-le&cvtiH l •.•. 
Tehát tudor nem nyerhet kosr;orilt, barát vagy apáu~a nem öltB11hetik be eonet· 
tek, da Iok nélkül?" 



ke~dett~k irói pályajukat ( rnellyik roar.abb a kettő köz (t l 'c') a bol
dog volt, ki altaderniai elismerő oklevéh·e tett szerl ! Nemeilyeknél 
tiszta szava-kat, kellemes fordulatokat, nemetJ és nagy~:~zerü prózát 
s versösszhangot lehet találni, Je ~:~zenvedélyt és valódi ékesuó
lást hasztalan kereeünk nálok. Mások a XVII-ik BZÁ!iladbeliek 
undorító keresettségéoek vizenyős könnyedséget állitottak ellenébe, 
melly nem vala természetes. Ki számithatná el mindazokat, kik 
kevésbbé roszul forgatták magukat a költészet terén ? 1). 

A sokoldalu Francesco Maria Zanotti (-1777), Bolognában, 
hol születt.tt, a bölcsészetet tanította 1 1:1 titkára aztán elnöke vala 
a hazai akndemiának, mellynek commentárai közől nyolcz kötet 
került ki az ő tollából. Sonettjei a legjobbak közé szá.mittattak, 
pedig a jók között is alig állják meg helyökat. Egy nö részére 
költöi szabályokat irt, mellyflrt öt Parini Ho rácz és Aristoteles 
mellé állit ja. Szerinte a költés?;et "Vei"Belési mü vészet gyönyör· 
ködtetés végett;" a vigjAték "valameily vidám eseméuy elöállitá· 
sa, mellynek czéUa örömre és mosolyra gerjeszteni a lelkeket": 
szóval, ő csak ;p1 alakokat és feliiletet lá~ja. 

A tendai szárruazásn Cotta Is t e n t és 11\Üveit énekelte meg 
sonottjeiben, theologiai és tet·mé~zettani nehézségek et halmozva 
össze. Hasonlll áhitat ihletése alatt Salandri a Mária-leteuye 
mindenik czim~re egy-egy sonettct irt. A romai Paoli Rolli, válasz
tékos, de üres költemények szerz!Sje, a londoni udvarnál olasz 

2) A frt\llcl!:iA.k v~gy németek előtt nem tartottam eziik~égesnek igasolni 
magam&t a szabadslr.gért, melylyel övéikét megit"em. A nyiltslr.gtól való félelem 
11 1111 iazonyodlr.a minden II'eg nem csonkitott igazságt61, mellyek a gyávlr.n kevély 
ítészetet jellegzik, kötelesHegemmé teszik ugyanazt tenni hazámfiaival szemben. 
Azon mííveken nevekedtem, mellyeket e i<önyvbeo biráJok j szarettem Rousaeant, 
tomboltam Raynallal, nevettem Voltairrel és Beanmarcbaisval j Cesarotti Ilit\sa 
nOfl plw ultra-nak látszott e16ttem, s Fantonit Horácz, Robertit Annibal Caro, 
Barattit Boilean, Turcbit MR~sillon mellé helyeztem, mit Isten bocsásson meg 
nekem. Érlelödni nem annyi mint változni, Amit mlr.r mlr.a alkalmakkor mon
dottam, most is azt mondom és kívánom, tépászszAk meg és rágalmazzák itéletei
met ; erre minclenkinek te:jcs joga van j <lEl ne szegezzék azok ellenébe mlr.s 
itéazek nézeteit. Azok saját fejök után jál'nak, én i• a magam eszét ~övetem j 

s azt mondóm Senccával : "~zégyenletes dolog mindig a más kivánsága nerint 
itél~~:i. Ezt mondotta Tiraboscfli vagy (Jinguené, Milizia vagy Gicagnara. J 61 van j 
de te mit monda~z a dologról'! N. ~1ág ér N. N. foitén igy meg igy itéltek. Ám 
jól van; de le miként irélaz "! s meddig fogsz még másnak fék én járni? Nosma, 
,. magudéból is tAlalj fel m/u valamit." Turpe e8t ex commentaria rapere. Hor

Zerio dixit ;'"tu quid 1 Hoc Ol~~anter ; tu quid t Quo~Uque aub alio movel"i.t 1 Aliquid 
et de tuo profer. Epiat. 381 7. 



nyelvmester, lefordította Miltout, é~:~ sajtú alá l'cudezte ott ulas~:~i

kusainkat; de a "tiszta lég, vidám égalj, fénylő nap, nyugodt ten
ger, kellemes föld u Olaszországba l ai v ták öt vissza. Ki gyönyört 
talál a szinezetben, dieséri Cae~iani és Minzoni sonettjeit, kik ko
ruk bálványai voltak, de olly bálványok, kiknek szivök is van és 
nem éreznek, kik csak azért költenek, hogy verseket csináljanak, 
s amint elolvastad öket, azt kérded, melly századból valók 1). Lu
dovico Savioli ogyhangú Sz o r e l me i r ö l azt hihetné az ember, 
hogy Tibullus valameily kortársának müvét olvassa fordításban. 
Ugyanaz áll Fiorentinoról, ugyanaz Vittoreili ről, az o l as z A n a c
r e o n r ó l, ki egész 1 835-ig Dorisokat é<> Ircucket énekelt. Lo
renzo Pignotti (-l 8 U!) T o B c a n a t ö l' t é n e t é n kivül, melly 
középszerü mü, sok mesét hagyott hátra, mellyekben nem hiányzik 
a Bzinezet és kecs, s ollykor a természetesség sem, de mellyek 
sokkal inkább kiterjeszkednek mintsem e nem azt megengedné. 
NagJ-OD örül, ha meséi élét papok és szarzetesek ollen fordithatja; 
miként már ez akkoriban divat vala. Egyszerübbeket, de nem ke
vésbbé választékosakat irt Aurelio Bertola, egyike a legelsöknek, 
kik megismertették nálunk a német irodalmat: lefordította Ges
nert, mit Soave és mások is tettek ; de az Arcasok honában egész 
más mintákra volt szükség. 

Ua11U. 
Giublbattista Casti, Montcfiasconcból, (176~-1803), a B e

s z é l ö a ll a t o k czimii munk:i.t i1·ta, me Ily utánzás utánzása, és 
úntató, mint szükségkép lennie kell egy buszonhét énekböJ álló 
mesének, melly rögtönzőféle nyelven kávéházi politikát üz. 

Igy vélekedern én e müröl ; bár divat bámulatraméltóna.k ta· 
lálni azt. MP~gyalázva papi állását, folytonosan bordélyházba va
ló beszélyekct, élénk tréfás drámákat, igen szegény lirai költE'
ményeket és egy P o e ma t a r ta r o czimüt bozott forgalomba, 
mellyet kapóssá tettek a czélzások oroszországi Katalin szerelmei 
és cselszövényeire. Mindazáltal II. József nagyon kedvelte öt, s 
majd arra ösztönözte, énekelje meg Theodor király alakjában 
Svédország szegény uralkodóját; majd, hogv írjon egy drámát, 
miután már előbb elkészíttette annak zenéjét, s tü•·te, hogy ne
vetségessé tétessék általa (Prima la musica, poi )p parole), 
majd a czárnéböl üzlltt gunyt hát mögött vele; s azt akarta, hogy 

l) Monti boe&élte, mikép kérd.§st intézvén Minzooibo&, hol ~ette világos 

ir&lyé.t, uzt vé.laszolta: "Dantctól, a Prófót.ál1tól és AriL>ototól." Bámulatos iskola· 
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az igen szabatos 1\letastasio helyébe lépjen mint udvari köl~8 1); 
Kaunitz minister fia meilé adá öt kisériiül egy európai útra, s hi 
zelegtek neki az ollyanok, kiknek szemében az irodalom időtöltés 
s az irodalmár bohócz: s ö teremrúl teremre, udvarról udvarra 
járva, mindeniitt nevetségesekké tette a már meglátogatottakat, 
ugy hogy végre valamennyi fejedelem kigúnyolva látta magát 
áll ala. Mid8n ezek megszüntek őt fizethatni, a franczia köztár
saság szárnyai alatt húzta meg magát, s más egyéb piszkos mü
veket tett közzé, mialatt már mint nyolczvanéves agg irta a B e
s z é l ö á Il a t ok a t; s illy munkálkodás közepatt cynikus módon 
szünt meg élni s egyszersmind gunyolódni. 

A tanköltemények jól meglátszottak felelni ama .. tudományos 
szinezet szempontjából, mellyet akkoriban az irodalomtól követel
tek ; s a sok köz ül megemlítjük a C o l t i v a z i o n e d e i m o n t i 
czimüt Lorenzitól, melly rögtönz8khek sajátos könnyed képzel
mükről tanuskodik, s a R is e i d e-t Spo! verini tollából , ki húsz 
éven át fáradozott, hogy széppé tegyen egy szerencsétlenül vá
I asztott tárgyat. 

Frugoni-
A genuai Carlo In00cenzo Frugoni (1692-1768) kelletlenUI 

viselt nélkülözések között és vágyaktól sarkaitatva élt, mig végre 
Parmában udvari költ8 s a szép-müvészetek akademiájának tit
kára lett s jómódban halt el. Szük gondolat-körben forog és csi
szolatlan; a szinezésben eleven de nem ért a rajzhoz, minek hiá
nyában ollykor iskolai tudományosság fitogtatásával igyekszik ma
gát fentartani. Az udvar által parancsolt vagy a j ó t á r sa 11 ág 
által kivánt tárgyakhoz lévén szokva, sohasem tanú9itott valódi 
ihlettséget még a szerelemben sőt a haragban sem, ruinek gyak
ran szolgálatába állott; czafrangokkal, közhelyekkel és mytholo
giai képzeimekkal tölti meg nászünnepélyek, papszentelések, tudor
ráavatások alkalmából irott költeményeit; majd a gyógyszerész 
ellen tüzel, ki mindig zörömböl, majd az orvosra ir verset, ki 
megtiltja neki a csokoládé-ivást, majd a azokott 6szi érvágásról éne-

1) Az elsö császári költö Bácsben Bilvio Stampiglia volt, ~ztán Apostolo 
Zeno négy ~zer fol'int fizetássei : Metastauio bAromezer forintnyi évdijat húzott. 
Az ö halála n tán Da Ponte 6~ Garuera versenyeztek :~ma czímért: Casti II. Fe
reuczt81 nyert" azt el két eYer forint fizetéssel. Helyébe a parmai Clement 
Bondi lépett, ki a mila.n6i fiiherr.~eggel ment Béeshe s 1821-ig ált ottan; s vele 
megszünt ez állás. 
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kel; a illy módon több verset gyártott, mint bármilly más költőjP. 

annyira versel() korának. S ez öt fejéül tekintette a kontá.rok 
egy iskolájának, kik nem csak fejedelmekre, hanem mindazokra, 
kik nyaralóval birtak vagy ebédeket adtak, magaeztaló sonetteket 
és kiilteményltéket írtak, mellyekben a fenhéjázás hanyag bö
beszédlhéggel s üres hangzatossággal párosúl, hasonlók lévén a 
kirakatok bábjaihoz, mellyek csillogli ruhába öltöztetvék , de cse
püvel vannak kitömve. 

Gn11tone Rt'zzonh~o 5ról. 
Gastone Rezzonico (1742-96), Como-tartománybeli gróf, s a 

fennebb érintettekhez hasonló költő, hogy testeaebbé tegye Fru
goni müvein@k teljes kiadását, minden szemetet összehalmozott 
abban, mit ez idötöltésböl, kcdveskedé~böl, vidám poharazás kö
zött vagy farsangi lakmározás folytán tollából elhullatott, a ismer
tetésében elég vakmerő volt azt mondani, "mikép ama kilencz kötet 
mind anyaga mind irályátuU fogva megérdemli, hogy a kilencz 
múzaa neveit viselje, mellyekröl Göriigorezág czimezte Herodot 
történelmi könyveit." Legroszabb gyalázás a tulzó magasztalás. 
Maga Rezzonico, ki honn és kitnn kora legjoLbjaival állott össze
köttetésben, jeles akademiák tagja vala, s ki masok részére aka
demiai diplomákat eszköz1Ht, a költészetben nem emelkedett felül 
az utánzáson, s még e téren is hitvány utánzókat vett mintákúl, 
mig prózája erőtlen és szabatosságot nélkülözö, a f'gyszersmind 
szólamos és fennhéjázó vala, melly mindazáltal szintén kiadóra és 
magasztalóra talált. 

A zajnál fogva, mellyet iitöttek, különös említést érdemelnek 
a Kötetlen versek három kitünő költötöl (1767). Ki
adójuk tudni látszik, miuen áll az é1·dem, midön azt mondja, hogy 
e költők "nem csupán verseket, nem üres hangokat ée rimeket, 
hanem valódi, összhangzatos 1 fesztelen, nemes, szinezett, s lelke
süitaéget és meréazséget lebelő költészetet nyujtanak . . . . . ; a 
példával egyetemben útmutatást adnak ezek, nem szabá.lyokban, 
mellyek békókba verik a J'epülésre született lelkeket, hanem a ki
ábrándítás által, ~ell y felszabadítja azokat." Aztán okadatolván 
és elemezvén a kiadást , vitatja, mikép a rim az ö könnyed ke
cséve! lényeg nélküli alak ba.jhászására csábítja az ifiakat, mi ál
tal azoigaivá tétetik a költészet; mig a kötetlen Yersnek szépséget 
csak az eszmék kölcsönöznek, ngyanazért ki e nem gyakorlására 
adja magát, anna~ szilárd érték után kell törekednie; igy tettek 
e hárman, kiket ismét dicséretekkel halmoz eL De ha olvassuk 
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1\ket, látni fogjuk, mikép verseik n~m egyebek ütemes pródnál, 
mellyben folytonosan ugyanazon könnyü és torzképek fordul~k 
elö; haszootttl-an szavakat I!Jiirtanak , vagy kiforgatjá.k a régieket 
alakjnkból; a fuvalkodottsá~ot a költői hévvel, 11 dagályoat és ne
gélyzettet! a nemessel és ékessei téve~ztik össze ; mindig nélkülö 
zik az érzelmet, B a Jegnagyobb tárgyakat gyermekes körülmé
nyekkel teszik tönkre. Frugoni a szobameonyezet reggeli szemlélése 
által indittatik elmélkedésre a szép ok~ti fölött, melly szemlélödés 
töl aztán a csokoládéval belépő inas vonja öt el: BettineUi a 
Vesnv kiWrését rajzolva leírja az iiregeiket elhagyni kényszerölt 
patkányokat. S a classikusok helyett e szerzök ajánltattak isko
lai mintáúl, s egyedill Petrarca társaságában. A költeményeket 
levelek el6zték meg Virgiltől az elysiumból, mellyekben Dante 
igazsá.gta lan itélettel sujtatott. E levelek a szabad-gondolkozó 
mantuai Saverio Bettineili jezsuita (1718 -1808) tollából folytak, 
ki Voltaire-ral levelezésben állott l); ki egy költeményben nevet
ségessé tette a gyiijtemény-szenvedélyt, ki X e r x e B· ben szinpadr~ 
marészelte idézni Amestris árnyát; ki Risorgimento d'ltalia 
czimíi mnnkájában egy középszeríi történetet adott, melly azonban 
korának legjobbja vala. Az emlitett levelekben tartózkodva di
cséri Petrarcát, gyalázza annak esetlen utánzóit; szigorú válasz
tást tesz a költők között; megJavításuk czéljából azt ajánlja, ke
vesbitessék számuk, ne utánozzanak tulsá.gosan, s hagyják magu
kat a természetre; zárassék be ötven évre az Arcadia; az aka
demiák tagokul csak ollyanokat vegyenek fel, kik esküt tesznek, 
mikép egész életökön át középszerüek akarnak maradni: súlyos 
ad6 vettessék a gyüjteményt~kre és hirlapokra 2). 

l 1 Le,·eleibru egy epijtrllmrua fölött. trMA.sart ;rj" le egy látog-atáont Voltaire
nál. Ez azt:iu fehz61it atván Bettiuelli által, hogy látoga•nA. meg lit VeronfL
ban, kBvelkezl!leg válaszolt: "Be fogja éln látni m·k~p nem ~rezhAtek magambau 
kedvet, olly enzágba menni, hol a vát·os kapui .,]ött lefoglalj6.k a könyve :et, mely
lyeket a szeg~ny utaz6 táskijában visz magával; nem lehet kedvem egy domi
nikanuijt<Sl ktlrni engedélyt arra, hogy beszélhe8sek, gondolkozhaRsam, olvasbas· 
bBk: s é:le~:intén kimondom ön el!ltt, mik~p Olaszország ez aljas BllolgaMága 
iszonyt kelt bennem. Hiszem, hogy a sz. Péter basilioa igen ><zép, de jobb;m 
szerete_l< egy ~zabad~lviileg irott angol könyvet, mint szbezer márvtny oszlopot." 

2 ) Esr.'· má•ik jezsuita, a spanyol ArtegR, éle•elmtl b azúrfis szers8je a 
Rit•oluztoni del teatro mu.ticale czimli munkA.n&l<, Hzintén felsik6jtatt.R a mi közép
azertíaégeinkllt. Ö az olu.sz nyelvet kialelküaéggel vlidolja, a azt rnon<ljR, hov 11. 

pr6za terén 11inc< nó.lu11k "ír6, ki egyesítené a ne1nzet szavazat.aft,$ Több izben 
i~m~telte, mil<ép az irodalom n:• k nem .,szórakozlis f.e gynn:vör ~zolgálójánRII 11 q~. 
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Én nem tudok megbotránkozni abban, ki ahelyett hogy va
kon binne, él az itészet becses jogával. Dante ellenében tett ki
fogásai között sok helyes van, vannak éleselmüek is i de nem he
lyesen jár el, midön a részletek fölött álokoskodik ott, hol az 

. egészet kell szemügyre venni, midön Virgil által bíráltatja a szer
zöt, ki legkevésbbé ktizeledik a virgili formához, midön 'a pedán
sok mértéke alá altarja állitani a lángészt. Számo11 czáfol6i szin· 
tén nem emelkedtek magasabb nézponthoz, nem véve ki az elmés 
Gaspare Gozzit sem. 

Milly furcsa felfogás uralkodhatott a költé1zet iránt, midön 
Lorenzinak rögtöezéere természettani tételek adattak fel ! Frugoni 
hatvan aonettet pazarolt a fösvény Ciaeco ellen i Casti kétszáz 
tizenhatot irt egy valakihez, kinek bárom giulióval tartozott; s 
Milanóbsn a Trasformatik egész akademiája versekben siratta 
Balestreri megdöglött macskáját, s egy másik a Pippo ebet; és 
sok szép tehetségü ir6 összebeszélt, hogy B e r t o l d o egy egy 
énekét nyolcz soros vereszakokban lefordítsák ! Mindazáltal még 
ezeknél is alantabb álló tömegben, vagyis a rögtönzök között 1), 

keresték a Capitoliumban megkoszorúzásra érdemeeitendöket, mint 
például az olympiai Corillát, vagy Bernardino Perfettit, kinek 
kisérleiül tizenkét tudományos tételt adtak fel. 

Giuseppe Bart-tU. 

E korlátokat nem ismerő termékenység dühös ostorozóra ta
lált a turini Giuseppe Barettiban ( 1716-89). Tökéletlenül nevel
tetve, gunyoros költeményeket irt, mcllyek nem érnek többet a 
szokottaknál, mig prózája hanyag, szabatosságot nélkülözö, rende
zetlen, de mellyet szivesen olvas az ember, mert erőtlen, házias, 
az akkori iróknál közönséges egybekapcsolások és félversek nélkül, 
s mert menten a szabályszerű mesterkéltségtöl, érzelem által lel
kesittetik. Angliában tartózkodván, annyira elsajátította ez ország 
nyelvét, hogy szótárt szerkesztett abból, a egy védiratot tett azon 

nem "az erkölcs és törvényhozás e8zkö:6ének" kell lennie. (Rivoluz. I. köt. 183. 
lap ; Ill. köt. 95. lap, és másutt.) S ő, Saverio LampillaB, Sbel'lock, Serrano, 
Andres és más idegenek nyelvünk biráJásával foglu.\koztak, mellyet megismerni 
hosszas tart6skodáauk alatt nálunk aikalmok volt. Egy másik spanyol jezsuita, 
Ten t ori, egy értekezést irt a velenezei köztd1·aaság polgári története iólött. 

l) Ezek kö1lt nevezetesebbek voltak Teresa Bandt~ttini (hetru.-;k Amarillis), 
Livia Accarigi, Fortunata l<'antastici, a gunyorosoa Mu.tteo Berardi, a veronai 
Marcantonio Zucehi, a nápolyi Luigi Serio és GBspare Mollo, ki latin nyelven 
rögtönzött, mint Hzintlln Gaglíuffi és Salvioni, sat. 
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közzé, mellyben nem épen hizelgőleg védelmezi ~z ola11zokllt t); 
meglátogatván Portugaliát és Spanyolországot, egy leirást tett 
közzé ez utjáról, dc köznapi részleteseégekkel töltötte azt meg, s 
igen távol maraut amaz utleir6k elbeszélé~eitöl, kik nem csak 
arról adnak számot, mit észlelnek, hanem arról is, amit éreznek. 
Aztán Aristat·co Hcannabue álnév alatt elkezdette tánczoltatni az 
I r o d a lm i v 6 ss z ö t "ama balga és ezerencsétlen modern irók 
hátán, kik folytor10~an tisztátalan vigjátékok , esctlen tragoediák, 
gyermekes bit·álatok 1 szcszélyes t·egényel~, üres értekezések, s 
mindennemű próza és költemények firkálásával foglalkoztak, wely
lyekben semmi legkisebb lényeg, semmi olly tulajdon nem talál
ható, mi azokat az olvasókra és a hazára nézvfl gyönyörködtetl:lkké 
vagy tanulságosakká tehet né." 

Valóban ruiudenfelé csak ugy hemzsegtek a Frugoni-féle 
költök, a kötetlen vers-gyártók; a tudományos irók póriasak, kép
legesek, homályosak voltak; a jezsuita iskola tisztaságot, tömör
séget, erőt, mindent feláldozott az idomzatnak j s nélkülözvéD a 
dolgokon alapul<. méltó:iágot, összehalmozott jelzök kel, megcsonkitott 
sl!avakkal, itt ott vizenyös ~zólamoktól áradozó, egyébként száraz, 
öuzefüggetlen irálylyal, s félvPrsekkcl és classikus sallangokkal 
igyekezett megszcrczni annak látszatát. Ki szenvedheti mostaná
ban a bassauói Hoberti atya zenélyes és üres választékos
ságát? 

~rau~e~~o Al@arotU. 
A velenezei Francesco Algarotti ( 1712-64) élete folytonos 

diadal; Párizaban a szépek és tudósok bálványozásának tárgya; 
III. August szász fejedelem Olaszországba küldi öt festményeket 
gyüjteni képtára számára j II. Fridrik, Poroszország uralkodója, 

1) Ö mentegetni aka1ja a ciciabeo-kat, ártatlanokiti tüntetve fel <Iket, 
azonban m~g roszabb azinben, mert. mint elasszonyiaaodottakat Allitja elénk. "A. 
adp vilig (mondja 8) reggelí tiz ~s tizenegy óra kör;ött látogatja a templomot; 
az úrhölgyet azolgák és cicisbe6-k kisérik oda. A. templomhoz érve a cicisbeo 
kötelessége megeiiSzni n6hlmy lépés~el a vezetett hölgyet, iólemelui előtte az 
njtófliggönyt, ujján azeutelt vizet venni és az úrnőnek nyujtani, ki azt elfogadja, 
e.aekeUy főbajtAssal megkö~zöni, s keresztet vet magAra. Az inasok székkel szol
gálnak'a hölgynek és a cicisbeóuak. Mise végével az úrnö imakönyvét a azol
gának vagy az udvarlónak adja át, fogja legyezöjét, iólkel, keresztet vet magúa, 
meghajtja magát a föoltár el ö\ t, M elindul elöztetve a oicisbeo által, ki ismét 
sroentelt vizet nyújt neki, folemeli elótte az ajtó-függönyt, a karjára ves11i, hogy 
haza kia~rje. u The ]lalians, c, 30. 

xvn. 42 
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gr6fi czimmel disziti fel, s társul haszná.lja öt utadsaiban és zaosj 
mulatságaihan i XIV. Benedek hízeleg, a bölcsészek tapsolnak 
neki i s még mint erőteljes férfi meghalálozván Piaában, emléket 
nyer, mellyen Ovid vctólytáraának mondatik. De ugy is, miként 
mindig élt, karddal övezve és kézfodroaan, festéket és szépség
tapaszt mutogatva a valódi és tiszta természetelJ szinek helyett, 
szivet, igazi és tevékeny erélyt, vagy hatályos tömörséget hasz
talan keresüuk nála. N o w t o n i a n i s m o p e r l e d a m e 
czimü munkája, melly minden nyelvre lefordittatott, nyomorúsilgos 
a tudósok szemében, haszontalan a tudatlanokra nézve. T a n u 1-
m á n y a i ban, melly ez im fölment a kötelességtili kimerítőleg ke
zelni a tárgyakat, az angolok mély te rmészetessége helyett fel
lengző elvonultt~ágokba téved, s idézetekkel halmoz el. Mindig 
fegyverek és tábornokok kiizött forogván, megiumerkedett a ka
tonai dolgokkal 1 s a hadászatJ·bl érí:ekezést i1·t, mellyet Keith, 
Schwerin, Fridrik dicséretben részesi tettelt ; de vajjon olvasták-e? 
Még az uti rajzokat is, mellyek pedig olly vonzókazoknak 
lenui a személyes benyornáwknál fogva, fagyosakká teszi ő izet
len megjegyzéseivel s az idézetek és szólamok túlhalmozásával i 
s nem ismerteti meg saját nemzetét a népek érdekeivel, eszméi
vel, erkölcseivel, előhaladásával 1 hogy szembesíttetvén AZ velök 
gyönyörködhetnék vagy javíthatná magát. 

J·:gyhiu;i l'lzónukok. 

Ugyanúgy ala.l{últ az egyházi ékesszólás i~, me Ily nem egyéb 
volt, mint a köznapi érzelmek fáradságos kibövité8e. Adeodato 
Turchi, eleintén független eszmék védilje, ltésöbh pedig, miután 
Parma püspöki székére jutott volna, megváltozván, a bölcsészek 
ellen szónokolt, melly népség nem jár predikáczióra a nem térit
hetö meg a szószékröl. Szigorúbb szónok volt a genuai Giovanni 
Granelli, ki igen nagy tetszést aratott besúdeivel, s eléggé sike
rült szent tragoediákat irt. lgnazio Venini, Como tartományból, 
ollykor erőteJjesen v.á.lat1ztékos tud lenni, de leírásokban és ujság
hajháazásben leli kedvét, s a fáradságosan keresett szólamokkal 
nem képes elfödni az ürességet. A novarai Girolamo Tornieili is 
csínosan és összhangzatosan ir, de telve van képekkel és leirá.
sokkal. A piemonti Evasio Leone a fényelgést és bőbeszédű
séget, a szónoki közhelyekkel támogatott hosszas Jeirásokat 
látszik az ékesenszólás netovábbjának tartani. S mindnyájan 
hidegen hagyják a szivet, meggyözetlenül az értelmet, kö
zönyben az akaratot; szavak, szavak, imák, leirá.sok, szavalások i 
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a nem az evangeliumi szomorúság, melly alapja az illy ékesszólás
nak ; nem a szcntiratokból táplálkozó amaz irály, melly a népnek 
nyugodt és biznlmas méltösággal türdeli az isteni ige kenyerét, 

Milly nagy tér kínál kozott Harettinak a gyomtól megtiszti
tásra, ha uem tekintett volna csupán az alakra, ha felfogja fon
tosságát az igazelmüijéguck és nyiltságnak a müvészetben, ha az 

érzéki nézlettel emelkedett érzelmekt>t p:\rosit, ha széles látkörrel 
s a hazafiság erlít atló ihletéseivel birt volna! Ő bizonyára távol 
áll ama korbelink szemérmetlenségétöl , ki szokásba hozta ht\az 
harmincz munka fölött mondani birálatot minden hirlapi számban; 
de milly keveset tud! milly rnogvotéssel viseltetik az iránt, mihez 
nem ért! hogyan állapodik meg mindig az alak nál, annyira, mi
kép a Dei dolitti e dellepene cziwü könyvben nem lát e
gyebet "igen korcs irály ú ocsmány dolognál, 11 mennyire visszaél 
a tiszteletlen gúnynyal nálánál sokkal különb emberek irányában l 
hogy átengedi magát a haragos és irigy szenvedélyeknek! Any
nyira vitték öt ezek, hogy szembeötlő aljasságokat követett el, 
magasztalta a legközépszerübbeket, lábbal tapodott egynémelly 
jobbakat, s tiibbek kiizött üado Goldonit. 

(!a•·lo (• old on l. 
A természet kovés embert halwozott el olly gazdagon ado

mányaival, mint e velenezei ügyvédtJt ; de nem müvelte magát s 
ártalmára volt neki kora és hazája. Politikával foglalkozni nem 
vala tanácsos V elenczében, hol akármell y nemes, ki magát sértve 
érezte, tönkretehette az irót. Más részről a szinpad vállalkozók
nak volt zsákmányul átenged ve, kik. az aljas ízlés csiklandozá
sával igyekeztek megnyerni a tömeget; miért is e téren sokkal 
érezhetöbb vala a kártékony t;Zakadáa irodalmárok és nép kö
zött. Az irók hideg, egyezményes müszabályok szerint készitették 
szerzeményeiket, mellycket senki sem olvasott, B mellyek előadva 
álom ba szenderitettek; a nép szellemi táplálékáJ·ól a müvészetet 
kenyérkeresetkép üzö egyének gondoskodtak, vigjáték-vázlatokkal 
szolgálván, mellyek párbeszédeit maguk a szinészek rögtönözték, 
átaJános jellegű szet·epekkel könnyítvén dolgukon, mellyek minden 
bonyodalomra alkalmazhatók valának. A szinészek szabók, czi
pészek, takáesok voltak, kik este Ninwwk és Arbacesekké vagy 
Flori~dák és Leliusokká változtak át. Cerlone, nápolyi selyem
gyárnak, a Pulcinella- és Dattor Fastidio szerepek fcltalálója, 
tréfák kal, vidámsággal, gúnynyal, gyakran trágársággal és sikamlós 
ezéizatokkal teljes azámtalRn vigjátékot irt, mellyek felvonáaRi 

42* 
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v~gtelenre nyultak látható átalakulásokkal és méezárezékezerii öl
döldésekkel. Hor.szlÍ időn át bámulat tárgya volt ö a nápolyiak
nál, kik saját életiik rajzát látták darabjaiban, e nevettek és tap
soltak, nagy hátrányára a Hzerzllnek, kibiH lehetett volna valami, 
ha felfogja saját hivatáiiát, s ha midlín jobbat akart, meg nem bé
nul az utáuzásban. A Sacchik hiresekké lettek az arlequin 
szerepben. 

Igaz, hogy Shakespeare és Calderon szintén nem találtak 
valami jobbat, midön fölléptek a szinirodalom te1·én; de Goldoni 
e kényszerűségeknek egé~zen átengedte magát ama tunyasággal, 
melly neki eredendö biine vala. Gazdag voiltozatossággal écJ a 
jellemeket kidomborítani képes mUvészettel ö nem bir j nem az 
életet, hanem a társadalmat ftlflti, melly elegyengeti mindazt, mi 
az emberben feWtlö és jellemzö találtatik: ugyanazért, ki a társa
dalmat akarja eléállitani, ecsetéta férfiak döreségeinck, nöi kaczér
kodásoknak, Ü1'eij hiúságok összeiitkűzésénok festésével kénytelen 
foglalkoztatni. Valóbau Goldoni mindig küzuapi erkölcsöket, fölü
lete!! szenved6lyeket, becsiileteoséggel kérktdő gazembereket, gyön
géd érzelmekből Itivetkezelt nöltct, és mázolt arczokat állit elénk 
ama valódiak helyett, mellyek mindcn korba beillenek. De ki ért 
jobban nálánál It j elenelezéshez és párbeszédhez? a jellemek fes
tésében, bármilly prózaisk legyenek is azok, ki képes jobban ár
nyazni ama vegyüléket, melly a valóf!ágban a regényes eszményisé
gek nélkül található? hol találunk az otthonias irály olly bőségére 
mint ö nála? Az általa roszul ismet·t irodalmi nyelv nem adta 
meg neki amaz elrués vidámságot, hatályoki vagdaló szavakat és 
világosságot, mellyeket csupán a dialectus kölcsönözhet, s mellyek 
olly jóval felebbállókká teszik velenezei szójáráson írott vígjáté
kait. B o u r r u b i e n fa i sa n t-jn megmutatja, mi válhatott volna 
belöle francziának sziiletve ; ha az általa élö szövegeknek nevezett 
sienaiak és fl.l)rencziek között talál világra jönni, milly terjedei
met adhatott volna 'a beszélt nyelvnek, mikor Fagiuoli is annyit 
lenditett azon, kinek pedig minden érdeme a kifejezésben áll. 

Hazájában, miként már ez közönséges dolog, üldöztetve és 
gyaláztatva, Goldoni Francziaországgal cserélte azt fel j de az ara
tott sikerekről beszélve, mellyek öt ott kárpótolták 1 nem képes 
hatályosabb kifejezést találni, mint hogy azt mondja: -- "Ugy 
tetszett nekem mintha hazámban lettem volna." S ott halt meg. (1793). 

Carlo Gozzl. 
Baretti, foléje akarta volna helyezni r,al'lo Gozzit (1720-
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J 801), ki látva ama nép-kegyet, elhatározta magát badarnak 
tüntetni azt fol, az által, hogy férczeit bohóságokkal ugyanolly 
tömeget képes összecsődíteni. H á r o n• n a t' a n cs czimen tehát 
egy, fillentéeekkel telt, ti~ztán kópzelmi darabot irt j s a várako
zását is meghaladott j6 fogadtatás folytán ujabbak készítésehez 
kapott ked vet. V alójában birt ő a népies hatály érze tével, miért 
is azt mondogatá, nem hanyagolandó el a mü-vigjáték, e nemzeti 
gyümölcs, hanem igenis javítandó j nem kell töprengve ragasz
kodni a szabályokho~, h&.nem tért nyitni a képzelemnek. S csak-. 
ugyan ez az út az, mellyen ujdonsághoz lehet jutni, csak aztán 
az észszel tudják mérsékelni a képzelmet. Ámde Gozzi szabad 
féket engedett annak j napi es11ményeket, irodalmi czivódásokat 
vitt a szinpadra; gunyolva mimelte Chiari vizenyős átképítéseit 
és Galdoni törvénykezési irályát; ollykor a szinész a földszinti 
közoneéghez intézte szavait, máskor valamell y nézöre mutatott 
ujjal: s neveltek és tapsoltak a mindig pórias és helytelen közbe
szövéseknelc Ugyanazért Go~zi ránk nézve minden vonzerejét 
elvesztette: de ha képtelen előszeretet mondatta i~ róla Bat·etti
val, mikép ö a legreridltivitlibb ember, kit a világ Shakespeare 
után látott, annyi igaz, hogy künn bámúlólua talált azok között, 
kik bálványozzák a képzelmest és ltülönczöt; Schillm· leforditott 
töle néhány bohózatot; más darabjai Halleban kathedráról ol
vastattak. 

!oizinhá,.. 

Az emlitett Chiari két kézre gy:l.rtotta a vigjátékok;>t és re
gényeltet, mcllyokben ~~z inaszakadt nogélyzés, a c<illogó dőreség 
s a nyomatékos és erőtlen vcgyi.\léke minden becsétől megfosztják 
a gazdag képzelmet. Dc ö "kemlclvc az olvasók költői és pró
zai szellemét 11 1) diszitésekkel, giirögtiizekkel, átalakulásokkal nagy 

') A Baretti, Ubiari, Goldoui és Carlo Gozzi között folyt piaczi cziv6d!l.
~ok világot vetne!• az akkori il'odalmárok oekooorniai ílllapotára. KH vagy 
két és fél velen-ezei !irán l•elt egy, kétszáz ée több lapb61 á.ll6 kötet: öt soldón 
Ca~pare Goui hirlapja. Igen cHek~lyuek kellett tP 11at lennie 11 kéziratok árá
nak; a fordításokat. hllrom vagy négy lirávlll fizették ivenként; Chambers 
Encyclopaediája éij Middlelon hat !ir kért. forclitt11ttak; MetastBBio ogy solelot 
sem Ji:apott rlrámáihnl, mellyak tíz kiu!lít~R tizezer Ln.jos-ar'lnyut jövedelmellett 
a kiad6uak; Parini Giorno-ját száz ötven zecchin6val, Morgagui miíveit nem 
egé~zeu od.z L~jos-Branynyal 6zctt~k meg; VeleneT-ében egy souetl re •. des lak
~ája fél filippo volt. Carlo Gozzi Mzámitása ~zerint., t.i~tmkút lirájával véve egy 
tirl:enketted·rét ivet, egy vers·sor keveHebbe keriilt mint a csizmadia egy öltese. 
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tömeget tudott csöditoni a szinházbü, föleg a vázolt vigjátókokra, 
s élvezte a tapsok gyönyörét, megkcményitvc magát a bántalmak 
ellenében I). Életével megszüntck ezek, de megszünt emléke is. 

A modenai Luigi Riccoboni ( -1 7 53), egy társula tot' igaz
gatván Velenczében, jó szerzeményeket adatott elö 11 megismertette 
B franczia szinirókat; mig Francziaországban a mi darabjainkat 
mutatta be. Caroillo Federici, a piemonti Garessióból ( -1802), Ko· 
tzebuet, B ezerencsétlen érzelgöt, utánozva igen sok vigjátékot irt, 
mellyekben a szinpadi elevenség, a jellemfe.stés, a párbeszéd fo
lyékonysága helyett csak szövevényes bonyodalmakat, nyögdécselő 
személyiségeket, és szónoklati irályt találhatni. 

A parmai herezeg 1770-ben évi pályadijt tűzölt ki szindara~ 
bokra, mi buzditólag hatott Albergo.ti-Capacelli-re. Rosz ember, 
hajlékony elme és szellcmdús, jól felfogta ö a szin-művészetet, s 
egyike volt azoknak, kik Bolognában egy hazafias sziuházat ala
P itottak, mintá.ul szolgálandót a bércncz szinészeknek. Szerzemé
nyei illemesek és erkölcsösek, de hiányzik bennök az alakok 
természetessége s a párbeszéd folyékonyság&. Ama jutalmak egyi 
két a nápolyi Napoli-Signorelli nyerte el, ki egy itészi történe
tet is irt a szinpadra vonatkozólag; azonban e munkája csekély 
izlésröl tanusltodik, s telve van ama göggcl, melly hazafiságnak 
neveztetik. AveHoni Beaumar·chais és mások szellemét lopta meg, 

A szinh6.zi vállalkozók ldiríilhelltl háromRd.:< lír:í.t. :ult"l' ugy vil!"játúko\rt Goldoni
nak vagy Chiarinak, vagy Gozzi ~zeriut, három zecd1in6t 1!. vázolt dar11hokért, 
harminczat az irottaké1·t, negyvenet a drámáért, Mint VIliami rendkiviili dolog 
ttlnt fel, hogy a. Convitato ai pietra, egy vázlat.OH vigjáték elöa<lúsl\ alkalmúval a 
pénztár hatszázhetvenhét lirát vett he. Lásd Tommaseo, Cltim·i élete. 

Bolognában egy 'zinházért két !.6napra hatvuu zecchinót fizeti ol< bérJ,e. 
Vulenczében négy vígjáték-bá?. volt s 11 legdn\gAbhalmál 11 beJ(,pti<fij egy li rá t, 
a komoly operában két. és fél paolit., a vig<lalmü szinházhan mí1sfclet tdt. San 
B'lnedetto a délutáni har11ngszór11 nyittiltott m~g ; Han Moise é," Sau Hamuele 
kilencz órakor ~ tizenöt. solelo volt a bolépti <lij; m{" Hzinlu\zal<hiLn az úr-angyali 
harang sz6ra vette kezdetét az elöadll.s. A nernos HZ~repeket játszó legjobb 
szinéazek évi fizetése hatvan-hetven Lajos-arany volt, mig Angliában ho'•tszáz. 

') Miután most máskép állanak a dolgok, hallju!{, mit mon<l ö koráról: 
"Mit.elyt valakiről beazélni l<ezd ;L világ, mindenl<i szllb!ldall.got veHz ma~á11ak 

fürkészni Imnak életét., szemmal tartani é~ értelmezni millliell legjelent~ktelenebb 
cselekedetét. A reá vonatkol/Hl dolgok :nem ~a ját minöségök szeriut vétetn e l< te
kintetbe, hanem mint amillyenekíil azokat min•le11 egyes olHLjtaná. •lia egy i ro
dalmár az emberek tll.u•sárától elküliinözvp, él, vad, hálátlan; ha látogatja 
a népes gyUlakezeteket 1 henye, k í hitelét a világ "löitéleteire alapítja." 
Poeta II. 2. 
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B ina1.1ukkal éa más aljns néppel gúnyt szórat a közép osztály 
ellen; párbeszédei elevenek, s hű is tud lenni ama j!!lvények 
eléállitásában, mellyeket a valódi után festhetett. 

S a vigjátéknál nem voltak kevésbbé s zerencsétlenek a szin
irodalom egyéb részei sem, mi nzt mondatta Voltaire-rel: - nA 
szép szinházak Olaszországban vannak, a szép drámák Franczia
országban," Rinuccini után a dráma a csodaszerűség és összhang
talanság terére tévedt. Hogy ne említsük a végkép roszakat, 
Chi.'lb1·era R a p im e n t o d i C ef a l o-ja zagyvaléka a regészetnek 
és képes beszédnek, mellyben ocean, nap, éj, az állatkör beszél 8 je
gyei szerepelnek, s a földről az égbe, a levegőbe, tengerekbe tör
ténnek átugrások. F1·ancesco Beverini D a r i u s-ában három 
felvonás alatt tizennégyszer változn:;J.k a jelenetek, mezöségekkel, 
gépekkel, elefántokkal, lovas és gyalog caap!\tokkal. Ez ízlésnek 
igen elmés gépészek tettelt eleget, főleg a turini és flórenczi ud
varoknáL 1675-ben Velenczében Dívisione del mondo czi· 
mií. darab adatott elő, mellybcn bámulatos gépezet segélyével az 
összes világr-észok jelenittettek azok symbolumaival. Ollykor Cae
f'ar előtt U ticában egy földgolyó jelent meg, melly látllatlanul hozatott 
mozgásba s három részre szakadt; máskor tűzfényes betiicserék, szó
játékok, jelmondatok tiintck fel a levegőben; aztán zene-kiséret mellett 
Amorok léptettettek fellepel nélkül; s mindezekhez j árú l t még a divatos 
átképítések tulságos összehalmozása l). A történeti és erkölcsi össz-

•) Nem tudom kinek Dvrindá-jf..ban az ~Jbö szerelmesnl! igy Hzól: 
Niso amato ed amante, 
Se gi-ugnesti a vede1· qu:mto mi co&tR 
Quest.o finto rigore, 
So chr. avresti pieta del mio dulore. 
Anch' io vorrei potendo, 
Arciera fortunata, 
Dn.ll arco di due !abbra 
Scoccar contro il tuo sen dardi amoro&i, 
E della bracci" mie 
Far zon a al fi an co \uo saldo e tenace. 
Ma, &opportalo in pace ; 
Jo'orse verra f[U6J giorno 
In cui, del fato a scoruo 
Poira.i, caro ben mio, 
Stemperara iu vivo fuoco il tuo desio. 

(:5zeretett. ,:~ ~zerAt.a NiMu", ha látbatuád, mibe kerlil nekem e t~ttetett 

szigor, tu,Jom, Hzánakodnál fAjdalmam fölött. Én is szeretném, ha, mit1t Azeren· 



hangtalanságokról nem szólo k, ntel't akk01·iban senki sem ügyelt 
a szavakva, s nem ütköztok meg benne, ha Pers<1polist akna se
gélyével látták légbe röpittetni. 

Azonban a zene terén eszközölt javitások a szerzemények 
tökélyesbedésére is kedvező befolyással voltak ; elkezdették ke
vesebb negélyzéssel beszéltetni a hősöket, történeti tárgyakkal 
helyettesitették a képzelmieket, elkülönitctték a komolyat a bo
hótól, a szantet a világitól; ötről háromra száll i tatott alá a fel vo-

cs's riyilas ajkaim ijjáb61 8! erelmeB nyilakat lövelhetnák kebledbe. s ha karjai
mat szoros '8 szilá1·d öv gyan'-nt füzbetném derekad körűl. De csak tíírj bé
kében ; talán eljövend a nap, midön, dac zár a a végzetnek, él H tüllben foghatom• 
én kedvesem, filoltani a te vágyadat.) 

Egy másik drámlban, melly OlaszorSilág majdnem minden szinpadé.n tap-
sokat aratott, Hercules következHieg beszél: 

Donne, coi vodtd vellPJi 
Che non potete voi ? 

Jo'abricate nei enni 
Labirinti agli eroi. 
Solo uua lagrimetta 
Cbe da magiebe stille esca di fnore, 
Fassi no Egeo crncc.ioao, 
Cha eommerge l' ~trdir, l' alma e il valore; 
E il ven to d' un sospiro 
Esalato dai laLbri ingannatori, 
Dai campi della gloria 
Spiant6 le palme, e di,aee6 gli allori. 

(N ök, a ti kacseitekkel mire •wm vagytok ti képese!{ 'l Hajzatotokb11n 
tömkeleg·et épitetek a bHsöl<nek. Csupán egyetlen kicsordult hűvös köny l,úson
g6vé. te~zi Aegenst, s elmerit.i az a merélyt., a lelket és h ö~iP~séget; s a. csalárd 
ajklik ilta\ kilehelt sohaj szele a die.;ö~eg meziííröl töveRtíil ldtépte a pálm!tkat 
s szétszakgatta a borosty'-nokllt.) 

Averara .,Eivio Pertinace"-jában, egy személyis;\g igy sz61 : 
Orolo~;io ra~sembra il mio cnore 
Di que\ BQie, ch' e l' anima mia; 
Serve d' ombra crudel gelosia, 
E di stilo Bpietato rigore. 
S' egli é a polve la polve é l' arena ; 
8' egli e a rnota, IR. rnot.a é il tormento ; 
E rlel terrpo misura é la pena, 
Ma la pena non passa con l' ore. 

(Szivem 6 rája lát•zrk lenni ama napnak, ki az én lelkem; '-rnyék gyané.nt 
a keg1etlen féltékenys'g Rzolgál, s mntató töiil a !Jönyörtelen szigor. Ha ho
mokra van az az óra, n homok a k íízd-homok: h11 kerékre, a kerék a gyötre
lem; B az id(l m'rtéke a kin, de a kín nem múlik az órákkal.) Lásd Artegat. 



uá.sok számll, mc~szüntek az elösz6k, a dalok a jelenet végére 
hagyattak, a diszités~el. takarékosabban kezdet tek bánni. E tekin· 
tetben érdemessé tette magát a rómái Silvio Stampiglia, de még· 
inkább Apostolo Zen o, igen ludús vell'nczei (1 668-1750). Hosz· 
szú idön át ezerkesztette {í a Giornale dei le tterati d' Ita
l i a czimü lapot, mellynek Maff~:~i, Vallisoieri s több mások voltak 
dolgozótársai ; kijavította és bevégezte Vossiu s m ü vét D e bis t o
r i c is l a t i n i s ; értelmezte Fontanini B i b l i o t e c a d e ll' e l O· 

q u en z a i t a l i a n a-ját, szabadságot v11vén magának megvagdal
ni e marakodó BZE'l'zÖt; s első jött a gondolatra összegyüjteni az 
o l as z é v k ö n y v i t' 6 ka t. Több tiszteletet és dicsőséget szerzett 
ö magának a drámai téren, s VI. Károly által császári költövé 
neveztetett; - s "Nem hiszem (mondja ö), hogy valaba valameily 
barátom úgy szeretett volna mint a császár." A szent és szónok
lati tárgyak jobban sikerültelt neki: de átalában lassú a bonyolí· 
tás ban, hosszadalmas a jelenetek ben, szövevényes a mellékesemé
nyekben, s a sietség folytán hiányzik nála a választékosság. 

Mt>tasfasio. 

Piett·o Trapassi ( 1698 --1782) mint gyermek Róma útczáin bo
lyongva vet'tHJkct rögtönzött, mellyekct hallva Gravina megsze
rette a kis költöt, nevét Met~stasiom görögöflitette, s végrendele
tileg tizenötezer tallért hagyott neki. Az ifiú csakhamar elverte 
az örökséget, s ckkot· kénytelen lévén munk~ja után élni, drámá
kat kezdett irni ; s megnyerte Marianna Bulgarclli, Romanina né
ven igen diesúrt szin6sznö vonzalmát, ki vezetöje lett az ö költői 
szellemének. Cs:tszári költiivé noveztetv6n, régi háziasszonyával 
Bécebe költözött, hol Mári~t 'l'et·eziánál kegyekben és jó indúlatban 
részesült: a királyok vetólkedve halr01>zták el öt kitüntetésekkel, 
és ajándékokkal; a közép~zerü it·ók szerencséjöknek tartották, ha 
megnyerhették tőle amaz udvariassági bókoka t, me Ilyeket a hiú
ság itéletekül ve~z; a nök, élet6ben pártfogói, az utódoknál is birt 
szereztck neki; s az emberi nem felének szavazatától ki tagadja 
mag az értéket? Irályának édcskéssége, melly öt jellegzi 1 még 
gyakori grammatizálásait is megbocsáttatja velünk: de piperköcz
czé fajúl, főleg midön emelkedettebb tárgyakat választ, mellyek
hez nem illik az örökös zenélyesség s a dalmti madrigalszerü mo
dora. Szivének olly kevéss6 volt része szcrzeményeiben, mikép, 
hogy legyőzze a tunyaságot vagy csökönöss6get, órákat tüzöit a 
tanulmánynak, majdnem azt mondottam, az ihlettségnek. Folytono. 
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san ugy~~~ou!lzon jollomokct, ugyanazon holyzotckct ismétli; minde
nütt halni készülö szerelmcsckkol, !lvatott gonosztevőkkel, kegyet
leo boszút lihegő nőkkel találkozunk nála, e úgy összehalmozza 
a mondatokat mint valami predikátor. A történeti összhangz6-
sággal mit sem törődött ; egy cam bajai h erezego ö az a v e r n ó i 
F u r i á ka t hiv ja segélyGl; egy perzsa király a h a l v á n y L e t
he partjairól sa Phlegetonban meggyújtott fekete 
f á k l y á r 61 beszél; Semiramis babyloni alattvalói Hymeneusnak 
zengenek dalokat; Astyages, Cyru11 atyja , a három alakú istennií 
templomában áldoz; Abel az Ur dicsőítésére szólitja fel a népe
ket; s három chinai leány elhatározván, hogy valami előadást fog
nak rögtönzeni1 tárgyúl egyik Andromaebe szomorújátékot vá-. 
lasztja, a másik egy pásztordalt, Lycoris czimüt, a harmadik egy 
utazástmesél ei, mellJben toilcttriíl és charmante beauté
r6l beszél. 

A bonyodalm·akat meg kettőztette söt háromsz01·ozta; szaká
sosak nála a valószinütlenségek, igen gyakoriak a fölismerések mes
terkélt eszközök segélyével, millyenek valameily jegy vagy levél i 
úgy szintén a magán- és magában való beszédek a ezenvedélyek 
kifejtése végett. De a szcnvedélyekct ö nem festi, csak vázolja 
igen átaJános vonásokban, a nélkül hogy megkülönböztetné az 
esemény korát vagy szinbelyét: a B%erzés gyorsasága által nagyi
táera kényszerítve, n hősiességet hetvenkedéssé, a ~:~zerelmet puha
sággá változtatja át. Mindazáltal ment ö a békóktól, mcllyek Ze
nőt és AHierit nyügözik, s müvészileg intézve a helyzeteket, s bá
mulatosan értvén a szini diszitéshez, igen all<alma~ helyeket talál 
méltóságos szinpadi hatásos jelenetek elöidézéséhez. Kegyetlen té
nycket nem szerct szinre hozni ; s júllehet mindig szerelemről írt, 
a trágárság hibájába soha sem esett. A hasaulatok ama túlbősége, 
melylyel lassítja a cselekvényt, ezerféle hang-változatot, dévajságo
kat és utánzásokat hozott a zenéhe: de akkorihan a jelenetek a 
dallal végzMtek , mo!>t verseny-darabokkal végzödnek ; akkor a 
cselekvényt zene-szavalás kísérte, mi mostan sdmüzve van; miért 
is darabjai leszorúltak a szinpadt·ól. Hzigorúak lennénk, ha mint 
tragikust altarnlik öt megítélni i de nem tagadható, mikép ő tulé
deskés volt és szórakozásokra vezetett, mikre Olaszországnak épen 
nem volt szüksége. 

Scit•ion~ Mafr~i. 

Az olsö jó szomorújáték a veronai Scipiono Maffei (1675-
1755) Me r o p e-ja. Szerzö megmutatja, hogy érti az 6kort, s egy-
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llzeriion és ti3ztáu fogalmaz; de tanulmányainak változatossága 
akadályozta öt az alak ama' tökélyre vitelében, melly megörökiti 
a müveket. Ő a század legjobbjai közé tartozott. V e r o n a i I
l us t r a t a-jában, kilépve a helyhatósági szük korlátok közöl, áta
János nézletekhez emelkedik, s a középkor föfö feladványait ér
deklöleg olly dolgokat mond, mellyek igen azokattanok voltak az 
ö idejében. II. Vittorio Amedeo megbizáaából emlékeket és ritka
ságokat gyüjtött a turini egyetem csarnoka részére s St o r i a 
diploma t i c 1\-jával bevezetést készített az ítészet müvészeté
hez. A varázslat pórias s a lovagiság főuri tévedéseit olly tudo· 
mányos készültséggel ostromolta, minllre csak a jó Rzenvedélyes 
szeretete vezethet : de mi történt? Tartarotti , ki irt a boszorká
nyok éjjeli összejövetelei ellen 1 megbotránkozott benne, a miért 
tagadta a varázslatot, s hitetlenségről vádolta öt. Történelmi müve 
A z is t e n i ke g y e l em t a n á r 6 l ellenségeket szerzeft neki a 
janseniBtákban; Concin a atya eretneknek akarta öt bélyegezni É r· 
t ek e z é B e miatt a r é g i é B m o d e r n sz i n b á z ak r ó l j de 
XIV. Benedek vi"~zairt, mikép "a B zi n házak nem szüntetendök 
meg, hanem azon kell lenni, hogy az előadások lehetőleg tisztes
ségesek és jóirányuak legyenek." Sz;óval, Maffei mindenröl irt, 
és igen sokat tudott, s még többet tartott magáról : s midön egy 
hölgytől kérdezte volna - "Mit adna kegyed érette , ha annyit 
tudna, mennyit én tudok?" válaszút nye1·te: ·- "Sokkal többet ad
nék érette, ha azt tudnám, mit ön nem tud". Voltaire Olaszország 
Varroja és Sophoclese gyanánt üdvözölte öt j s mindazáltal, félté
kenynyé tétetv e a Me r o p e által, álnév alatt egy mérges birálatot 
bocsátott ki a~ ellen. Hazájában ama keserűségek jutottak osz
tályrészeül, mellyekkcl Olaszország fizetni azokott mindannak, ki 
megkísérli becsületet szerezni neki 1). 

Mint tragika i kisérlet említést érdemel a G a l e a z z o Sfor
z a czimü darab Alessandro V erritöl, ki elég bátor volt lerázni a 
müszabályok fékét, hogy közeledjék az igazsághoz. 

') Us8ei'Va?.ioni lettel'lwie cziwü muukÍLja IV. lü)t. 2-ik cúkkelyében követ
kezölt•g ir: "Úgy lát~zik, wintha a sziupadon megjelen ö új irók u em hinnék ma
gnltat eléggé megkülönböztetve, ha csak nyiltau vagy oldalt meg nem kisérlik 
támadást intézni ellenem ~ kellemetleuséget szerezoi nekem ••.. Ime, mi & ju
talma Olaszországban anua.ll, ki· életét és vagyonát áldozza fel, hogy müvelje és 
elöm.,zditsa az irodalmat, jóllehet mindeo egyéb képzeliletö czél nélkül ~aját 

gyönyöréu és mások javán kivül.'' 



VIHorlo A.lflt!ri. 

Vittorio Altieri (1749-1803), astii gróf, 11. gazdagság függet
lenségében1 rendszertelen tanúlmányok között nevekedve, itiúságát 
egy olly ember tévedéseiben tölti el, ki felülemelkedve a közön
ségesség szinvonalán még nem találta meg saját támpontját j s 
minthogy tevékenységének sem a haza sem az akkori idők nem 
nyitottak tért, szenvedélyét a szabadságra irányozza, de ama ko· 
moly hódolat nélkül, melly nagy önmegtagadásokat kész magára 
vállalni ; az ö szabadsága ama szájaskodó, a tényekben rángatózó, 
alapjában elvont szabadság, mellyet akkor hirdettek, s melly az 
aristokratia minden szenvedélyével és gyengeségeivel megfért egy 
kalap alatt. Szolgáival, titkárával sohasem beszélt máskép mint 
jelek által j könnyen bántalmakra és lábrugásokra engedte magát 
ragadtatni, mellyeket aztáu pénzzel tett jóvá. Nők és lovak kö
zött töltve idejét csak későn kezdett 1 mintegy szórakozás gya
nánt az irással foglalkozni, s kiválólag a tragoadia felé hajlott, 
miről ö nem igen tudott többet, mint a mennyit a szinházakban 
látott, s könnyen elbiszem, mikép nem ismerte sem a spanyolokat, 
sem a korabeli két nagy német költöt, s a rosz franczia fordítás· 
ból csak alig Shakespearet, kit Mmtílt és elfeledett, hogy e r e d e
t i maradjon. Ha hinni akarunk u ek i, még a franczia remekmü
veket sem ismerte j mindazáltal teljcson franczia az alakban, a 
tisztaság hajhászásában még az egyhangúság át·án is, a képzelem
nek visszatartásában minden regényes szárnycsattogtatástól , s a 
szenvedélyek sz6nokias nyilvánitásáb~n j csakhogy a monarcbia 
helyett a köztársaságot bálváoyo~za. 

Csak késön fogott a göriig uyelv tauulásához, hogy eredeti
ben olvassa a clat1sikusokat 1), kiktől azonban mennyire eltávozott! 
A görögök irálya természetes, az övé csupa mesterkéltség és ha
tá.lyt vadászó; amazoknál a meseszövés eszköz a jellemek és er
kölcsök nyilvánítására, nála czél; a bonyodalmak náluk is hiá
nyoznak, de pótolják azokat a mellékdolgok változatosságával s 
a részletek gazdagságával. Az ö párbeszédeiben soha sincs meg 
a könnyed mozgás, sem a természethez hasonlítil látszólagos pon-

1) .Jobb későn mint ~ohK. Mintán életem nej!"yvrnnyolczadik évét hetöl· 
töttem, s jól vagy rosziÍ( húsz év óta a lantos é~ tragikus költő müvénetét 
gyakoroltam ; és mindazáltal még soha, sem a görög tragikusokat, sem Homert, 
sem Pindart, sz6val, semmit nem oh·as\am voldK 1 bizonyos sségyen·érzet fogott 
el, s egyszersmind dicséretes kiváucsiság ébredt fel baunem sdtuéllni egy kissé, 
mit írtair vala a müvészet am111 at71\i." Étetraj11. 
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gyolaság, melly a görögöknél észlelbetli i ezek szakadozva vázol
nak, mig ö folyvást szarosan füzi egymé.sba a lánczszemeket i 
an.azoknál minden él és mozog, nála a gépezet annyira összebo
uyolúl, hogy megállítja a cselekvényt, nem hagyva helyet csak a 
szavaknak. Hajhászsza az eszmény i~ annyira, hogy elvontságba 
esik, s az igaz elnyomásába helyezi azt j miért is ll nála haszta
lan keressz valódi személyiségeket, mert windig csak a sze1 zöt 
találod. 

A fraocziákat, kiknek gondolatait és wüvészetét köszönhette, 
ö megveti és gyülöli j megveti Rousseaut, jóllehet másolja öt ; 
megveti az ell:ldöket j megveti Olaszországot j megveti a bölcsésze
ket s a hitetleneket, nem kevésbbé mint az ajtatosokat és tudat
lanokat j megveti a nemességet, mellynek kebléből született, s a 
népet, mellytöl iszonyodott j megveti a királyokat, a közönséget, 
mialatt egyiknek is másiknak is sürgöli kegyeit. Nála minden 
szenvedély dühhé, tanulmány-dühhé, szabadság-dühhé, szerelem
dühhé változik; s a megvetésből és epéböl bizonyos erélyt merit, 
melly annyira ell ev ke zik kora mindent dicsérgetö gyengeségéve l, 
hogy eredetiségnek látszik:. Mert Metastasio édeskéssége s a 
Frugoni-féle irók szartartásos pipe•·köczsége elpuhították a közöo
séget, ö zord és epigrammatiku1:1 akart lenni; mellözte a &évelő

ket; a nyelvet mioden csintól, a verset minden zonélyességtöl 
megfosztotta. t) 

Csendesség, oh meaterek: egy legföbbröl beszél(jk , ki 
nem ezorúl a tiszteletreméltó közép3zerüséghez illő félénk alaki
ságokra. 

Háromszor változtatott modort, mi aunak a jele, hogy nem 
jól választotta meg útját i de szerinte az érdem abban áll, ha va· 
laki winden szabálynak alá tudja magát vetni, oem pedig abbao, 
hogy a tragoediát valameily kor rajzává vagy valameily szenvedély 
fejleményévé tegye i az ö birálatai ép úgy mint egynémelly ité-

l) l!'igyelmet érdemel a tanúlmány, mellyet ö a b'ilipPo IV. felvonásának 
5-ik jelenetében egy vers körül tett. Először igy hangzott az : 

azt!n 

v6gr11 

Ai ligli che U8ciranno dal tuo fianoo ; 
. Nem tetszvén neki am& jövö-idö, kijavította: 

A quei ohe usoir den dal tuo tianco figli, 

A quei figli che useir den dal tuo fianco, 

Ai figli che nscir denno dal tuo fianeo. 
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szekéi csupán a miivészetre szoritkoznak ') j s azt hihetné az 
ember, hogy támaszok gyanánt tekinti az akadályokat, miért is 
kedvét leli azok 1:wkasitásában. A v é l em é n y, mellyet tizenki
lencz első tragoediéja fölött büszke hangon nyilvánított, a "'leg
alázatosabb vallomá~. Reformjait tagadásokra viszi vissza, azzal 
dicsekedve, mikép nem vitt a szinpadra hallgató személyiségeket, 
látható árnyakat; nem folyamodott mennydörgésekhez vagy vil
lámokhoz; nem fölismerésekhez levelek, keresztek, kardok s a 
többi azokott es z k ö z öcskék nlkalmazó.sával. 

"Ki tragoediáim közül egynek vázát megfigyelte (mor>dja ö), 
majdnem valamennyit ismeri. Az elsö felvonás igen riivid; a fő

szereplő csak a másodikban jelenik meg a szinpadon j semmi 
kiizbeszövés, sok párbeszéd; a negyedik felvonások rövidek; a 
cselekvényben itt ott hézagok fordulnak elö, mellyeket szerzö bi
zonyos párbeszéd-szenvedélylyel betöltötteknek vagy elfödötteknek 
hisz; az ötödik felvonások igen csekély kiterjedésiiek, nagyon 
gyorsan folynak, s legtöbbnyire cselekvényh<il és látványból álla
nak; a haldoklók minél kevesebbet beszélnek ; ime röviden, mind 
e tragoediák igen hasonló menete. u 

Valóban vázzá. tette ö ~:~zokat; soha sem fest ; a szépség 
kedveért soha sem tér el a szigorú egységtöl, mialatt ö nem a 
sokféle tények és érzelmek egy központra irányitását értette, ha
nem egy kitűzött czél felé való törést mintegy vasuton, a nélkül, 
hogy megállapodnék élvezni valameily szép kilátást vagy leszaki
tani egy-egy virágot 2) j s ez az ö ujitása, melly csupán abban áll, 
hogy eltávolítja a franczia tragoediától a mellékdolgokat, a nélkül, 
hogy valamivel pótol ná azokat. A meghitteket ( confidenti) s a 
másod-szereplöket, kik inkább a fö szereplök iránti odaadás mint
sem saját érzelmeik által vezérehetve ténykednek, s szintelenek, 
mert csak másoknak visszfényei, ö számiízte a szinpadról ") ; de 

l) Ezelc közül még· windig baszormal olvashat6k Capacelli, ki ügyeH volt 
a jeleuetezésben, ~ Casalbigí, ki ismerte a görög, angol és frauc&ia szinirodal· 
mat, a nélkül mindamellett, hogy italinos elmélödésekhez emelkednék. Aliieri 
felhasználta az ö tauácsaikat. 

~) .Az éu wodorom e mUvészetbeu, mellyet természetem gyakran akaratom 
ellenére paruncsolólag követel, az, hogy Iebetö n11gy léptekkel haladok a ezé! 
felé ; ugyanazért egyátaJán semmi ollyast nem vagyo!< képes beszöui, wi nem 
fóltétleuül szükséges, hamindjárt a legnagyobb hatást érhetném ÍR el azzal. • 
Életrajz. 

3) Filippo-ban két me,;hitt van, 1 h~mulatol8n Rzerepelnelr. 
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személyiségei a közönséggcl bizalmaakodnak a magll.nbeszédekben. 
Miután minden mellékeseményt kizár, s igen csekély számu sze
mélyiségeket szerepehet 1), ezek szósságra, önmaguk elemzésére, 
és saját érzelmeik nyilvánitAsára vannak utalva még akkor is, mi
dön mélyen kellene szinlelniök. Kevéssé tannit lévén arra, hogy 
ismerje és visszaadja nz időket, és sokkal merevebb, hogy sem 
bele tudná magát élni a századok él! emberek szellemébe, a törté
nelemtl:ll csak neveket kölcsönöz, aztán a személyiségeket és ese
ményeket saját módja ezerint gyúrja ujra, s valamennyinek 
ugyanazon alakot adja. Arnilly határozatlan nála a szinhely, 
annyira, hogy majd köztérnek majd titok-szobának tarthatnók azt, 
ép olly átaJánosak a szinek, s Cosmo személyesitése nem külön
bözik Creonót61, sem Pazzié Antigone vagy Micolétól, hiányozván 
bennök a fokozatok ama finom változatossága, melly nehézzé teszi 
a' nök festését. Nero, ki Tacitus szerint "arra látszott teremtve 
lenni, hogy a bizeigések leplll alá rejtRe a gyül öletet," nála min
dig dühös és fenyegető. Még a veWs rövidség, az indúl:!t-kitöré
sek közönséges ereje is hibává válik ö benne, mert nála a hall
j?atag II. Fülöp ép ugy fejezi ki magát, tniként a fecsegő Seneca. 
És aztán milly iszonyu világ az, mellyet ö fest! mindig borzasztó 
katasztrófák, :z;sarnokok, kiknél a pokol nem szült gonoszabbakat, 
gazemberek, kik illyenekill vallják magukat. Csupán a végzetes
ség, vagyis egy hten kikerülhetlen büntetése tehet türbetökké a 
görög szinpadon egynémelly tényeket, mellyek visszataszitók a 
mostanin, minö például a leány, ki s~ját atyjába lesz szerelmes, 
az atya, ki feláldozza leányát, vagy az anya, ki leöli gyermekeit. 
Mi a római tragoediát illeti, jóllehet V i r g i n i á ban és a két 
B r u t u s ban a népet merészkedett a szinpadra vinni, személyes 
és túiMtt szenvedélyekhcz vala kényteleu folyamodni, hogy föl
keltse attlaz érdeket , mellyet a köznapi emphasis és költött 
nemesség nem maritbettek a köz szenvedélyekböl. 8 még a ma
gán azenvedélyekben is csak a kHzdelemből származik az; miként 
kelthetné tehát fel ama Rosmunda, ki baromi szenvedélyeiben 

1) Alfierit igen szellemdús an mimeli a &(Jt'Q,te trago~d&a. una caimű darab 
Gaspafe Mollo rögtönzi!töl, mellyben csupán egyetlen eze~:Dély ezerepel, s a 
nyelv nagyon kemény és kiilöncz-módon lakonikus. Besz~lik, mikép egy azo
marujáték elöudása 11lkalmll.val igen kevés n~~i! jelenvén meg, bizonyo9 flórenczi 
Aliierihez közeladett a azt mondll. neki: - .oh qmmto poca nel teatro gente!" 
(Óh milly kevéH 11 Rzinh4zban 11 nép l) 
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semmiféle vétségt81 vagy piszkosságtól vissza nem riad? s mik.ént 
lehessen végig vinni öt felvonást folytonos dühöngésben? A pá
pák kisebbitése czéljából, mi akkoriban közönséges dolog volt, a 
C o n g i u r a d e' P a z z i szónoklatai sokkal kevesebbet mondanak 
mint ama tény meztelen története. Hogy ö, saját vallomása sze
rint, képtelE'n volt modern tárgyakról irni, ez onnan van, mert e 
tárgyaknál részletekbe kell boc11átkozni, s kiemelkedni azon áta
lánosságból, mellyet a régiekben megenged a távolság. S épen 
Se. u l emelkedik hí. l minden egyéb d1·ámáin, mert a költő nem 
átallott leszállani a zsidó nép sajátosságaihoz, R kisérletet tenni 
ama lyrai modorral, mellyt.öl másutt iszonyodik. 

Jól mondotta tehát, hogy ö inkabb le talált mint fel; 
s uj szinpadot adott Olaszországnak, de nem nemzetit j mindazáltal 
folyvást tetszik, mert uralkodik nála az, mi hiányzik kortársainál, 
a hevület j előadva hatásosabb, mert a szinész hevíheti a történeti 
és emberi igazság mély érzelmét, melly ií dia hiányzik, s a szü
netekkel és arczkifejezéssel a költészet rohanó árjait öntheti be
l~je, mellyeket az ö szavai ugy szólván csak jeleznek. Aztán 
Aliieri tragoediája nem tisztán irodalmi ; kitűzött czélja annak 
röppentyüket bocsátani fel az irodalom közepett, melly elszunnyadt 
a puha választékosság ölében ; és van abban politika, mi akkoráig 
igen ritka dolog volt; s feledhetlen érdeme lesz neki, hogy folyto
nosan Olaszországról beszélt, hogy a szinpadot nemes érzelmek-isko· 
lájavá akarta tenni. "Az embereknek (irá 6 Casalbigihoz) a szin
házban tanúlniok kell szabadoknak, eröseknelJ, nemeseknek lenni, 
elragadtatui a valódi e1·ény által, nem tűrni semmi erőszakot, sze· 
retni a hazát, jól megismerni saját jogaikat, s minden szenve
délyeikben lángolóknak, becsületeseknek, nagylelküeknek lenni." 

Csak hogy megvetvén századát, a multhoz tért viszsza ; ö, 
Washington kortársa, csupán Brutust és Timoleont 11\tta j nem 
tanulmányozván az ujkori társadalom előmeneteleit és szükségeit, 
táplálja a gyülölségeket, mellyek esak rombolásra vezetnek j átkoz
tatja a szolgaságot, a helyett, hogy megszerettetné a szabadságot j 
minden érzékenységet eltompít, kivéve a gyülöletet a zsarnokok 
ellen, 8 ezek, nem a nép körül központosítja a tigyelmet. Mig 
Parini az akkori bölcsészek politik~ját követte, melly magasztalva 
a jót, a fejedelmektili várta azt, s tapsokat aratott, Altieri gyülö
letet nyivánitott a királyok ellen, s iratainak nagy részök volt 
ama megvetés ell:lidézésében, melylyel most minden tekintély irányá
ban viseltetnek, s mellynek formul~jd.t H ama versben adá: "Servi 
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al poter, quaionque ei si a, frementi. u (Dúló fúló szolgái a hatalom
nak, bármillyen legyen az). De még nem érkezett el az id8, 
hogy minden nyíltságnak börtönben kellene bünbödnie, e Alfieri
töl nem tudjuk, hogy legkevésbbé is háborgattatott volna. Egyéb
iránt az akkori királyok miérti11 ütödtek volna meg rajta? talán 
bizony akadályozták ők a halottak el temetését miként Creon, vagy 
megölték gyermekeiket miként Cosmo és Fülöp, vagy üldözték 
vejeiket, vagy kényszeritették saját atyáik koponyájából inni 
nejeiket? sl.lt inkább nevettek ama zsarnokok fölött, kik olly sok 
bántaimat engednek maguknak szemtől szembe mondatni, mint 
példáúl A n t i g o n e ban, O r e B t es ben a P a z z ik ban. 

L' U n o, i P o c h i, i T r o p p i, l' A n t i d o t o czimli vigjá
tékaiban a politikát akarta ö szim·ehozni, mellyekben ujságkép 
tünik fel a hősöknek prózai oldalról bemutatása. T i r a n n i d e
jében, melly Rousseau túlzásainak túlzó utánzása, a hajdani sza
badságot hirdeti, s ellenséges állást foglal a miivészetekkel és ipar
ral szemben j a keresztény népek sokkal inkább szolgák, szerinte, 
mint a keletiek j s a zaarnokuk leverése czéljából az engedetlen
ségben való közmegegyezést ajánlja; mintba bizony az átaJános 
Ö'lszetartás mellett lehet11éges volna a zsarnokság 1). I l P ri n ci p e 
e l e l e t t e l" e czimü munkájábao vitatja, mikép a királyi kegy 
nemcsak nem szüli a tehetségeket, sőt inkább hátrányukra van 
azoknak 2); s helyesen jegyzi meg, míszerint nB sokasitott ismere· 
tek, sok ember között szétszórva, azt eredményezik, hogy ezek 
igen sokat beszélnek, sokkal kevesebbet éreznek, és semmit sem 
tesznek. u E t r u r i a v e n d i c a t a-jában magasztalja Lorenzino 
de' Medici ZI!Brnokgyilkost. A Sa t i r á k ban embergyülöl/:1 gBgöt 
lehel. E l e t r a j z á ban erőltetett természetességgel beszéli el a 

') Ez e111me wé.r ll. ~'ülöp bohócdnak agyé.bt~n i• megvillant, midlln azt 
kt'!rdezte az uralkodó t 61 : .,Mit csinálna f"ólséged, ba, midön ön azt mondja igen, 
mindenki nemet mondana ?" Körülbelül illyesmire találunk La Mennaianél is 
E g y h i v 8 sz a v a i czimll munkájábau. 

2 ) ~' igyelm et érdemelnek, kiv!! t az akkori i dllket tekintve, a következő 
,orok: "A mo~tan{iban divatos mitsem-törörlé~ a vallással . , .. okozza, hogy 
8zentjeink nem ugy tekintetnek és tiszteltetn~k mint legnagyobb és magasztos 
emberf.jk, holott pedig ollyanok valának ... ; e félbölc~é.<?.et az oka, hogy nem 
hatolnak a dolgok alapjáig, s nem tanulmáuyozzák és alig ismedk az embert; 
onnan van, hogy a buzg6 és emelkedett szellemíí Ferenczekbea, Istvánokban, 
Ignáczokhan és mé.~ hasonl6kbau nem isme•·tetnek fel a Fabriciusok, Scevolak, 
Reguinaolt tettei, m•,llyok r.Ruk m/Hlo~it.~ttllk az i<l8k által." III. könyv. 5. fej. 

xvu. 43 
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vele történt dolgokat, nPm mindig leplezve a megrovásra méltó
kat '), mintha az által, hogy valaki mindent elmond, mindennek 
bocsánatát érdemelné, mintha a lángész a rendetlenségben állana. 
Midtln bekövetkezett a forradalom, mellynek ö elöhirnökeíil' tünt 
fel, nem értette vagy talán nagyon is megét·tette azt; ő, a gróf, 
kikeit az ügyvédek amaz uralma ellen; aljasan bántalmazta a 
francziákat M is o g a ll o jában, s átvonulónak tartván ama zi va
tart, a jövönek ajánlotta fel néhány drámáját, s ama végtelen 
mozgalom kezdetén egy kiadást rendezett müveiböl, késöbbiröl 
keltezve azt : annyir~ nem hitte, hogy valami tanúlságot merit
hetne abból! 

Kora irodalmának inaszakadtsága Alfonso Varanónak (1705-
88) sem tetszett, ki az eszmékhez, mint szintén Dante eröteljé
hez akarván visszatérni, sz. Á g n e s t, D em e t e r t , gis c a l a i 
J á n os t választotta szomorújatékainak höseiül, mellyekben elég
gé merész fogalmazással gazdag irály párosúl. V i a i o i-ért a köny
nyen kielégíthető század feltámadt Dantenak nevezte el őt; de azon
kivül hogy egyhangú a fogamzásban, negélyzi a méltóságot, s 
hosszasan fest, mi teljesen azokatlan AlighierinéL 

()esaroHI. 
Egy merészebb, birokra bátorkodott kelni a legföbbekkel, s 

dil\dalmasnak bitte magát. Ez a paduai Melchiore Cesarotti abbé 
volt (1730-1808). A , velenezei körökben, mellyek ép úgy ked
velték a könnyed müveltséget miként a párizsiak, de ezeknél tes
pedőbbek voltak, ö a franczia ízlést honositotta meg, iskola-fövé 
küzdve fel magát az utánzással. Igen müvelt és sok nyelvnek 
birtokában, érdekes akademiai értesítvényeket szerkeeztett, s íz
léssel ítélte meg a kortársakat: mindazáltal .em birván érzékek
kel egy kezdetleges irodalom természetes szépségei és férfiassága 
iránt, Demosthenest a sz-ázad mezébe öltöztetve forditotta le, pe
dáns negélyzésekkel is rútitva öt, mellyektöl pedig különben iszo
nyodott. Nem lévén neki elég, hogy dagályos költészettel tömte 

1) Albany gr6fnö1 a11 ö utolsó kedvese, neje volt az utolsó Stuartnak, az 
angol trón követeléljének i ki, tll.vol attól hogy gyáva. lett volna, miként öt Alfi
eri szerepelteti, bátran veszélyeztette életét egy kiszállás alkalmával a s&igeten. 
A franczia festő Fabre (1776-1837), ki Alfieri kedvesét és vagyonAt örökölte, 
OlaszorszAgban tartózkodott, midőn a forradalom kiütött. i Fl6renczben telepedvAn 
le, tanár lett az ottani akademián; s gazdag képgyffjteményét és Alfi11ri leveleit 
hazAjának, Mo ntpelliernek, hagyta örökbe. 
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meg Horner szigorú formáit fordításában 1), át akarta öt dolgozni 
M o r t e d'E t t o r c czimü darabjában, hol az iskolák követelmé· 
nyei szerint idomitja a meoniai költöt, La Mothe -féle léha birála
tokkal, mellyek onnan erednek, hogy kevésbbé bölcsészi oldalról 
tekinti azt; vagyis nem látván a müveltségben egyebet mint a fi
nomúlást, megbénitja annak elevenségeit, megcsonkHja merészsé
geit ; méltóságosakki. teszi az isteneket, észszerükké az embere
ket; simasággal helyettesiti az ékesenszólást, szertartáskodással a kép
zelmet, s az óriást korának öltönykéjével és parókájával ruházza 
fel 2). Nagyobb sikert aratott ö Ossiánnal, mellyben büntetlenül 
függetleníthette magát, és saját módja szerint ékes itbette fel a 
skót szerzö középszerüségét, kit az elámúlt kortársak Horner és 
Isaias fölé helyeztek. Cesarotti, gyakran összehasonlitgatva a ca
ledoniai dalookot Homerral, szintén majdnem mindig amannak ad
ja a pálmát: de ruaguk a külföldiek is beismerik, miszerint sok
kal többet ér az a mienk fordításában mint Macpherson ál-töre
dékeiben. Olaszország az örjöngésig szerelmea lett bele; s m Ú· 

z sá i nk, hátat fordítva az Olympnak, Hymennek és Gracziáknak, 
egyébről sem beezéltf!k többé, mint ködröJ, árnyak és fenyvekrl.JI, 
hárfákról, mellyeken a szél játszik, és ábrándos busongásokról s). 

Nyelv. 
A nyelv kevéssé és roszúJ tanúlmányoztatott. A Crusca 

álomba merült: némellyck még mindig folytatták a haszontalan és 
könnyü munkát: kifosztani a classikusokat, hogy gazdagítsák azt. 
Alberti di Villanova egy új l!zótát't szerkesztett, mi kevesbbé ro
szúl sikerült neki, mert egymaga dolgozott rajta. Ama túlzások, 
mellyeknél fogva némellyek a tiszta11ágot egyedül a beiktatott 
szavakban keresték, mig mások a legr.~ze bb tájszólástól megta
gadták a nemzeti nyelv-jogot, két pártra szakitották az irókat : a 
pedansokéra1 minök voltak Corticelli, Vanetti, B randa, Bandiera; 

l) Mutatvlmyúl elég legyen idézni az elélszakot: 
"Del figliuol di Pele o, d' Achille, o diva, 
Cantami l'ira, ira fata!." 

2) Paolo Brazzolo, Paduab61, Homár imád6ja, kit tizenegyszer forditott le 
a n4lkül, hogy valaha kielégítette volna őt aaját veraeinek hangzatosság& össze
basonlitva a meooi költll~ivel, eleintén tanácsokkal szolgált Ceaarottinak, aztAn 
ellena~gévé vá.! t, midőn látta a szentaégtöréMt, mellyet az a Morte a: Ettore-val 
elkövetett, végre megölte magát. Halálakor is Homert találták oldalánál. 

3) Az ossianismus miv.·i között Pellegrino Gaudenzi Natole di Oritto-ja 
fogadtatott el remekül, melly égig magasztalva ar.: ifjaknak minta gyanánt ajánl· 
tatott, 

43* 
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s a szabadonczokéra, millyenek nagy részt a lombardok, a tudo
mányos mUvek fordítói P.s írói 1), kik szUntelen a "dolgot, dolgot" 
emlegették, mintha a dolgokat el lehetne mondani szavak nélkül, 
vagy a gondolatok kifejezhetők volnának nyelv nélkül. Gian Fran
cesco Napione gróf (-1830), egyike a tudú~oltuak, ba voltak 
ollyanok, Uso e pregi della lingva italiana czimU mun
kájában an·a intette a szerzöket, ne irjnnak latinul és francziául, 
miként az ö piemonti honfiai tenni szokták, és szabályokat állitott 
fel, mellyE>ket Ceaari l'ugedékenyeknek, üesarotti 11zigorúaknak ta

lált. Ez utóbbi saját gyakorlatát elméletekre akarta visszavinni 
Saggio sulla filosofia delle liugve (Tanúlmány a nyel
vek bölcsészete fölött) czimíi munkájában, mellyben ö Dumarsais 
éE De Brosses tanait az olasz nyelvre alkalmazza, a grammatiku
sok tömege fölé emelkedvén, hogy az egyetemr-e tudással viszony
ban tekintse a nyelvet: küzd azok ellen, kik holtnak hiszik a 
mienket, s akarja, hogy miként más ismeretek körül történik, if
jittassék az fel szavak és alakok elfogadása által az idegenektől; 

nehogy pedig túlmenjen az újitás, tudósok közmegegyezése által 
szabályoztaesék az: ezerencsétlen sugallatok, és nyomorú or
VIlsazer 2). 

Irodalmáraink nem egy úton járván a néppel, rendszereik 
nélkülözték a legjobb próbakövet, a gyakorlati alkalmazást; kér-

1) A Caffé czimü milanói hirlap elsél ~zám11inak egyik~ben olvaRhat6 : 
,Cum sit, hogy a Caffé szerzöi rendkivül h~tjland6k elélnyt adni a~ eszméknek 
a ;zavak fölött, s igen nag·y elleus~gei miuden Igaztalan bt\k6uak, mellybe az ö 
gondolataik és értelmök tisztes szabadságAt akarják verni j U;jyanazért jónak 
látták iinnep/,lyesen kijelenteni, mikép lemondanak a toscanai nyelv tisztaságá
r61." Ale.-sandro Verri, egyike a szerltesztélknek, késöbb ellentmondott magá
nalt x~nnphon fordításában: "S bizonyára semmi "em jelzi nyilvánvalóbban a 
szolgalelküséget, mint a mások fizoká!ainak, modorának, véleményeinek, nyelvé
hek utánzá.Aa. Ugyanazért i•·odalmáraink r~g óta ha•ztalan fájlalják , hogy 
mostanában nyelvünk meg van rontva a szomszéd testvérn~·elvvel való kavere
dés folytán. Két nyelvbéli összetett különcz tájnyelv h'1szuáltatil1 nem csak a 
közbesz''dben, hanem az irodalomban h. sat." 

2
) A többek kiil>:ött, kik részleges tájnyelveken költöttel1, említést érdemel

nek 11 palet·moi Gio•·anni Meli (!740 --1815), valódi költő, ld m~g mindig él a 
siciliaiak nj kain j é~ Giovanni Pozzobon, Trevisoból, (1713- 65), ki minden ~v
b«-n egy-egy zsebkönyvet tett. l1özz~ &hieson czim alatt (boglyas), melly nyolcz ezer 
példányban is nyomatott. Milly ~ok jót eszközölhet vala, ba nem esnpán gúny
versekkel és tréfákkal töltötte volna azt meg l A milanói Balestrieri a GeMtsa

lemme libe1·atdt ~gy tájnyelvre tette át, melly moat mAr eléviilt. A vel<>nc:zeiek 
köztil már emlitettünk néhAnyilt. 
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déseket ezelli:Sztettak, vagy érzelmeket keltettek 1 mellyek.et a nép 
nem ért, söt nem is bir azokkal; s igy elvetvén maguktól a nép
csalhatatlanság támbotját, eszelőskiidtelt, vagy az idegenek szolgai 
utánzóivá keJictt válniok. Innen ama f1·anezia befolyás, melly áta
János volt a múlt század második felébEin, R melly félreismerhet
lenül nyilvánúlt, akár Metastasióban, ki Racinetól kölcsönzi az 
eszméket és vázlatokat i akár a vitatkozóknál, főleg pedig a ná
polyiakoál, kik a gallikán szabadságpártolóinál kerestek érveket i 
akár a oemzetgazdászoknál, kik idegen elméleteket ismételtek és 
alkalmaztak. Épületeink, festmény eink, drámáink, gúnyirataiok, 
regényeink émelygős elfrancziásodá~>t tanusitan<~.k. Francziaország
tól kölcsönöztettek a divatok, bármilly kevéssé feleltek is meg 
azok nekünk i franczia vigjátékokat adtak Velenczébeo i f1·auczia 
hirlap jeleot meg Bolognában 1761-ben. Parini gúnyolta a neme
seket, hogy csak. azt tartották valaminek, mi Francziaországból 
jött, iett légyen az a szabó, vagy egy bölcsészi tétel; Maffei R a
g u e t czimU darabjában nevetség tárgyává tette azokat, kik fran
cziával BZ'llonná.zták a hazai nyelvet; Chiari gyakran panaszkodik, 
hogy "francziául gondolkozik, ki Milanóban Rzületett" hogy "azt 
látszanak hinni, mikép Francziaországban semmi rosz nem kertil 
ki a oyomdából," hogy "a nők a francziáúl dadogás kedveért 
mellözik a toscanai nyelvet" s hozzátette: "Elfogadtuk az idege
nek öltönyeit, nyelvét, vétkeit, de mindazáltal nem vetkeztük le 
számtalan elllitélet einket." A veronai Be cetli, k•. rát megelözö ta
nok elfeledett szerzőJe, panaszkodva hozza fel "milly azorgalma
san olvassák b.s forditják az olaszok az idegen dolgokat, s milly 
negélyezve dicsérik azokat, hogy lenyomják a raieinket." 2). 

Gian Carlc. PRs~o;eroni. 
A kevesek kiJzül, kik mentek maradtak ama külföldieskedési 

dühtöl, megemlítem Gian Carlo Passeronit (1713 -1802), a kitünö 
papot és darabos embert, Nizzaból, ki öeönével költötte a gúny
verseket és meséket, s főleg pedig Cicero egy életrajzát írta meg 
száz énekben, hol (azon m6don, mellyct Sterne tőle tanult el) 
mindeo alkalmat megragad, hogy kitérve fesse az erkölcsöket, 
mindig könnyed és szabatos nyelven, s bizonyos j6szivüséggel, 
melly öt kedvessé teszi, daczára annak, hogy nyiltaága nevelctlen
ségb·e, s folyékonysága gondatlao s:c.ósságba megy át, rui meg
fosztja a gúnyt élétől, a tréfát savátóL 

I) EUiu6 Matfei Teatro-jáboz. 
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ftRHpare Gozzi. 

Gaspare Gozzi (1113 -86), jó család sarja Velenczéböl, hol 
ö maga, neje, testvére, három leánya fogiaik oz tak verseléssel, úgy 
hogy, miként tréfásan mondá 1 valódi k ö l t ö-k ó r o d á b a ll élt i 
azük anyagi körülmények által kényszeritve1

1) igen sok és egyen
lötlen értékű fordításokat végzett, sőt lapasztalatlanok müveibez 
is oda kölcsönözte czégül saját nevét. Az O s s e r v a t o r e élénk 
czikkek sorozata, mellyek csiklandozzák a fület, de gyötrelmes 
ürességet hagynak a kedélyben, s még csak ama köztársaság 
utólsó id<lit sem adják vissza, apró történetecskék s átalános és 
azintelen esinek elöadásával érvén be. Hasonló minöségüek egyéb 
igen sok müvei is, mellyekben azonban szabatosabb a nyelv, s 
józan és természetes az irály. A Granellescbik akademiája, mely
lyet ö és testvére egy bárgyú pap vMszárnyai alatt, s az esetlen 
czimre vonatkozó nevekkel és jelvakkel alapítottak, czélul az iz
lés javítását tilzte ki, mit aljas gúnynyal s az által akart elérni, 
hogy dühös hadat üzent Chiari, Go l doni 1 a kalapál t versek, a 
franczia negélyzés ellen i s annyira amennyire újra folélesztet
ték a toscán nyelv, az élénkség és természe tesség szeretetét. 

Giovanni l<'antoni. 
Mások is törekedtek kiemelkedni a sárból, de nem hitték azt 

egyébként Iehetönek, mint ha mások nyomdokaiba lépnek. Gio
vanni Fantoni (1756-1807), arcas néven Labindo, Horáczot utá
nozta, még a mértékek és szólamokban is, igen különcz módon Os
sian-féle eszmékkel és modorokkal keverve azokat: Augustusok és 
Mecenasok gyanánt neki Malaspina marchese, h ö s ö k t ö r zs e, 
v a d á ll a t ok r é m e, s kora táborookai és tengernagyjai szolgál
nak i mert Horácz kikeit az első hajósok ellen, ö is ~zidta azokat, 
kik megkisérlették betörni a villámok sérthetlen birodal
má b a. Mindazáltal a kicsiny Louisianaból tova irányozza tekin
tetét s versekben magasztalja Rodneyt, Vernon t, Elliotot, ki C a
d i x h e r c u l e s i v é g h a t á r á n m e g v e t i a h a l á l t, 
Washingtont, ki \\Z a n y a i h o s z ú e l l e n é b e n v é d i a 
s z ü l e m l ö a m e r ik a i s z a b a. d s á g o t ; érezte, mikép 
Olaszország bajai annak erkölcstelen aluszékonyságából ered-

1) Azért irá: .,Gyermekek , ne csinA.lje.tok verseket; eszetekkel együtt 
elvesztitek egészségteket, terhessé te,;zitek magatoknak az életet, soha sem lesz
tek nyugodtak u 
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tek 1); igéri, hogy 1 ha az a l p es ek e n t ú l i h á b o t' ú k b o l y g ó 

v i h a r j a f e n y e g e t v e l e s z á ll a n d a s a b a u d i a i h a t á r fe-

1) 1791-ben igy énel<elt : 

Invan ti !agni del perduto onore, 
Italia mia, di mille alfanni gravida: 
Tu fosti iovitta fiu che il tuo valore 
E le antiebe virtú serbasti impavida 

Or druda e serva di straniere genti, 
Raccoreia il crin, breve la gonna, il femore 
Su le piume adagiato, i di laugventi 
Passi oziosa e di tua gloria immemore, 

Alle mense, alle danze i figli tuoi 
Ti slagnon acoosigliati • , • 
Ebbra tu dormi a tuoi oemici in braccio, 

La vergioella dal materoo esempio. 
Lascivia apprende • . . , 

e in mezzo al tempio 
Notturni furti sogghigoaodo medita. 

. . . • Lo sposo consapevola . 

n._,llc v ergo gu e su e divide il prezzo, 
E con baci comprati i torti vendica . 

Ciota di mirto, profumata, igoudo 
Il petto - eh l abbassa vergognosa il c.iglio. 

Sr1uarcia le ve~ti rl.ell abbrobrio i al crine 
L' elmo riponi, al sen l'usbergo i destati 
Dal lungo soono, e sulle vette alpine 
Alla difesa ed ai trionfi apprestati. 

(Hasztalan pao:1szkodol elveszett becsületed ruiatt, ezerféle bajoktól sujtott 
· &n Olaszországom: Legyör.hetlen valál te, amig vrtézségedet &a ősi er&oyidet 
rettenthetlenül megilrizted . • • 

Most idegen nemzetek ágyasa &s szolgál6ja, megnyirott hnjjal, rilvid szok
nyáhan, caipilidet pelyhen hevertetve, az unalmas napokat tétlenül s dicsösége
det íeledve töltöd el. 

Az asztal gy6nyörei közé, a táncz-termekbe gyermekeid gondtalanúl kö
vetnek t&ged ..• Te megrészegülve ellens&ged karj .. iban alszol. Az ifjú szüz 
anyja p&ldájáb61 bujaságot tanul •• , s a templomban nevetg&lve éji kalandokon 
jirtatja eszét ..• A beavatott jegyes , .• osztozik szégyenének árán, s vásá
rolt c_s6kokkal áll boszút a s&relmekért . 

Mirtussal halantékodon, illatárban úszva, meztelen kebellel - ah l szé
gyenkezve süsdd le szemeidet. 

· Tépd szét a gyalázat mezeit; fejedre tedd ismét a sisakot, melledre a 
vértet; ébredj hosszú álmodból, 1 az al p esi csúcsokon védelemre s diadalra készülj.) 
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l ö l, uj Alceuakéot fogja a z s a r u o k ok e ll e D v é d e lm e z n i 
a r e sz k e t ő sz a b a d s á g o t j utolF!ó ódáit azoknak ezentelte 
nkikoek neve és kezei szennyteleniil maradtak a XVIII. század 
utolsó tized ében." 

A u ge l o Mazza. 
Faotooival ellenkezőleg a parmai Angelo Mazza (1741-

1817) angolokat fogadott el mintá.kul. Ü, mikéot amaz i~, modero 
tényeket érint, kerüli a F1·ugooi-it~kola hanyagaágát s a fitogta
tott barbarismust, taookkal féoyelegve, hogy énekelje Istent, a 
lelket, az összhangot, s nehézségeket görditve maga elé csak azért, 
hogy legyőzze azokat, mint például a sikamlós stanzákban, melly 
téren övé maradt az elsőség j s körülirásokkal ékeskedve, bizo· 
ny os emelkedettség Bzinezetével bir, me ily a homályosba meg y 
át s oemességhez hasonl it. Tiszteletére érmet verettek H o me r o 
v i v e n t i felirattal, t! még csak nem régiben is Dantehoz hason
littatott. 1). 

fiiuHe ppe Parini. 
A többieknél jóval nagyobb dicséretre tette magát erdernessé 

Giuseppe Parini (172P-1800), milanói abbé, ki undorral viseltet
v én a kortársaknál szokásos fintorgó választékosság, izetlen ára
dozás, vizeny8s könnyüség iránt, büs2.ke, méltóságos, tomör irályt 
teremtett magának j csakhogy túl lépvén a kellő határon, a ke· 
caes torzba, a nemes szokatlanba megy át uála, s latin kifeje
zésekkel, köriilírásokkal és me'iterkéltséggel teszi homályosakká 
a sokaságnak szánt érzelmeket. De Dante óta talán ö vo l t az 
első, ki nem mellesleg, hanem terv szerint vállalkozottkiküszöbölnia 
csak rontani képes haszontalanságokat a költészetböl, hogy a mü
velődés segédeszközévé, a tá•·sadalom kifejezésévé s a kor szük
ségeioek hirdetőjévé tegye azt Minden ódájának társadalmi czélt 
tűz eléje 2) j még inkább áll ez G i o r n o·járól, mellyben gúnyosan 

1) .ll kieünö olaazok ele11•ttjztf/,",. nl\·aosuk: .,Ez érd(lmek ílt Uaut.A UtiÍ.ll 

elsélv6 teAzik valamennyi hölcHész ,:, Rzent. költö kilzött." De aetán mindjArt: 

"Leonardncci 6s f:lalanrlri talán ÖABzPhasoplithHtók vele K fogamzatok nagyHze

disége, rajzBZabatosság, H irály-fensPg- t•~kintetél>en.'' 

') Parini mint a polgárisociÁ.R ki:ilt<lj~ tekintet.ett. "L:J, a XVIII. századra 

vonatkoz6 m unlu\nk tUrodékében; melly töredék J 8:13-hlln, aztán Mi lanóban 

1842.ben a Ragionamenli ItitUa alorio l<~mbarda del aer-olo XVTI. czimíl "munka 

végén, s 1843·ban Párizeban B1md,.y Parnaaao ilaliar.o-j11. elején jött ki ; B melly 
csupán eleíl része vala Illi 18:'14-ben Parini e il suo accolo czimen közdtatt 
munkának, 
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irja le az ifjú lombard urak puha életmódját, hangsulyozva az 
em berek természeti egyeulllségét, s a tekin tetet, melylyel 8 szol
gák éR haszno11 mesterst'-gek iránt kell lenni, Nem azon közép
szerük közé tartozott ö, kik azon ponton hagyják 8 mttvészetet, 
mellyen találják j s midön Baretti olvasta vet·seit, bevallá, mikép 
legyőzték azok nála az ellenszenvet a kötetlen versek iránt; Frn
goni pedig felkiáltott: nistenemre! eddig mesternek tartottam ma
gamat, e látom, hogy még csak tanítvány sem vagyok. u 

Lodo~·ico Muratorl. 
A komoly irodalomban nagyszámú könyvek ujra fölélesztet

ték a janeenista és pistojai kérdéseket. Lodovico Muratori (1672-
1750), a modenai Vignol8ból, számos theologiai müvei között irt 
egyet 1), mellyben itészi szabl\lyokat állitott fel arra nézve, miként 
kelljen ítélni a vallási dolgokról; egyebek között helytelenitvén 
a fogadalmat : egész vérontásig menni a szeplötlen fogantatás vé
delmében, miként azt egy palermoi társulat gyakorolta. Egész 
Siciliát mozgásba hozta e munka; a jazsuiták megujittatták ama 
fogadalwat, minek folytán megzavartatott az ajtatos pap békéje, 
mint szintén a védelem következtében is, mellyet ö az Estei-ház 
jogai mellett Comacchióra folytatott. Mindazáltal megnyerte a 
pápák kegyét, miután magasztalóhAg nyilatkozott a jezsuiták pa
raguayi kormányzatáróL Modenában a Pomposa prépostjává és 
könyvtárookká Mvezteh•éu ki, soha félbe nem szakitotta tanul
mányait ; s miután Milanóban a már általunk emlitett Palatina 
társulat alakult volna, ennek és tudós milanóiak segélyével a 

R é g i f e l i r a t o k g y ü j t e m é n y é t, a K ö z é p k o r r é g i s é
g e i t hat kötetben, e huszonnyolczban az O l as z d o l g ok i r ó i t, 
vagyis az 1500-nál elöbbi évkönyvírókat állitotta össze. 

Nincs olasz író, ki az ö érdemeiröl elismerőleg és bámulat
tal ne szólana j mi magunk is beszéltünk már róla (VIII. könyv. 
14, 1-5 lap.), s itt nincs egyób hátra, mint ujból kifejezni iránta 
hálánkat. Majdnem hihetlennek látszik, hogy egyetlen év alatt 
irta volna meg O l a s z o r sz A. g é v k ö n y v e i t, mellyeket ö 
17 44-t öl 49-ig tett közzé, s mcllyek nem valami kitünöek ugyan s 
irályuk unalmaR, de eléggé pontosak s egy jó lélek folytonos vi
dámsA.gát .tiikt·özik vissza. Előszavában a corsokat fe l' o c ium 
atq·ue agrestium hominum genus-nak nevezvén, egy cor
sicai agyonütéesel fenyegette öt, ha vissza nem vonja ama szr.-

1) De ingeniorum maderalione ill religic11i1 negotio. 
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vakat. Sardinia királya, midön a modenai területre tört, azt kér 
dezte tőle: "Mikép fog ön velem bánni évkönyveiben?" s ö: n Amint 
felséged fog bánni hazám mal." Bámulatosan kitart6 a munkában, 
midön teendőit elvégezve a könyvtárt oda hagyta, egy eszelös
sel sétálgatott, s a piaczon gyakran megállott nézni a komédiA
sokat, s kerülte a társalgásokat, mellyek uj ból igénybe vették 
volna figyelmét. 

Egyházi irók. 
Francesco Cancellieri, rdmai, az egyházi tudomány sok ágát 

müvelte, s különösen megismertette a V a ticani könyvtár rejtett 
kincseit (a pápai zenészetet (cappelle). A szigoru dominicanus 
Concina érvekkel és csipösen intézett támadást a jazsuiták ellen, 
mert megengedték a szinházakat, a csokoládé-ivást böjt idején, s 
a kölesönzést kamatra ; e mig vitái Benzivel a t a c t us mam i l
l a r is fölött neveteéget és botrányt okoztak, a V a l ó sz i n ü s é g 
t ö r t é n e t e (Storia del prohabilism o) czimü munkája sok ellen
félt szerzett neki 1). Rendtársa, Giaa Vincenzo Patuzzi, védel
mezte öt, ellenben megtámadta Francesco Antonio Zaccaria, ki 
aztán a G i o r n a l e d e ll a a t o ri a l ett e r a r i a d' It a l i a-ban 
a pápa elsöségét vitatta Febronius, Tamburini és Ricci ellenében. 
Jó dolgokat foglal magában az Uso della logica in mate
r i a d i r e l i g i o n e czimü munka monsignor Muzzarelitöl, ki 
ugyanazon ügynek vala bajnoka, mint szintén Tommaso Mamachi 
is, Sciob61, s a luccai Gianantonio Bianchi, ki megczáfolta Gian
nonét és a gallikánokat 2). Ellenben mint probabilista bántalmazta
tott Manzi, luccai érsek, ki javította és kiegészítette Baronius 
A n n a l es-eit s La bbe Zs i n a t o k g y ü j t em é n y e czimü mun
káját. Luccában a E n c y c l o p a e d i á-nak helyreigazító jegyze
tekkel ellátand6 forditása vétetvén munkába, ö rá biznttak a szent 
dolgokba vágó tudományok; de a pápa figyelmeztetése folytán 

l) Annak mutatványaul, milly mérséklettel folytattattak e viták, ime ar: 
ellene irott könyvek egyikének czime: Ünnepélyes visszavonisa mindazon b!n
talmak, hnzogs!gok, meghamisitások, rágalrnalt, gyal!zá.sok, hamisságok és gaz
ságoknalt, mellyek több rendbeli könyvben fra Daniello Concina által a tisz
teletreméltó Jézus-társaság ellen sa j tó utján szórat.tak, fiiggelélt ül a két bee.s
telen theologia-erkölcstani lt;vélhez, mellyek tisztelend() Benzi atya ugyanazon 
társaság tagja ellen tétettek kör:d. Velencze, 17 44. negyedrét. 

9) Még mindig emlékben van a nápolyi Marcello Ensebio Bcotti ( -1 799), 
ki ellenségeskedésbe jövén a jezsuit!kk11l, igen neves iratokat. tett közzé elle
nök, s külöuösen a Republica de' Solipai cziműt. 



~83 -

visszalépett az ösvényröl, mellyen valódi volt a veszély, csalóka 
a gyógyszer. 

Fájlalva a rombolásokat, mellyeknek ama mü okozója vala, 
a velenezei Zorzi abbé egy kifogásol hatlan O l a sz E n c y c l o p a e
dia programmját tette közzé, mellyben biráigatta a franczia 
fogyatkozásait és vétkeit, a D' Alembertétöl különbözö encyclopae
diai fát állitott fel, s próbául két czikket tett közzé a szabad
ságról és az eredendö bűnről ; de csakhamar aztán meghalt har. 
minczkét éves korában, s vele együtt terve is oda lett. 

Bernardo dA Rossi, piemonti, igen jártas a héber nyelvben, 
lendületet adott a bibliai tanulmányoknak. Paviában a theologiai 
karnál Antonio M Uflsi a sz e n t ékes sz ó l ás r ó l tartott előadá

sokat, mellyekben, ha ollykor nélkülözi is az ízlést és méltóságot, 
de kiemelkedik: ·az iskolásdi korlátok közül 1 s érzi a Szeutatyák 
nagyságát. Ugyanazon agyatemen Theodoro Villa is jó ékesszó
lási szabályokat adott elő; de sem 8, söt Parini maga sem látta 
be, mikép ez nem pusztán szellemi fényüzés, s nem jelezték a va
lódi utakat, m ellycken a szó képes a fültől a szivbez hatolni, föl· 
kelteni az érzelmeket és elhatározásokra birni. 

Monsignor Giovanni Ma...-chetti, Empoliból, több merészséggel 
mint képességgel biráigatta Fleury T ö r t é n e t é-ben a Róma-elle
nes véleményeket. Ennek és Natalis Alexandernek ellenébe a 
dominicanus Giuseppe Orsi egy tiszta és folyékony irályú, de hosz
szadalrnae l) E g y h á z t ö r t é n e t e t ezerkeztett, mellyben a 
pápaságnak kedvez, e világos és helyes kivonatokat nyujt olly 
szerzökböl, kik nem olvastatnak többé; s jóllehet ellenségesen vi
selte magát a jazsuiták irányában, mindazá.ltal biborra érdemesit
tetett XIII. Kelemen, azok tisztelője által. 

Bölesé~•t~k. 

Paolo Doria, Cartesius hivc, támadást intézett Locke mint 
álczázott érzékelvi bölcsész ellen, ki nem ismerte el az öröklött 
eszméket, ki a metaphysikában bizonyos elveket tételezett fel ép 
ugy mint a mértanban, ki miután ok nélkül kizárta a metaphysi
kát, aztán elfogadta a végtelen állagot (substantia), s annál fogva 

, l) A negyedr~líí huszonegy kötet (1732) csalt 600-ig ér el. Filippo Angelo 
Becchetti1 fl6renczi dominicanus 17 kötetben folytatta l!t 1378-ig; melly mun
k!ján aztán változtatvén 12 kötetben vonta azt össze s eg~sr; 1687-ig hozta fel. 
Orsinak dicsáretáre szolgál, hogy Rohrbacber abbá H'utoire unitJerBfllle ele l' EglútS 
colholique-jában nemcsak követi, banern másolj& is öt. 
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az Isten ismeretét. Talán e czáfolat őrizte m,;.; a mieinket Locke 
tapasztalatelviségétöl, mignem Genovesi, aztán Baldinatti és S<lave 
megismertették öt, s föl cg ez utóuhi, ki lefordította T a n u lm á
nyá t u értelem fölött (1775), s az ő szellemében beszélt 
a társadalom e a nyelv alakulásáról. Min t Locke folytatása, 
Condillac csakhamar felkapottá lőn az iskolákban, s az egész böl
csészet az eszmék elemzésére szoritkozott. 

Soarella a bresciai papnöveide részére irolt (1792) G o n
d o l ko d á 8· l é n y- l é l e k é B t e r m é e z e t i i 8 t e D t a n e l e m e i
ben egy uj részleges syllogismust állitott fel, megegyeztetve az 
ellenmondás e az elégséges ok elveit i megtá.m<Adta a ekept1ciemust 
ép ugy, mint a scholastiltusokat, s a bizonyosság elvét ama tu
la:jdonitmányba (praedicatum) helyezte, mellynek az alanyban 
(eubjectum) létezése vRgy nem létezése világosan -láthat\J 

Jacopo Stellini ( -1770), ·egy cividalei szabó fia, mérnök, 
költő, theologus, vegytudóe, természetbúvár, az összes tudományok 
egybefüggését ftlrkészi; a bölcsészetet az érzékekre és az észre, 
vagyis az egész emberi természetre alapitjai a jót az emberi te
hetségek egyensui y ától teszi függővé. Értekezésében a z e r k ö l 
ceök eredete és elömenetelei fölött az emberi termé
szet három korszakát állítja feí; az elsőben az érzékek uralkod
nak a szellem fölött, a midön is az ösztönök vannak. fölényben, 
minélfogva e korszakban basztalan keresünk becsületességet, vagy 
igazságosságot j a másodikban az igazs!\goss ággal kéjelgés, hiuság, 
nagyravágyás elegyülnek ; azutan jön a szellem és test között köl
csönös érintkezés harmadik korszaka, midön előállanak a valódi 
erény, az erkölcsi szabályok, a törvények. Vico eszméit fejtette 
tehát ki, de ellenkező értelemben, mert ez a nemzetek erkölcsi
ségét az egyedé nyomán fürkészte, Stcliini pedig a nemzetek 
erkolcsiség;éböl kiindulva írta meg ar. egyedel<ének történetét. 

Appiano Buonafede érdekes változatossággal és sok ismeretet 
tanusitva írta meg D e l l e c o n q u i s t e c e l e b r i e a a m i
n a t e c o l d i r i t t o n a t u r a l e d c l l e g e n t i (Hires hó
ditások, a népek te1·mészeti jogának szemponjáthól vizsgálva) czimü 
munkáját, mellyben kikel a fegyver-jog ellen j továbbá az ö n g y i l
kosság itészi és bölcselmi tiit·ténetét (Storia 
eritica e filasofica del suiciclio); s föl cg az ö s s z e s b ö l c s é
s z e t e k t ö r t é D e t é t é s t e r m é s z e t é t (Storia ed in
dole d' ogni nlosofia), mellyben igazelmüleg és függetlenül ítéli 
meg a rendszereket és szerz6ket1 miközben Voltaire gúnyoros irá· 
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lyAt utAnozza, de nagyon elütlll eg: megtámadtatvAn Baretti által, 
ugyanolly durván s m~g több szellemmel válaszolt. Antonio Ge
uovesi az okoskodás szabll.dsága mellett szállott síkra, midön az 
iskolák még Aristoteles é~t Carteeius ki):r.ött valán~k megoszolva i 
legtöbbnyire a közönsóge1:1 józan észbez (sensus communis) tartja 
magát, s azt mondja, olly eszmék fölött kell bölcselkedni, mellyek 
megszerezhetők , nem pedig rejtélyek találgatásában éleselmüs· 
ködni i szerinte az igaznak a világosság és nyilvánvalóság képezik 
jellegeit i a megállapitott bizonyitási módoktól nem kell eltávozni, 
hogy nehéz ellenvetésekre felelhessünk; s megvallá, mikép ö nem 
tudja azt, mit mindenki nem tud. 

giJenben Sigismondo Gerdit ( 1118-1802), a faucignyi Samoens
ból, véd-írókép ltlpve fel a Histoire des variations folytán, 
B e v e z e t és é b e n a v a ll á s t a n u l m á n y o z !Í -s á h o z, me Ilyet 
kissé hosszadalmas o!asz nyelven tett közzé, vitatja, mikép a legna· 
gyobb férfiak ama magasztalt gondolat-szabadság nélkül virágoz
tak i síkra száll a. Pithagoras-féle olasz iskola mallett szemben a 
tapasztalat-elviiekkel; Locke ellen védelmezi a lélek halhatatlansá
gát, s az eszmék természetét Malebranche ezerint i Raynal elle· 
nében a vallást s a józan oeconomiát; pártolja a nevelési gyakor
latokat Rou3seauval szernközt, ki azt mondotta róla, mikép 8 az 
egyedüli ellenesei között, l<i megérdemli, hogy egészen olvastassék j 
a párbajról érteltezve &zembe~;ziHI a közönséges előitéletekkel i a 
bölcsészi előitéletekkel ellentétesen okoskodik a szabadságt·ól és 
egyenlőségriíl; Hobbee ellenében czáfolja a gondolkoz() állag (sub· 
atantia) anyagiságát; kimutatja, milly igaztalanul mondotta Vol· 
taire Juliant a királyok mintájának, s Montesquieu a legmélt6bb· 
nak arra, hogy embereket kormányozzon. Egyéb tudományok· 
ban is gyakorolta magát e hatalmas irodalmi bajnok; irt az anyag 
örökkévalósá.gár61, a föltétlen végetlenröl, s védelmezte Cartesiost 
Wolf és Boscovich ellen. III. Vittorio Amedeo nevelőül rendelte 
öt a herezeg mellé j XIV. Benedek, ki sok mindenféle dolgot hi· 
zott rá, a bíborral jutalmazta meg, azt mondogatva róla: n o t us 
o r b i, v i x n o t u s u r b i ; de a bekövetkezett viharok Chiusa i 
~~opátságába kényszeritették öt viszavonulni, honnan a pápai trónra 
léphetett volna, ha Austria ki nem zárja. 

Jogtudósok. 
A bölcselkedök ellen síkra szállott a siciliai Nicoló Speda

lieri (1741-9ó), ki A z em b e r j o g a i czimü munkájában ta-
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gadja a társadalmi szerzödést 1) 1 hanem magából az emberi termé
szetböJ s a boldogaág-vágyból hoz le elévülhetlen és elidegenít
hetlen jogokat. Azonban ha áll is ez a föjogokra nézve, nélkü
lözi az alapot, ~idön a tulajdonról 8 a polgári jogokról van .szó i 
miért is ö gyakran összezavarja a jogokat a törvényekkel. A 
szándék tisztességes vala, de nem ugy az eredmény, mert az 
illynemű alanyiság windig valamennyinek harczát idézi elö vala
mennyi ellen i és Spedalieri csak ugy menekül a következmény
től, hogy a keresztény valláshoz tér vissza, vagyi~ lerontja saját 
rendszerét. 

Egyes esetekkel vagy részleges vitákban sokan foglalkoztak a 
jogtudósok közül, de kevesen az átalános tudománynyal. Giovanni 
Lampredi, Florenczből (- 1793), azonkiv ül, hogy fürkészte a 
hetruskok bölcsészetét, s czáfolta Rouaseaut és Coccejus Samuelt, 
egy J u r i s p u b li c i u n i v e rsa l is, si v e j u r i s n a t u r a e e t 
gentium theoremats czimü munkát a~ott ki (1776), melly 
sok egyetemen szövegül szolgált, s me ll y ben egymás mellé állítja 
a megelőző kitűnöbb munkáltat, függetleniti magát aJrómai jognak 
idöszerütlenekké vált elveitöl, 8 vitatja, mikép a bozott törvénye
ket mindig egy halhatatlan elözi meg i a nép-jogot a természet
jogból származtatja, s azt mondja, törvényes uralom csak a fölött 
gyakorolható, ki abba beleegyez. A lucanisi Mario Pagano birálat 
alá vette a római törvényhozást, a P o l i t i ka i t a n til m á n y o
k a t i r t a t á r sa d a l o m e l v e i1 e l ő m e n e t e l e i és b a n y a t
l ás a föl ö t t, V i co eszm éi szerint követve a polgári társulás me
netét i de a helyett, hogy biznék a haladásban, mindig csak a 
hanyatlást látja; s minta-szerzőjébe beleoltván az akkorihan diva
tos érzék-elviséget, ingadozóvá lesz. Ő ru int a forradalom vér
tanúja veszett el s vele együtt az orvos Domenico CirillC\1 értelme
zője és öregbitöje LinM növé~ytanának, ki sok rova1· megismer
tetéseért az ö lekötelezettjének vallotta magát : értekezett a bör
töoökröl és kórbázakról, kikelve az emberi nyomor ama gyülbe
lyein uralkodott visszaélések ellen. 

A sassarii Domenico Azuni (-1827) a kereskedelmijog
t u d o mán y egy ok a d a t o l t á t a l á n os szótárát (Dizionario uni-

1) lukább azt mondhatnám, mutatja, hogy tagadja; de másutt igy ez 61: 
"bármilly állapotban legyen az ember, ~ajé.t akaratából, beleegyedsénél fogva 
kell abban lennie; mAsként er8szak követtetnék el szabadsAg-jogAn, me ll y min
dig érvényes, s melly soha el nem vesz bet." I. könyv. J 2. fej. 3. §. 
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versa le ragionato della giurisprudenza mercantile) tette közzé, 
melly nagyon különbözik a Savaryétól, mert ö kimutatni igyekszik 
a kereskedelmi jog elveit, s IDegoldani az e téren fólmerült vitás 
kérdéseket. Ö megtudott válni a törvénykezési zagyva-nyelvtől, s 
nem daraholta azét az anyagot, úgy hogy minden egyes czikkelyc 
teljesen bevógzett értekezést képez. A helyett hogy E u r 6 p a 
t e n g e r-j o g á n ak e l v e i t puszta tényekből vezetné le, az álta
lános joghoz megy vissza. Aztán franczia nyelven értekezett az 
iránytü eredetéről, megírta Sa~dinia történetét, s több más jogi 
vagy tudvmányos munkát tett közzé. 

A trienti Vigilio Barhacovi (- 1825), mint cancellár a pol
gári l.ató~ág cllenében védelmezte az ottani herczeg-püspök igé
uyeit, ki, II. JózMef sürgetésére, öt két h ó n a p a l a t t egy tör
vénykezét~i codtx készítésével bizta meg, melly jó reformokat tar
talmazott, de olly sok, részint okszerü részint előítéletes ellenmon
dással találkozott, hogy nem lehetett életbe léptetni. A nép sem 
igen látszott ked vel ni Barhacovi t, s végre ura elbocsátotta öt; s 
midön kitörvén a forradalom, a trienti terület osztrák tarto
mánynyá lett, Barhacovi részére nem maradt egyéb hátramint vé
deni magát és dicséreteket hajhászni, mellyek nem biztositották 
neki az elsőséget, mit ö kiérdemeltnek tartott. Azonban igazság
talanság lenne megtagadni tőle az érdemet egynémely részleges 
kérdések körül, willyenek például a döntés kétes ügyekben, s az 
eskü a polgári törvénykezésnéL 

Rés1leges történetiráM é~ ité&&et. 
Sokan foglalkoztak ré1zleges történetek id.aával, miközben 

legnagyobbrészt a tanultságra, az okmányok, feliratok, köz iromá
nyok türelmes gyüjtéeére szorítkoztak 1). Antonio Fumagalli, ami
lanói Szent-Ambrus kolostor tagja, ennek levéltárából sok becses 
okmányt hozott napvilágra, e Dissertazioni longobardiche 
m i l a n es i czimü munkát és egy D i p l om a t i c á t irt, melly 
bizonyára tökéletlen, de még eddig senki által felül nem mulatott. 

') Igy például Guilini Milano történetét irta meg; Frisi Monzat\t, Corner 
a velenezei egyházát, Rossi az aquilejaiét, De Giovanni és De Gregorio Siciliáét, 
Dal BOI'go Pi saét, Tiraboschi Modenáét, az estei herczegekét és a Humiliatus 
szerzetesekét ; Paciaudi a parmai államokét, Fautuzzi Ravennaét, Baodini FI6-
rencút, Baruffaldi Ferraraét, Pellegríni a Iongabard fejedelmekét, GiamlH&tista 
Biancoliol Veronaét, Lucio Doglioni Bellqnoét, Berafino Grassi, a G1ókok cllimli, 
Casti•féle sikam16s költemények sdrzí:Sje, Alltiét. 
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Caneia ni a B 8 r b á r o k t ö r v é n y e i t tette közzé, 8 ~nélkül 
hogy meggyőződést szerzett volna magának azok hitele11ségéröl j 

a palermói Gauriele Lancellotti a siciliai pénzekről és feliratokról 
értekezett j Marco Fautuzzi nyolczszáz hatvanöt ravennai okmányt 
gyüjtött össze a középkori századokbóL Nagyobb tömeget képez
nek a már emlitett R e l' um i t al i c a r um sc r i p t o r e s Mura
toritól, a különbözil folytatások kal, s az értekezósekkel a K ii
z é p ko r r é gis é g e i fölött. b..,ilippo Argell8ti, azonkivül hogy 
l'észt vett ezek kiadásában, a mila?ói i r ó k ki\ n y v t á r á t (Bi 
l.Jliotheca Scriptorlllu mediolantlnsiuw) állitotta iiBI!zc, nJe Ily tisztán 
f iirelt>m müve és new teljes 1). 

Mások a gyüjtött isme!'etekböl el v eket akart11k levezetni s 
azok nyomán rende:t<~tt elbeszélést kt'lsziteni, miilyenek voltak: 
V erei, ki az Ezelinok s o. marco. Trevisana ; Mafl'ei, ki Verona j 
Ireneo Aft'ó atya, ki Guastalla város és herczegség és Párma tör
ténetét irta meg sok itészettel, de hanyag nyelven j illyen volt 
Milanóra nézve Pietro Verri, ki az elbeszélést előre megállapitott 
elméletek mellesleges bizonyitáAára használta fel. Giuseppe Ro
velli C o w o t ö r t é n e t é h e z irt bevezető P:rtekezéaében egész 
Olaszország állapota fölött szemlét tartott. Lupi kanonok C o d i c e 
diplornatiuo bergRmasco czimü munkájának előszavában 
olly igazságokat hirdetett, mellyek azóta elfogadtattak. 

A palermoi Rosario Deg1·egoris kanonok ~z arab írókat s 
a Siciliára vonatkozó k u f felit·atokat tette közzé (: 805) ; 
megbalálozván Blasi, · ki leirta ama sziget történetét, történeti1·ú 
czimet nyert; s Bevezetésében a sioiliai köz jog tanul
m á n y á h o z s_ És z r e v é t e l e i b e n ama sziget története tölött 
tudományossággal itészet~t párosított. Domenico Scina, az ö hon
fia és tanítványa, kitünő természetbúvár és mennyit~égtudós, tudo
mányos készültséggel irta meg ama sziget ó és ujlwri irodalom
történetét: Napoli-Signorelli pedig a Két-Sicilia müvelBdési vi
szontagságait adta elő egy szenvedélyes munkában. 

A maltai Giuseppe Veiiának szomoru hirnevet szerzett Si· 

l) Azt állitották r6la, l10gy kolostor-társa, a trinoi Giovanni Andrea Irico 
miiveiböl orzott, szintúgy I:leccariát Verri, Fo,cH.rinit Gozzi, Deninát Co~ta d' 
Arignano abbé irodalmi orzóinak tartották. Azt is bcszelték, hogy Bentivaglio 
bíbornok l<'rngonitól vásároita meg Statius fordítását; " hogy Savioli c~ak kiadója 
volt a S:rerelmeknek, mellyeket Angelo Rota irt volna : melly vádat aztán Montí 
is felhozta a BOo8auillianára názve. Utol;ó meueilék~i >u irigyaégnek, midön 
nem tagadhatja az tlrdemet. 



- 689 -

c i lia d i p l o ma c z i a i c o d c x e a z a r a b ok u r a lm a a l a t t 
czimü munkája ( 1789). Forditása ez a palermói Szent· Márton 
aplltaágban általa fölfedezett okmányoknak, mellyek villlgot vetet
tek az arabok és normannok uralmára ama szigeten. Müvében 
szllmtalan bárói jogot megtámad, leveleket idézve Roberto Guia
cardotól és a Ruggeroktól, mellyek sok úri jogot fentartottak. 
Nem sokára kiaült, hogy az egész csak az 8 koholmány& vala, 
miért is hosszas fogaágra s a kincstár nyomtatási költségeinek 
megtérítésére ítéltetett. 

Carlo Deoina, a piemonti Revelioból (1731- 1813), mint
hogy egy vigjátékban birálgatni merészelte a jezsuiták oktatási 
rendszerét, megfosztatott tanszékétől, s ez á.ltal hírre kapott. N é
metország forradalmai s Az irodalom viszontagságai 
czimü munkáinak elnézésr e van szükségök; de O l as z o r sz á g 
fo r r a d a lm a i ban hazánk első teljes történetét adt~&, mellyben rosz 
elbeszél8nek mutatja ugyan magát s folytonosan kitéréseket tesz, 
de pontos a tények előadásában, eléggé élesen látja az okokat és 
következményeket, s vallásosabb és kevésbbé bölcselkedll, wint
sem az akkori divat magával hozta volna. 

Francesco Settimani üldöztetve III. Cosmo által különböző 

hely ekre belebbcztetett, mcrt Kölnben sa j tó alá adta Varchi és 
Nardi történetét, s különféle dolgokat írt a Medicik ellen. Örökre 
számtizetvén Toscanából, harmincz év múlva visszatérbetésért fo
lyamodott, mit megnyervé n 17 44 ben, elkészi tette a Medicik eré
nyeinek és vétkeinek króniká.ját, I:Dellyben botrányosan beszél ama 
fejedelmekröl, s melly kiadatlan maradt. Leopold nagyherezeg 
a Medicik fejedelemsége történetének megirásaLt Riguccio Galluz. 
zira bizta, föltárváo előtte az archivumokat, főleg azon czélból, 
hogy eHSadja a római udvarral folytatott vitákat. 

A bresciai Carlo Antonio Marin igen szép tárgyat választott 
magának a Velenczeiek kereskedelmének polgá.ri 
t ö r t é n e t é b e n. (1798), melly érdekes és gazdag mü, habár 
nem mindig sz~batos. Jacopo Filiasi az e l B 8 és más o d ik 
v e l e n c z e i ek r 8 l irt (Dei veneti primi e secondi), földirati és 
természettani észleletekkel támogatva a történetet, s észrevétele
ket sz 8 ve be V eleneze kereskedelmére és müvészeteire von&t
kozólag. 

A már emlitett Melchior Delfico, ismertetve Adria Picena 
régieégeit, benszülöttnek és virágzónak m.:>ndja a régi olasz~ mi· 
veltséget, s ugyanegy népnek tartja a tyrrheneket és pelasgokat. 

XVII. 44 



- 690 

EllSszaVII.ban SBR-Marino történetéhez (t 805) futólag azon viile
ményének adott kifejezést, miszerint a történet 17 ellenkezik az er
kölcsiség szeronesés előmenetelével , mert az erény évkönyveit 
mindig a vétek és tévely terjedelmes naplóival szembesitve láttatja 
veiün)l.u Melly tételt aztán Gondolatok a történet bizony· 
talanaága és baszontalansága fölött czimü munkájá
ban fejtette ki, ugyanazon ellenvetésekkel, mellyeket az encyclo· 
paedisták boztak fel e tudomány ellen. Irt ö egy Bölcsészeti 
t a n u lm á n y t i s a z e m b e r i n em t ö r t é n e t e föl ö t t, melly 
kiadatlanul maradt muckájában természetesnek véve a társulási 
képességet, nem megveteodB általánosságban fürkészi az első pol· 
gári formákat, a kormányok alakitását B a vallások eredetét. 

A fl6renczi Francesco Ottieri marchese, III. Cosmo udvará
ban apród, leírta a hé.borukat, mellyek itt a spanyol örökösödés 
miatt folytattattak, de nem végezte be munkáját; járatlansága a 
katonai dolgokban boszantólag hat olly események leírásában, 
mellyeket igen ügyes hadvezérek beszéltek már el; aztán micdec 
lépten-nyomon hosszas kitéréseket te11z, mellyekért mindig bocsá
natot kér, mi azonban ki nem menti öt. 

Castruccio Buonamici, Luccaból, az osztrákok és III. Károly 
között folyt olasz háborut irta le igen ékes latin nyelven, s ellen
séges érzülettel Austria irilnyában, melly ellen harczolt. A fló
renczi Angelo Fabroni latin nyelven husz kötetben kitün8 olaszok 
életrajzait irta meg, mellyek folyton osan idéztetnek ama mostaniak 
által, kik meg akarják kiméln i a fáradságot, de azért elég gőgösek 
maguktól ítélni. Fabroni reméli, mikép "nem fogják 6t a szem
telenség vádjával illetni, amiért II. J ózaefnek ajánlja fel u Me
dici Lőrin ez életrajzát; e igéri, miszerint gondja leRz rá, hogy a 
tudósok naplója nméltónak találtassék a fejedelemhez, kinek az 
felajánltatott. u 

Marco Foscarini, ki élte utolsó évében Veleucze dogeja vala 
(1762), követi küldetései alkalmával külöcféle udvaroknál mPg
ismerkedett a politikával, e helyu értesítéseket adott arról, mellyek 
között külön ösen érdekes a bécsi udvar T i tk o CJ t ö r t é n e t e l); 

1) "B~ esben Irtam mPg VI. Kdroly cstúzdr tilkor törUnetéi. E munka cd l ja fl!' l· 
ttintetoi a zBvarokat, mellyek amaz udvarban lábra kaptak annak követkPatében, 
ho~y spanyolok alkalmaztattak a korm1Ínyr11, ••.• kiknek egés111 seregth vitte 
magAval a csá<zár B~csbe, 1 egy olasz tanácRot alaldtott bel!llök, a tabbiaket 
'vpl\ozekkel éa mAs b6kez« adományozAlokkal aegélyezvl\o. Elö.Adlltaak &ll ellen-
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derék munka a velenezei Írúdalom-töJ·ténete is, melly nem Leljes 
ugyan, de gazdag uj okm&nyokban, s a azokottné.l több itéilzettel 
és cainosabban van irva 1). 

lrodalom-tort•nefek. 
Mooaigoor Giusto Fontanini, Friaulból, a pápai jogok védöje 

annyira, hogy még Rómából is megrovást kapott, sok irodalmé.r· 
ral haragban és czivódásban állott j s megitta az O l a a z ékes
il lll ó l á a t ö r t é n e t é t, melly inkább gazdag is"weretekben, mint 
alapos az i téletok beo. Angelo Quirini, Breacia püspöke, hol böke
zUleg segitette dö a dóm építését, megvilágitotta e város XV-ik 
századbeli irodalmé.t, ki11dta Reginaido Polo leveleit a megírta Il. 
Pius életrajzát j azonkivül szAmos vita-iratokat tett közzé 2). A 
legjobb ko1·tudósok közzé számittatik Edoardo Corsini

1 
ki eddig 

senki d.ltal ff'llül nem mulva ismertette meg az attikai éviöket 
(Fasti) a az olympiádokat j azután pedig a roma i praefectusok so
rozatát. A bolognai Giambattista Martini atya a Z e n e t ö rt é
n e t é t irt a meg, de csak a h~berre és görögre szoritkozott, undo
rodva kora s főleg az egyház zenéjének czikornyáitól, ismételve 
az egyszerüséghez való visszaté1·éat ajánlotta. 

Saverio Quadrio (lti95--17ó6), Storia e rag ion e d' ogni 
p o e B i a czimU munkát irt, mellyben meghatározva a költészetet, 
azt mondja, nem egyéb ez, mint "az emberi és isteni dolgok tu
dománya, a népnek képben, mértékileg kötött szavakkal előadva," 

a~re~keliéaek, mellyek ebblll az udvarnA!, a k~t, n&met ~~ sp11nyol pArt köalltt 
k~letkeztek, ell! a romlottslg. par:arlfuok, a rendetlena~gek a pénzügyek ke.t:e
lh6ben, a egyéb v~tkek, mellyek annyira megrong&ltAI; a kormlmyt R annyira 
eleriStleuitették az oaztrák házat., bogy az August király balAla folytán 1733· 

·ban kit'tött háború alkalmAval teljeuéggel nem Celeit meg a j 6 v6leménynek, 
mellyet hatalmi tul:mlta felöl az ÖRBBe• udvarok tApiAltak, nem 16v6n el6gg4! is
meretesek a betega6gek, mellyt~h: annak benaej&ben rág6dtak." .Archi11io etorico, 
V. k. 17. lap. 

l) Tartarot ti, kivel ösazez<lrrent, egy birAlatot i"An e munkAra, Foacarin i 
nem caak a velenezei Riforma Alta! tiltatta el annak kinyomatAaAt, hanem Ma
ria TereBiAnAl ts kieszközölte, hogy meghagyja a tiroli kamarAnak &nnak fel· 

fllggeutb6t. 
l) Voltaire több i11ben magasztaltil lit, R egyebek közöt& a követkeali, 

inkább előre mlnt profán versazakban 1 

· C' est á vou~ d' inatruire el de piaire ; 
Et la gr&c,, de Jeau&-Cbrlst 
Chu vous brille en plus d' un ecrit 
,\vec )e,; lroia rrii.Gel d' .ijomére, 
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9 szabályzókul a tekintélyt, a szokAst, az észt veszi. E tl\rgyat 
már Muratori is érintette P e r fe t t a p o es i a-jában ; de ahol 
emez a !szerzö-okot tartja szem előtt, Quadrio a kiiltészet tll.rgyát 
nézi ; amaz az elméleti részben erösebb, emez t\ behaló éazrevé· 
telekben az alak fölött s a tanultságban, melly nzonban gyakrbn 
hiányos nála. 

A Spanyolországból kiüzött j11zsuiták közül sokan jöttek 
Olaszországba, s rólunk és nyelvünkön irva megnyerték nálunk 
az irodalmi polgárságat (GG 5 lap). Illyen volt Giovanni And
res di Valenza, ki Origin e e pro gre ss o d' o g ni l e t
t e r a t u r a czimü munkájában nem közijnségcs ítéleteket kocz
káztatott; megismertette az arabokat 1 kiket bálványozott; de 
végig menve az ö fárasztó kötetein úgy fogja találni az 
olvasó 1 hogy igen kevés hasznot huzott belöl!Ht, mert nél
külözi a példákat , mellyek képessé tennék önmagától hozni 
itéletet. 

Girolamo Tiraboschi (1731-94), Bcrgamobúl, Muratorinak 
mint könytárnok utóda, igf!n tanult, kitünő szivü 1 a legjobb szán
dékok által vezérelt férfiu, az O l as z i r o d a l o m t ö r t é n e t é

b e n (Storia delJa letteratura italiana, 177'2-82) homályos ponto
kat világitott meg, adatok iránt szerzet~ bizonyos!lágot, könyvek 
valódi szerzöit puhatolta ki, lelkiismeretesen olvasta azokat, kik
ről beszél, de nem ihlettette magát általok ; nem ismertet meg 
azok véleményeivel s viszonylagos érdemilkkel; ritkán koczkáztat 
saját itéletet j iskolás módon darabalja azét a tudományokat és 
szerzőket j a középszerüséggel zavarja össze a lángészt j soha sem 
emelkedik amaz itészi nézponthoz, honnan egy it·ó müveinek 
összhangzó egysége és valódi értelme kivehető j minélfogva ép 
ellenkezőjét érte el annak, mit vallomása szarint ezéJozott: "Olasz
ország irodalmáról, nem irodalmárairól ir ni." 

Sokan kevéssé érdemelt élességgel léptek fel ellene ; s ö 
őszintén fájlaJta e modort, és nem viszonozta azt j gyakran meg
vallotta tévedését, de mint ollyan, ki két vélemény között vagy 
ingadoz, vagy az utóbb hallottat tartja jobbnak t), Munkája mm 
dig gazdag anyag-tárul fog szolgáloi. 

Gianmaria Mazzuchelli ( 1717 -65) 1 Bresciából, a régi és 
ujabb olasz irodalmárok egy szótárának készítéséhez fogott. Csak az 

1) "8ajnálom, hogy nem viszonozbatom udvariassigukat az :Alta!, hogy 
mindkettönek igazat aun.Sk." III. 4114.. 
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A és B betüket végezte be, s minden czikke teljesnek mondhat6: 
de az atphabetikus rend folytán elazigeteli az embert a kortársak
tól, itéletei szül{ körben mozognak, életrajzi apróságokkal bibe
lödik, a helyett, hogy fogalmat nyujtana a munkákr61. Galeani
Napione Tanulmány a történészet fölött (Saggio sopra 
l' arte storica, 1773) czimü munkája francziá~, s főleg Rapin, D' 
Alembert, Renault eszméit eleveniti fel. 

Sok más olaszr61 a tudományokról beszélve fogunk majd 
megemlékezni; de munkájának fenhéjázó cziménél fogva megem
lítendőnek tartjuk itt Aurelio Bertolát (17 53-98)1 Riminiböl, egy 
T ö r t é n e t-b ö l c s é a z e t (Filosofi.a della storia) szerzlíjét. 
Elfordulva az angoloktól és francziáktól legbiztosabbaknak tartja 
az olaszok módszereit, de mellyeket valójában sem meg nem ha
tároz, de sem fel nem használ. Első könyvében liZ okokról, a 
másodikban az eszközökröl, a harmadikban az eredményekröl ér· 
tekezik ; a okok gyanánt az éghajlatokat, intézményeket, valláso· 
kat, kormányokat, erkölcsöket, politikát hozza fel; mi nem egyéb 
mint kibővítése Macbiavelli, Bodin, Montesquieu ismert tételeinek. 
Az eszközök sziotén okok, de másf)drendüek, millyenek a háborúk, 
a kereskedelcJD, gyarmatok, a müvészetok és tudomár:yok, a jel
lemek;' mind e dolgok rendszer n~lklll felhozva tétova szemlélö
désekböl álló f"jezetecskéknek azoigálnak czimekül. Az e r e d
m é n y e k e l e m .z és é t öt fejezetben adja, virágz6 korszakok, 
bóditások, hanyatlás, forradlllmak, romok czimek :1latt; s a po
litikai rendszerek jeieniegi tokélyére következtet, melly most már 
minden felforgatálltól biztosítja a népeket; reformok csak csekély 
számmal vannak még hátra 1 s ezek békés uton fognak eszkö
zöltetui ; mi a forradalmat illeti, E u r ó p a n e m f é J t ö b b é 
á t t 6 l. Ez 1787-ben volt mondva! 

BARMINCZKBTTEDIK FEJEZET. 

Tudományosság. - Régészet. - Éremisme. 

A latin nyelvnek megvoltak a maga müvelöi, föl~ Olasz
és Németországban. Ja co po Faciola ti ( -1766), Paduáb61, tiszté. b 
ban kezelte azt mint bárki más ; megírta a p a d u a i e g y e t e m 
é v k ö n y v e i t, de sovány ul, s hozzá fogott a l a t i n n y e l v 



u 6 t á r á h o a, me Ilyet azt :ln Egidio Foreellini, a PiaYe, mellettl 
Fennerb61, végezett be '). A jazsuiták köziti kitdull latinnyel
vészek kerültek ki i s Girolamo Lagomarsini ( -1773) egész éle· 
t&n át dolgozott Cicero egy kiadásán, de nem talált ollyanra, ki 
a költségeket e ililegezte volna i Giulio Poggianu L e v e l e i t bö 
jegyzetekkel tette közzé. ltagu11a, melly mindig nevezetes volt a 
latinistákról, több jeles nyelvészt adott, willyenek voltak Benedetto 
Stay, Carlo Nocetti, Bosco\'ich, kik verselve értekeztek Cartesina 
és Newton bölcséezetéről, a szivárványról, az északi fényről és 
napfogyatkozá8l"ól. Bernardo Zamagns, ki lefordította az Odys· 
seát, Hesiodot s több más egyebet; Raimondo Cun ich, ki az Ilias 
fordítását adta, tiszta de nehézkes nyelven ; igen jó ember, föl· 
lelkesitette az ifjú8ágot, a ezzel együtt tapsolt és sirt. 

Finom latin költö volt Nicola. della Laste ; de nagyobb zajt 
ütött Ginlio Cesare Cordara ( -1781>), ki Lucio Settano név alatt 
beszédeket tett közzé az ál-tudósok ellen, aztán katonAi dalokat 
és más egyebet A flórenczi Angiolo D' Elei, ki erőteljes olasz 
gúnyverseiről ismeretes, latinul talán még jobban irt, mint anya
nyelvén. Stefano Morcelli, Bresciából, a latin feliratokat illetőleg 

példákkal és szabályokkal el11ö Lelyet vivott ki magának. 
Giovanni Poleni G y a k o r l a t a i V i t r u v i u 8 t ö l ö t t 

ell:lsegitették e szerzö megértését. Bianconi tudor leveleket tett 
közzé a Circus maximuera vonatkozólag, a ismét másokat Celsue 
fölött, inkább ktilöDczködve mint alapoaan Augustus kortársaul 
igyekezvén azt feltüntetni, s leirtK saját utazásait Németor.zá.gban. 
A volterrai Monaignor Guarnacci egy gyüjteményt rendezett hazai 
régiségekböl, s O r i g i n i i t a l i c h e czimü munk.tl:jliban az 
olasz földre helyezte a müveltség bölcsőjét. A turini Carlo 
Paciaudi k.eresztény régiségeket 8 az akkoriban kié.8ott Vellejából 
különféle tárgyakat gyüjtött öasze ; előmozdította a parmai egye
tem s az ottani könyvtár felállítását, s megírta a maltai rend tör
ténctét. A szent régiségekre érdemlett figyelem fordíttatott ; s 
Boldetti, Bottari, Mamacbi, Bonarroti, Marangoni, Ciaropini mun
káiról már tettünk emlitéet. 

Giambattista Pa8seri ha11znosan foglalkozott a hetrusk régi· 
ségek körül; fejtagette az eugubin táblákat s a hetruik nyelvet, 
nem mindig fékezve a képzelern röpteit. Monsignor Marini az 

1
) lekolai basanálatra alkalmasabb volt a turini Pasinié. A padnAi FP.r• 

din•ndo Porretti latin n7elvtana (1729) mind~>n islrolábau t~lfosadt~ttot$. 



Arvalis te&tvérek okm&nyair.a 1 a papyru10k,ra vete~t vilácot, •ok 
pontban ;érintve a régészetet. Ale&sio Simmaoo Mazocchi, Cap~a
ból ( -1771 ), ki a tudományosság csodájának neveztetett, meg
ismertette hazája bámu\atos szinkörét és sok má• egyéb eD:lléket, 
főleg pedig a heraciesi két táblát; a nápolyi egyetemen a hib
liát fejtegetvén a becses Sp i c i l e g i u m b i b l i c u m o t írta. 
Luigi Lanzi a régi betruskokkal foglalkozott, m.indent görög ore
detekre vivén vissza; de inkább olvastatik az ö St o r i a p i t t o
r i c a-ja. Dempstero egy betrusk musaeum megirásaihoz fogott; 
de ·az új fölfedezések számos pótlékot szolgáltattak Filippo Bona.r
roti senatornak. Az ö vezetése mell~tt Gori, a jó hellenista, olly 
szenvedélyesen beleszeretett e tanulmányba1 hogy mindent a het
ruskoknál vélt föltalálhatni, a müvészetek oredeteit ép ó.gy mint. 
a szokásokat és erkölcsöket; sokat köszön neki a régészet és a 
felirat-tan. Búvárlataiban jó segitségére volt neki a valdarnai 
Giovanni Lami ( -1770), széles tudományu és vigkedélyii ember, 
kedvelője a szépségnek és a:~ élvezeteknek, ki Le Clerc és a 
sociniauok ellenében védelmezte a nicaeai zsinat határozatát a 
l o g os-ra vonatkozólag 1) ; D e e r u d i t i o n e A p os t o l o r um 
cziwii könyvében kimutatta, mikép ezek annyira tudatlanok vol
tak, hogy nem vehették Plátotól a Szentháromság esztnéjét; czi
vódásban állván a jezsuitákkal, értéktelen latin és olasz gúny
vereekkel csipked te öket. Ilevesebb küzdelmeket okozott N o v e Ilo 
l e t t e r a r i e czimii betilapjával, melly annyira vitte a merészséget, 
hogy elnyomatott. D e l i z i e d e g l i e r u d i t i t o s c a n i 
czimii könyvében sok kincset tett közr.é a Riccardiana könyvtár
ból, s meg akarta irni a keleti egyház történetét, de tervét nem 
valósitotta. 

A régiség tanulmányozása lendUletet nyert a sokféle fölfedo· 
zések folytán. Herculanum és Pompein kivül, 1752-ben egy er
déiben a pestumi templomokat találták meg j 1761-ben a piacenti
nói területen Velieja romjait, melly a IV. században sülyedt el; 
fejedelmek &e pápák dolgoztattak a Hadrian-féle nyaraló és egyéb 
romok kiáaatá.sán j D' Hancarvili o, Wheler1 Choiseul-Gouffier, Spon, 
Revet, Stuard . . . . Görögország müvészeteire vetettek világot j 
Tieschfain a hetrusk edényekkel foglalkozott j Cbardin, Nord~n, 
Pocook, Niebuhr Arabia, Egyiptom, Palmyra emlékeit ismertették; 
1726-ban a cortonai akadernia alapíttatott, mellynek munkálatai 

I) De reota patruaa Nicaeaorum fide, 1730. 
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kelilS világitás ba belyezték a hetrusk müveltséget; 36-ban a fló
renczi Colombaria jött létre, szintén a rflgisllgek tanulmányozása 
végett, ugyanaz lévén czélja a Herculan-Akademiának is. 

S a régészet, megszUnvén puszta kiváncsiság vagy unalmas 
tanultság és fölvételes elméskedések küzdtere lenni, megtanulta 
már melHSzni a lényegtel"n észlelödéseket, mellyek nem szülemle· 
nek az emlék szemléletéb51 s oem is segítik elő annak megérté
sét, s nem lelni kedvét az összehalmozott idézetekben, B a bölcsé 
szettel együtt a vallások, a politika, a müveltség értelmező· 

jévé vált. 
W!nekelmann. 

Winekelmann János (1717-68)1 egy brandenburgi czipész 
fia, nélkülözve az eszközöket, de szeovedélyes a tanulmé.nyods
ban1 végre láthatta Rómát, hol Archiuto és Albano bibornokok 
pé.rtfogása megnyitotta előtte az utat, mellyen annyi dicsőséget 

szerzett, mignem egy orgyilkos kése Triestben ketté metszette élte 
fonalát. Mig akkoriban a régészet csak a tanultságot tartotta szem 
elött, Winekelmann azt a rajz-müvészetekre irányozta, mellyeknek 
egy T ö r t é n e t é t tette közzé 1764-ben, a s y s t h e m a görög 
értelemben véve ama nevet, s a müvészet lényegére lévén tekin· 
tettel, nem a 1oüvészek viszontagságaira. Bevezető beszédében 
fel vannak hozva az elödei által ~)követett fö-fö hibák, millyenek: 
a vakmerő találgatások, egynémelly új müveknek régiekül elfo
gadása, tapasztalatlan ezerzök férczmiiveire fektetett állítÁsok, in
kább gyönyörködtetést czélz6 mint oktatll.sra szánt leírások, ro
hanva utazök elvétései, hibásan eszközölt rajzok. Winekelmann 
saját szemeivel látta a dolgokat, s a régiségek tanulmányodaát 
nem tartotta méltónak egy okos emberhez, ha olly módon nem 
irányoztatik az, hogy finomitsa az ízlést s megvilágitsa az emberi
ség történetét. Igaz, hogy ö is sokszor tévedésbe esett a ténye
ket illetöleg; kevéssé rendszeresen halad ; az emlékek Jeirásában 
tanultaágat negélyez, s nem igen jól tudja alkalmazni amaz ihlett
féle modort, mellyet ollykor ollykor fölvesz; mindazáltal vonzerő
vel bir az ö lelkesedése a szép iránt, s az ékesenszólás, meJiy ver
senyez a müvész gondolatával. A párizsi Caylua gróf (1692-
1765), ki azintén ez ösvényre lépett, amennyire felülmulja Winckel
mannt mint müvész, annyira mögölte áll tanultság tekintetében; 
a mig emez alkalmat nyert nagy dolgokat vinni véghez, ö apró 
müveken fáradozott. A régi müvészetet csak az ipar és gyönyör 
szempontjából tekintette, s hogy nem fogta fel annak komolyságát, 
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mutatja a modor, mcllyben az emlékeket másolta. Ő volt, ki 
megtanitotta a régészeket elkülöniteni a bronzokat a ml\rványoktól, 
s idök, helyek és tárgyak szerint rendezni be azokat, mi 11.ltal 
Winkelmann szerenesés összehasonlításokra és észszerfl föltevésekre 
képesittetett. 

Heyne. 

A ebernnitzi Heyne Keresztély (1729-1812), az atyai szövö
szék mellett töltötte volna el életét, ha keresztatyja meg nem .fizeti 
érette hetenkint a három soldót egy latin nyelv-mestemeit j aztán 
mások segélyezték, s igy, mindig küzdve a kenyérért, kitünö la
tinista lett. A bökezü miniszter Brühl könyvtárában száz tallér 
fizetéssel mint másoló alkalmaztatván, a bétéves háború kellemet
lenségeket okozott neki j helyreállván a béke, tanárnak hivatott 
meg Göttingába, hol csakhamar föl kezdett tünni értelmezve a 
szer2.öket (auctores), nem pusztán tudomAnyos szempontból s a 
szokásos nyelvészi aprólékoskodással, hanem fürkészve azokban a 
költészetet, az izlést, a szépségeket. Illy módon megtanulta úgy 
tekinteni a mythologiát mint jelvek letéteményét, s mint gyüjte
ményét a különbözö idők s népek hagyományainak, kutatva 
az ezek eredeti érteményén történt változtatásokat, ugy hogy 
a történelem kiegészítő részévé tette azokat. Az emlékeket 
kevesebb képzelemmel, de több itéazettel és nagyobb szöveg
ismerettel tanulmányozta mint 'Vinckelmann, s ugyanazért tény
leges ismeretekre, oem csillámló kény-állitmányokra támaszko
dott; a müvészetek korszakaira nézve Winekelmann igen sok tör
téneti tévedését helyreigazitotta s megczáfolta az okokat, mellyek 
azok emelkedése vagy hanyatlásának megfejtése végett felhozat
tak. Mennyire az akkori idők engedték, a hetrusk emlékekkel is 
foglalkozott, a még inkább a byzatiakkal. Tibullus s főleg Virgil 
becses kiadásai összes szaktársai fölé emelték öt; s homályos pon
tokat világitott meg értekezéseiben a göttingai akademián, s az 
ottani egyetemről ki tudta küszöbölni a czivódó szellemet s az új 
szörszálhasogatásokat, minél fogva olly jó hirnevet bíztositott ama 
tanintézetnek, melly megoltalmazta azt a fegyverek dühétöl. 

Vl!!conU. 
Hátra volt még, hogy akadjon egy hatalmas szellem, molly 

az egész müvészetet átölelve, minden egyes münek megvilágitsa 
tárgyát, korát, értékót, kövesse viszontagságaiban az izlés menetét, s 
leolvassa az emlékekről az ember, a vallások, a politika és mü
veltség történetét ; s ezt tette a római Ennio Quirino Visconti 
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(l 7 ó l-1818). Bámulatos emlékező tehetséggel megáldva osak
bamar elsajátította a elaasikosokat úgy, hogy biztos áttekintést 
nyert a régiség fölött 1\Iidön az asatá&ok Herculanum és Pompeji
ban kedvet keltettek e tanulmányokhoz, XIV. Kelemen elhatá
rozta összevásárolni az elszórt régészeti kincseket s ujabbak nap· 
fényre hozása végett rendelni al kutatásokat j s a muaaeumnak, 
me ll y töle és VI. Piustól nyerte nevét, ki azt bökezüleg bevégezte, 
Viscontit tette igazgatójává. Ez annak helyiségeül a Vatican egy 
részét szemelte ki, szomszédságában a szobrok udvllrának, melly 
akkor vétetett tornáczczal körül j B leírásában kerülve ama titok· 
zatos modort és fenhéjázó kitéréseket, mcllyek akkoriban nagyon 
azokottak valának, világosan adja elő a dolgokat, csupán arra 
szoritkozva, mi winden egyes müben részlt'ges található, Az em
lékeket ö osztályok szeriot rendezte be, és p('dig legelőször az 
égi, földi, tengeri, alvilági istenségeket; aztán a höBöket, a régi és a 
római történetet, 11. bölcseket, bölcsészeket, tudósokat, végre a ter
mészet-történet, a szokások és müvészetek körébe vágókat j 8 

minden osztályt a kor vagy érték szerint. Leírta a Scipiók sir
bCJltjait, mellyek 1780-ban födöztettek föl; le a gubbiói romokat, 
mellyek Borghese berezeg gondoskodása folytán ásattak ki j szó
val, ami csak uj került napfényre, vagy ami régi még értel
mezetleuül maradt , általa tnind megvilágittAtott. Midön Fran
cziaország megfosztotta müvészet• kincseitöl Olaszországot, Visconti 
igazgatóul hivatott meg a párizsi musat:umhoz, mellyet ö saját 
módszerének megfelelőleg rendezett be. Hiteles rajzokból össze
állitott G ö r ö g és r ó m a i k é p i s m é j é t N spoleon pompás 
kiadásban tétette közzé, B a szerzö által kijelölt egyének között 
osztotta ezét ajándékul annak példányait : Bnom neme a nagy
lelk liségnek. 

· Orlentallstak. 

A keleti tanulmányok czélja vallási lévén, a béberre és arabra 
s.zoritkoztak, melly nyelvek részére a pápák mindig tanszékeket 
igyekeztek állíttatni az egyetemeken j a viennei egyetem"s zsinat 
(1311) elrendelte azok tanítását, hogy hitküldérek képeztethes
senek a zsid6k és musulmanok közé: melly tény czáfolatul szol
gál a XVI. század reformatorai ellenében, kik azon váddal állot
tak elé, mintha a .. héber nyelv a keresztények közül kiküszöbölte· 
tett, s a Biblia eredetije hozzáférhetlen lett volna. Az igaz, hogy 
a reformatio által támasztott kérdések Olaszország s a papság kö
rén kivül is olivelték az orientalleták számát; a Poetel Vilmos 



1638-han Páriabau a héber, cbaldeai, ayr, aamariai, ar~tb, indlao 
(aethiop ), görög, georgiai, azerb, illyr, örmény, latin nyelvek al
pbabetumait tette közzé 1); meréaz, bár csalóka éa rendszeres kí
sérlet, mellyoek czl:lja vala sok nyelvet egyeégre vinni vissza, 
megelőzve !IZ összehasonlító nyelvészetet 1555-ben Geasner Kon
rád M i t h r i d a t e a-ában százharmincz nyelvet és tajszólást is
mec"tetett, a buszonkét fordításban adta az Ur imé.daágát, azámoa 
öaszehaaonlitáaokkal. Ugyanazon czélra irá.nyozvák a loiiielloi 
Ambrogio Bevezetés a cbald, ayr és örmény nyel
v e k -hez czimü muokája (1539), a a achweizi Bibliander (Buch
mann) értelmezése D e r a t i o n e c om m u n i o m n i u m 
l i n g v a r u m e t l i t e r a r u m (1548). Bréves, konstanti
nápolyi követ utján Richelieu bíbornok igen azép keleti betüket 
vásárolt B királyi nyomda részére, és sok könyvet készittetett a 
bitktildérek huználatára. Claude Duret 2) negyvenöt nyelv erede
téröl, szépaégéröl, tökélyéröl, hanyatláaáról, változása és módo
aulá.aairól értekezett, érdekes, bár nem szabatos tényeket hozva. 
fel. Dochart Samu13l 3) igen gazdag iamereteket tanuaitva für
készte a népek eredetét, a követte azok szétazórat&sat. Kitü
nök Micbaelis Dávid, göttingai tanár müvei is a Biblia fejtegetése 
körül. Cruciger György 1629-beo B héber, görög, latin, germao 
nyelvek öeezhangzsl.aáról tett közzé egy munkát; Louia Thomaeain 
de l' Oratoire pedig valamennyi nyelvet béberre akart vieaza 
vinni 4). Amsterdamban jávai és malaj azótárok tétettek közzé; s 
a legföbb orientalista, Erpeniua1 egy arab nyelvtant adott ki, melly 
egéaz Sacyig a legjobb maradt. Angliában, a heber nyelvvel 
foglalkozókon hivül, megemlítjük Pocock-ot, Abuifaregius fordi
tóját, éa Hyde-t, ki a perzsák. vallásáról értekezett. 

Olaazorazágban XIV. Gergely keleti betüket öntetett éa sok 
mankát nyomatott ; XI. Kelemen megvásároita Abraham E
chellenae keleti, e Pier della Valle arab, kopt, aethiop kéz
iratait; a tripolisi ezármazáau Aaaemani Józaef-Simon által pe· 
dig, ki mindig Rómában a maroniták kolostorában tartózkodott 

l j Lmy'li4rum duodecim charaeteribw diferentiu.m alphabetu.m, i~tio ac 
~e."di modu lorage ja.cilUmu.t. 

') Trúor de l' hi.ttoi~e des langu.u de eet u.JJivers- 1613. 
') Geographia •acra, 1876. 
') Métluldd a: euaigf&er et d' étudw ~hrt~enasnt la gm-ire ou le. lo~t· 

pM, ert lu rtdu.üam toutu o l' ~eu. Leydeu 1693. 2. klSt. 
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(- 1768) a vaticani könyvU.r 1) syr és ar·a.L ké:t:.irataina.k név11orát 
készitette el, s a keleti tanulmányokat érdeklő sok egyéb munkb81 
bizta Bt meg. Adler 8 k úf régiségek, Munter és Mingarelli a 
kopt-mempbisiek fürkészésére adtl.k magukat. A Propaganda-Col
legium el8mozditotta az illynemü tanúlmd.nyokat mellékelt könyv
tárával. A német jezsuita Kireher O e d i p u a a e g y p t i a c u 8·81 

melly ott tétetett közzé (1652), elsö szegezte a figyelmet a hie
roglyphekre, mikröl 8 azt mondotta, hogy a papok találtd.k fel 
tanaik titokban tartása végett, s mellyeket ö önhitten megfejthetni 
vélt. Hon fia, J ablonski, folytatta öt P 8 n t h e o n A e g y p t i o r um 
czimű munkájával (1750), mellyben az angol Wilkins felfogását 
követve fürkészi az egyiptomi vallásos rendszert, a kopt nyelvböl 
értelmezve az istenségek neveit; mig De Guigoes a chinai nyelv 
segélyével igyekezett fejtegetni a hieroglypbeket. Zoega György 
( -1809), megkedvelvén a görög nyelvet és régészetet Heyne isko
ld.jáhan, miu tán a hazai J ütiandból Rómába tette át lak:!.sát s a 
kath. vallásra tért, rendezte a Borgia muzeum kéziratait, kinyo
matta az egyiptomi érmekct, s VI. Pius által a római obaliskek 
Jeirásával bizatott meg. S bár a kés ö bb i fölfedezések meghazud
tolták öt, tanulmányozta a kopt nyelvet, s a szent nyelvben hang
szerű (phonetikus) elem létezését sejtette. 

A közben a jozsuiták a chinait ismertették meg, lefordítván ama 
birodalom szent könyveit s egynémelly irodalmi remekeit ; Gaubil, 
Amyot, Premarc atyák nagy érdemeket szeresztek maguknak e té
ren, s Prem a re N o t i t i a l i n g u a e s i m i c a e-je, me Ily igen gaz
dag példákból levezetott irodalmi értekezés, legjobb az európaiak 
által eddig kiadottak között. Fourmont, XIV. L aj os megbízásából 
s egy ifiú chinai segélyével, chinai szótárt és nyelvtantszerkesztett, 
s száz ezer irás-jegyet nyomatott ; azonkivül sok chinai és indián 
könyvet gyüjtött össze. Tanítványa, a sok oldalú I<'reret, harmincz
két szótá.rt látott el oldal-jegyzetekkel, osztályozva a nyelveket, s 
keresve azok eredetét, viszonyait, nyelvtani szellemét; mit aztán jól 
felhasznált értekezésében az irás-meaterség általános elvei fölött. 
Gerbillon atya első ismertette E01·6pában a mandz sút 2); a dán 
Ziegenbald 1716· ban egy tamu l nyelvtant tett közzé ; az olasz Beschi 
ama nyelven munkákat irt, hogy terjeszeze a kereszténységet. Pons 
atya 1740-ben első ismertette a sanscritot, bámulva a brahminok 
nyelvtani elemzéseit, s jártasnak mutatva magát azok bölcsészeté-

') Bibliotheca orimtalia Olem~ntino-valicana., R6m:t 1719 -28. 4. vol. in folio. 
2) Elemenia linguae tartaricae, 1688. 
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ben: némelly bitköld~rek olly otthonosságot szereztek maguknak az 
indián ban, hogy képesek voltak sanaerit nyelven irni meg az É zu r 
V e d am· ot, mellyet az encyclopaediatá.k tízezer éves eredetinek 
bittek: mások ama föld lakóinak véleményeivel ismertették meg 
Európát. 

Giorgi atya Atphabetum tibetanum-ában(1762) érte· 
aitésekkel szolgált, mellyek igen becsesek mert elslik közép Ázsiá· 
ra vonatkozólag; s En ró pa e tárgy at illetlll eg nem is ismert egy~ b 
könyvet egész Scbroeter nyelvtanáig ( 1826), a Körösi Csomaéig 
(1R34) melly túlteRz amazon. Borgia István m~g ezüst készleteit is 
eladta, hogy rf!giségeket vásároljon, főleg a hittériti.ík által távolból 
küldötteket, s egy muzeumot alakitott azokból Velletriben, s kinyo
matta a 8 i tt t e ma b r a h m a n i c u m-ot, melly a Paolino da San 
Bartf•lomeo atya néven ismeretes Werdin János mUve, ki haaonos
ságokat tüntetett fel a sanserit és latin nyelv között, a kimutatta 
amannak rokonságát. a zenddel, a a brahmini mythologia hasonla
tosságait a többiekkel. 

Mig a hitkíildérek vallásos indokból, az angolok kereskedés 
végett fürkészték Incliát; s a szükség megismerni törvényeit és azo
káaait egy népnek, mellyet nem csak meghódítani hanem· kormá
nyozni is akartak, arra birta öket, hogy fölemeljék a leplet an
nak nyelvérlll és ollyanynyira gazdag irodalmáróL Hastings Kal
cuttában egy keleti akademiát alapitott ( 1784), honnan azám os mun
ka került ki, ugymint Ak ba r i n té z m én y e i Gladwintól, Ma n ú 
törvényei Jonest611 aztán egész sora az Értekez~aeknek, 
mellyekben Jonee, Wilkins, Colebrooke, Prinsep, Wilson amaz iro
dalom és bölcsészet virágait ismPrtették : Londonban egy társulat 
alakúlt az érdekesebb munkák közzététele végett, bármanynyire elle
nezte is az angol papság azok nagyobb mérvbeni elterjesztését, mely· 
lyet veszélyesnek tartott. 

A gyüjtött ismeretekből egy nagy öseztétet akart kihozni a 
nimesi Court de GebeJin ') (1725-84) hogy feltüntesse az emberi
ség haladását. Az ösmythologiában 8 csak a vallás jelveit látja ; 
egy átaJános nyelvtant szerkeszt igen gyér okmányokra támasz· 
kodva, mindazáltal kisérletet téve megállapitani az összehasonlító 
nyelvészetet; értekezvén a nyelv és irás természet-történetér811 

megczáfolja az el8bbi rendszereket, de nem ád valami jobbat. ; s 
ismervén a szónyomozás fontosságát, el tudja különiteni a gyököt 

l) Az 6 vilAg elemezve ás ö~,zeha~oolitva az újjal, 1775-82. 
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a ragoktól, a lé.tja, mik.ép némelly ell:l-azók 4\s végzetek mindeu 
nyelvben mindig ugyanazon értékkel birnak. Az akkori szük is
meretek nem engedték meg neki, hogy ez ig.azsá.gokból minden 
h·hctö ell.lnyt kiakllázhatott volna. 

De Guignes, sok uyelvnek ismeröje, a h u n n ok, t ö r ö k ö k 
ruongolok sat. történetében (1766) eleö kötötte öe:r.aze 

Európa viszontageágait a legezélsö kelet eseményeivel, e kö111ép 
Áz6ia sok népét megismertette, mellyek előbb alig neveztettek. 
Allquetil-Duperron, ki akkor tartózkodott Indiá.han, midön a fran
czlák voltak ott túlsúlyban, a vallásokat választotta vizsgálódásai
nak tárgyáúl, kö~zé tévén Perzsia szent könyveit s a brabminok 
U p a n i e h a d-ját ( 1771 ). 

A tudomány önzetlen sz~r·etete ana birta a németeket, hogy 
elmélkedj enek mások fölfedezései fölött, s alkalmazzák azokra az 
H éleselmü és merész itéa2.etöket; miért is csakhamar egy új tu
dománynak, a, nyelvészetnek lönek megteremtöi. A nyelvészetet 
érdeklőleg már Leibnitz is igen emelkedett eszméket bangozta· 
tott, s a nyelvekben a legjobb eszközt ismerte fel a régmult idök 
történetének megvilágítására s a népek rokonilágának tisztAba ho
ZII.sára. A tényleges iameretek gyarapiLtattal' azon öt tudch által, 
kik, közöttök Niebubrral, V. Fridrik dán király megbizásá.ból útra 
keltek, hogy megiemerkedjenok Arabia é~t Egyiptom nyelveivel, 
történetével, emlékeivel. Pallas 1786-bao egy szótárt tett köz.zé 
a világ össses nyelveiböJ; a apanyol Hervas 1800-ban az ismert 
nemzetek nyelv(\inek névaorát, Adelung pedig 1804-ben Berlin
ben az ö M i t b r i d a a-ét boceátotta közre. Mig ezek s Freret 
és mások belá.tták, milly haszon vala húzható történelmünkre nézve 
Kelet történetéből, a bölcsészek a tudományok és emberiség ere
deteire reméltek ott találhatn i, mellyek m~:~ghazudtolnák a Bib
liát, és siettek a következtetések kel, mielött bizonyosaágra jutottak 
volna az elözmények iránt. 

Érméll&et. 
Az ·érméazetnek szintén kijelöltetett vadódi kötelesaege, melly 

abban áll, hogy segédtudományúl kell azoigálnia a történethez. 
Spanheim Ezecbiel (-1710) majdnem minden részében megvilá.
gitotta azt 1) ; de ö utána sok fölfedezés történt. Le V sillant a 
franozia akademiában tartott igen t11dóa emlék-beszédekkel na-

1) D1 prG~tttlntio eC UIU numinnatum oflt~um. Roma 1664. 6I Loo
doD 1706. 
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gyobb szigorboz szokta.tta e tudomlt!tyt, s t'Hleg az uralkodók so
rozatára nézve. Pellerio (1762) az autonom vagyis azon érmeket 
tanúlmltnyozta, mellyek városok vagy államok által fejedelmek 
neve nélkül verettek. Barthelemy sokkal ~rjedtebb tudomanyos
Rággal világitotta meg azok palaeographil1jatt (6-irat-isme). Eckhel 
József (J 737"" 98), ontrák jezsuita, az érmészeti tudományt 
egé11z öszletében át akarta ölelni ; N n m i v e t e r e s a n e c d o t i 
czimü munkája négyszázná-l több kiadatlan érmet ismertet; az
tán a bécsi kabinet lajstromát, majd a D o c t r i n a n um o r um 
veterum-ot tette közzé (1792-98), melly az egész érmészetet 
átkRroljll. Az osztályzásban Pellerio földrajzi rendjét követte ; a 
római érmeket az évkönyvek ezerint osztotta be, itészileg, szel
lemdú~rm, s nagy de mindazáltal józan tudományos készültdggel 
vitatva meg a dolgokat: minélfogva az utódok helyre igazithatnak 
egynémaily tévedéseket, betölthetnek oémelly hézagokat, de az 
els8séget nehezen fogják elragadhatni t!Sie. 

Domenico Seatini ( 1750 -1832). Floreoczb81, a természet
történet B egyszersmind az érmészet müvelésére adván magát, 
mindkét tudománynak hasznára vált utazásaival, mellyeket keletre 
is kiterjesztett és leirt. Ainslie britt minister által görög éa ró
mai érmek gyüjtésével bizatván meg, nagy kedvet kapott e ta
nulmányokhoz, s kiadta a Geographia numismaticát 1), aztán sok 
régiség- és érem-gyüjteményt ismertetett ; a Si stem a g e o
g r a fi c o-n um ism a t i cum czimü ivrétes tizenn~gy kötetnyi mun
k~jábao, melly kiadatlan maradt, valamennyi ismeretes érmet leirt. 

A buzgalom, melylyel az érmeket keresték, hamisak elöállitá.
aá.ra ösztönzött egynémellyeket. A Padovanónak nevezett Giu
seppe Cavino, jeles metsziS, egyesülve Alesaandro Bassian6val, már 
1565-ben görög és római érmeket készitett, mellyek különszerüségök 
miatt igen kerestettek a gyüjt8k által. Mások utánozták e csalást, kü· 
Jönösen Parmigiano, a franczia Michel Desrieu, ki Flórenczben te
lepedett meg, Castaron Hollandban, Lyonban Cogoniére, ki a har
minez zsarnok igen ritka érmeit utánozta; t.:~vat'bbá. a német Wer
ber, ki Florenczbeo halt meg, s Becker, ki mindnyájok k15zött 
leghiresebb vala. A hamisak megkülönböztetése az érmészek: leg· 
fontosabb feladRtává lett. 

l) Oúu.u garaeralel :~eographio.e fiUmiamlltiouu populorum et rtgulll, Lipcse 1797, 
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BABKINOZBABIIADIK FBJBZBT. 

Sz é pm ff v é lU e t ek. 

A szépmüvészetek tökéletesen egy úton jártak az irodalom
mal j ugyanazon tévedések, ugyanazon er8ködések a helyes ös
vényl·e visszatérés végett, ugyanazon félúton való megl.\llapodás a 
javitásokban. Amint megszüntek a tizenhetedik század metapbo
rái, szintúgy megaztint a baroeco-düh is j de ahelyett felkapott a 
r o c o c Ó· nak nevezett kéjelgöa és meeterkélt modor, me Ily cs ü rt
csavart és kigyózó rajzáról, csapongél képzelmeiről, örökös Olyrop
és Tempe-ábrázatairól ismeretes, s me Ilyet az Arcasok költői kor
szakával hasonlíthatunk llasze. Illy müvek kellettek még, föleg 
Francziaországban, a léha nagyuraknak és meggazdagodott ban
károknak, illyenek a csl\podároknak, kik ezerelmesek voltak ama 
modorba, mellynek Pornpadour adott nevet j a kit1 szobák részére 
köznapi és sikamlós U.rgyí. kisszer{i festményeket akartak; a pász
tori haszontalanságok kedveért végkép elhanyagolták a történelem 
tanúlmányozását és a tudományos buvárlatot, melly dolgok meg· 
vettettek a bölcselgök által, s egyedüli érdemül a gyakorlatköny
nyüség s a kivitelbeni gyorsaság tekintetett. A három testvér- mü
vészet ama társitása, mellynél fogva olly nagyra növekedtek azok 
a templomokban, megszünt, mióta hátrányával a jellegnek, csarno· 
kok részére készittettek szobrok és festmények. Olaszországban a 
templom- és palota·festészet mindig nagyobb terjedeimet adott a 
!ootyl-nek, de a festök másolva a természetet, ezerencsétlen mintákat 
választottak j a szerzeményeket bizonyos, hogy úgy mondjam, gya
korlatba átment vények ( ricette) szerint rendezték j müveiknek nagy 
emelteéget akartak adni, s különcz ellentétekkel, é11 fokozat nél
küli fény-összehalmozással igyekeztek azt elérni. 

A Caraccio-féle modor már a legvégét járta: s a bolognai 
iskolának utólsó jelesbjei voltak : Pasinelli, teljell tüzzel s elegyes 
a szerzeményekben j Cignani, ki nagy kerekdadaéget adott a tár
gyaknak, s húsz évig dolgozott a forlii A ss u n t á n, e század leg
nevezetesebb kupoláján. A tőlök származott két iskolában senki 
sem emelkedett felül a középszerüségen. 

Az Aldrovandinik a távlatra forditottak fő figyelmet, de még 
inkább a bibienai Galli-k, kik igen keresettek voltak a quadratu
rakért és szin-diszitményekért, s ugy is mint ünnepély-rendezők. 
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Ferdinand az épitészetrlíl is irt s megujitotta a szinbázaltat, bevi
vén azokba a modern fényüzést s a változások könnyüségét. Parma, 
Milano, Bécs szinházakat épittettek általa; az ud_varok versenyezve 
hivták meg fiait, testvérét Ferenczet vagy azok növendékeit, aztán 
Mauro Tesit, ki Algarotti által sugalmaztatott. E ezerint a bolo
gnai iskola (,lsöséget vivott ki magának a távlatban, miként már 
elöbb az alakban. 

A genuai, me Ily elpusztittatott az 1657· i ki dögvész által, 
ujra alakult utánozva Morettót i s némi névre tettek szart Andrea 
Carioni, Pellegro Piola, a sestrii Banchero és Parodi, ki styljében 
változatos szobrász és épitész volt egyszersmind, s kinek egy 
salonja a Negroni palotában bámulat tárgya. 

A turini akademia, melly 1736-bau Claude Ber.umont által 
ismét életre szólittatott, előnyösen felhasználhatta a :flamand fest
ményeket, mellyek mint Eugen herezeg öröksége a királyi csar
nokba. kerültek i aztán 78- ban uj szabá.lyzatot nyert, de nem tett 
szert kitünö müvészekre. Megemlítjük az elmés ötletekben kime
ríthetlen Domenico Olivie1·it, s Brrnardino Galliarit, ki jó meater 
a távlatban. Vele1,czo Cansiettóval dicsekszik, ki hazai jelenetek 
festé11ével foglalkozott, R megtanitott Ugyesen felhasználni a 1:\ttani 
kamrát ( caroera optica). A velenezei kormány mü vészeket évdija
zott, kik ügyelnének a festmények épségben tartására s megnji
tanák azokat, melly intézkedés folytán egy uj müvészet vette 
kezdetét. A száraz festészetben (pastell) Rosalba tünt fel, ki teljes 
volt kecscsel és fenséggel, s ki aztl\n szeme világát vesztve és 
elméjében megháborodva halt el. 

II. József azt mondotta, két csodát látott Veronában, a szin
kört s Európa elsl:l festőjét. Cignarolit értette, ki a szinezésben 
igen modoros s a leleményekben inkább elmés vala mint méltó
ságos. Lanzi gyönyörködve irja le egy, Pármában őrzött festmé
nyét, melly a Szent-családot ábrázolja, s mellyen sz. József kezet 
nyujt a Szüznek és a gyermeknek, átv ezetendö öket egy hidaes
k án ; s hogy feltüntesse gondoskodását, nem veteli vele észre, 
mikép a köpeny leesett vállairól, s egyik széle a folyóba ér: -
L emenehez méltó eszme. 

A cseh Mengs Rafael (1728-79) igen hirneves miivész
szé. nBtte ki magát Rómában. De milly távol áll a nagyoktóli 
mennyire különbözik az ö csillámlóssAga az igaztól! mennyire 
ragaszkodik az iskolai szabályokhoz a rajzban és szinezél!ben l A 
tapsok iránt, mellyekkel a kortársak elhalmozták e pedáns é• 

XVII. 45 
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válogató középszerüséget, ugy látszik, 6 maga sem visehetett 
bizalommal, mert folyvást szorgalmasan tanult. Életírója, Azara '), 
a kor veleményének hódolva, öt Rafaello d' Urbino fölé helyezi, 
s épen azt rója. meg ebben, mi érdemét képezi, hogy t. i. á ter
mészetet másolb:t 1 s nem az eszményi szép::.;éget, mi Mengs müveit 
jellegzi. 

E botrányos összehasonlítás helyett mi a luccai Pompeo 
Battonit állitjuk vele párhuzamba, ki Rómában Rafaello d' Urbinót 
es a jobbakat tanulmányozva a szinezésben változatosnak mutatta 
magát, s bár ragaszkodik a szabályokhoz, átlátszó, és meaterileg 
kezelte az ecsetet; saját styllel azonban nem bir, s a szinházból 
az ódonságot érdeldöleg hatát·ozatlan és zavaros eszmét s meddő 

ujdonság-szeretetet vitt a festői állványhoz. 
A classi!msok bámulóival furcsa tréf1U űzött Giuseppe Cades, 

ki bármilly kivánt stylben festményeket rögtönzött, mellyeket 
aztán a szakértök Rafael és Michelangelo mÜvf'inek tartottak, 
ép ugy, miként az irodalmárok is eredetiekül vették Macpherson 
ossiani utánzatait 2). 

Juvara. 
A század kezdetén az építészetben elsö helyet vivott ki 

magának a raessinai Filippo J .. vara (1685 -1735), ki gazdag volt 
a leleményekben s iszonyodott az egyszerüségtőL A savoyai her· 
czeg által Turioba h_ivatván, melly városnak annyi háborúk után 
ujból kelle emelkednie, s olaszszá, vagy is széppé lennie, sok épÜ· 
!etet emelt ottan, különösen pedig a Superga templomot, melly 
roppant ügyességi!;el és finom leleményességgel van kivive, jól
lehet a pazar diszités folytán nélkülözi az ama fenséget, melly 
egy nagy és egyszerű gondolatból szülemlik. Olaszországban sem
roihez sem fogtak az B véleményének kikérése nélkül ; a lissa-

1) "Mengs - mondja H - azértjött a világra, hogy helyreállitsa a müv•bze. 
teket. H11 a lélekvándorlás tana észszerif volna,. azt mondhatná az ember, hogy 
a virágz6 Görögország valameily lángelméje ömlött át beléje. 

2) M,,,,g, tanítványa Casanova ia két, általa készitett fe~tményt juttatott 
Winckelmannboz, R6ma ki<rnyékén fölfedezettekül adva ki azokat; s WinekeJ
mann mint régi kincseket vásároita meg, s hangzatol Jeirásukat adta az H tör
ténetében, IlL Károly tolvajUnt tartóztattatott le egy illy üzérkedHt, ki hercula
numi festményeket árult, mellyek a régészek bámulatát keltették fel, a drága 
áron vásároltattak meg az angolok áltnl. De a vélt tolvaj bebizonyította, mi
h{p a ff,tmények s~jflt hészifményei, H a börtönlen is festett hasonl6kat. Ob 

imád6i az 6don~IÍgnak ! 
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honi királyi és patriarchaj lakok terve tőle került ki; Spanyolor
szágban is végzett munkákat, s meghivatott oda a királyi palota 
épitese végett, de a halál elragadta öt. 

A római Nicola Salvi, azonkivül hogy igen sok épületet hely
reállitott, a trevii gépszerkezetü szökökutat készítette, mellyért nagy 
dicséretben részesült. A florenczi Servanduni gyakran ünnepélyek 
rendezésével bizatott meg Europa fővárosaiban s a z'ene és szini 
elöadás vonzerejét a dhzitésekével egyesítve növelte, a varázslati 
szépség mellett az igazságról sem feledkezve meg. A párizsi Saint
Sulpice-templomot, melly 1646-ban kezdett épülni, Oppenord már épen 
egy dagályos ízlésű homlokzattal vala ellátand6, midön Sarvandoni új 
mintát mutatott be, melly egyenes vonalai, az oszlopok és építészeti 
rendek szabályos beosztása, s régóta aélkülözl:itt szabatosság által 
tünt fel: habár aztán, inkább diszitö lévén mint építész, szinpadi 
hatást hajhászott az oltáron, hol a boldogságos Szüz egy rejtett ab
lakon át kapja a fényt. 

Fr11ncziaországban Pousein és Pouget, a megelőző század leg
jobb festői, nem hagytak maguk után iskolát. Coysevox sokat dol
gozott az öreg XIV. Lajos részére, s tőle tanúit Nicolas Coustou, ki 
Olaszországból a Bernini féle ízlést vitte vissza hazájába (1733), mi
ként ez a Tuileriák kflrtjének sok szobrán észlelhető. Munkáiban 
segédtársa volt neki öcsc~e Vilmos, ki dicsérettel azokott emlittetni a 
l 6-szobrokért, mellyek a Champs-Élysées-n vannak felállítva. Modo
ruk Lemoine- ban utánzóra talált, csak hogy ö túlhajtotta azt. 

8oocha rdon. 
Edmond Bouchardon (1698-1762) akkor tanulmányozta a mű

vészetet Olaszországban, midön a Bernini-iskola má!' megbukott, 8 

Mariette részére dolgozva, ki egy értekezést irt a met~zett kövek
ről (1750), a szokottó l eltérő ízlést tehetett sajátjává1 s elég bá
torsággal bírt megróni a szinpadon használt helytelen mezeket. Dol
gozott a Saint-Sulpice templomon, a Neptun szökökúton Versailles
ban, s még jobaan a grenellein, 8 egyetlen darabba öntötte XV. 
Lajos lovagszobrát: de bár kevésbbé modoros kortársainál, az egy
szerűt nem éri el. A Saint-Sui pice templomon a Bernini-féle mo
dort követő flamand Stoldtz Mihály is dolgozott, ki Párizsban szü
letett s tizenhét évig tartóz~odott Rómában, hol a Vatican részére 
Szent-Brunót készítette, ki vonakodik elfogadni a püspöksüveget, 
mellyet egy angyal ajánl fel neki. Nem is említve a küll:lnös 
testtartást, nem képtelenség-e visszautasitani egy angyal aján
dékát? 

45* 
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Giambattista Pigalle (1714-86), a természetUst azüken ru
házva . fel képességekkel, annyi kegyben és dicséretben r6szeaült, 
hogy jobbnak hitte magát a régieknéL Bevégezte XV. Lajos 
imént érintett emlékét. Egy Voltairat kellvén vésnie a kön3vtár 
részére, Diderot tanácsa folytán meztelenül állitotta azt elő; valódi 
boncz-tanulmány egy öreg emberen 1). Szintoly különcz emléket 
állitott Harcourt maréchalnak, ld mint undok hullit lép elll a sir
holtból, hogy beszéljen nejével i a még roszabb a szászországi 
maréchal emlékére emelt Strassburgban, melly akkoriban bámulat 
tárgya volt. 

t'alconet 

Falconet István (1716-91), szegényül születvén2) és mint 
ollyan nevekedvén megnyerte Lemoine szeretetét, kinek vezetése alatt 
olly előhaladást tett, hogy hat év mulva a crotoni Milót készítette, 
melly öt az akadamiába juttatta. Hirnévre tévén szert számos 
szent és profán tárgyú miiveivel, meliyekben eredetiségre töreked
vén kiilönczködésbe esett s a díszítésekben a ezinpaddal verseny
zett, II. Katalin czárnö által Nagy Péter szobrának mintázására 
azólittatott fel. Ő a czárt lóháton ábrázolta, amint egy leszakadt 
roppant sziklán 3) keresztül akar hatolni, s tizenkét évig dolgozott 
rajta, előzékeny bánásmódban részesítve a czárnB által i de nem 
értvén az udvari hizelgésekhez, kiesett a kegyböl, s nyomorultan 
jutalmaztatott. Irt a szépmüvéazetekröl Mengs, Caylus, Jaucourt, 
Winekelmann s a többiek ellen, kik érdemet cdak a régieknek 
tulajdonitottak; e bizonyitgatta, mikép Marc Aurel lova a capito
liurnban, a velenczeiek, a Balbiakéi Nápolyban, s általában a 
régiek keveset érnek, mert el vannak azokon hanyagolva bizonyos 

') Pi gal au naturel repréeente Voltaire: 
Le squelelte á Ja fois olfre l' bomme et l' auteur. 

L' oeil qui le voit sans parure étrangére 
Est effrayé de sa maigreur. 

2
) Midlln II. Katalin bizonyos rangra emelte lit, melly 111agatJan 1zilletett 

czimet auott neki, azt monuotta: "Valósággal padlás-szobában születtem." 
3

) 42 láb hosszú, 21 láb mugas és 2 7 láb széles tömeg volt az, s három 
millió f<>nt !nlyly~tl birt, mig 1:1 Jegnagyobb ohelisk csak egy milli6 fontot nyom j 
úgy hogy ez a legnagyobb test, mellyet valaba emberek mozgásba hoztak. A 
cPphalonini Marino C.trburi 20 verstnyi t1ÍvolsAgra szállitotta azt a jég és alája 
hclyez~tt bronz golyók segély~ vel j illy m6don 11 viz partjáig tolat ván, két fregát 
közé erősítve vit·:tett továllb. A szAliitás 70,000 rubeibe kerillt. Carhuri ki
nyomatta valóban bámubtos fáradozásáuak leirását, melly mélt6 rá, hogy olvas
tllssél<, összehasonlítá,; végett a Fontanaéval. 
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apr6ságok, millyenek az erek, ránczok, a ször, mellyek kelilS fi
gyelembe vételébe h&lyezte ö az ujabb azobrászok fensö~égét. 

Mindenkivel összetüzve, hogy önmagát emelje, tollából gyakran 
igen észszerü dolgok kerültek ki. 

A romlott és dévaj szokások a festészetbe is bevitettek. 
Coypelnél mindig mesterkéltek a helyzetek ; Parrocel, ügyes 
korcsma-festéS, jól tudja csoportositani a ti:imegeket s elárasztani 8 
fényt; W 8tteau a szinpadokat disziti B falusi csoportokat alkot; 
Boucher minden nem be belevág, 11 me ll es n ökkel tölti meg fest
ftJényeit. 

Van-Loo C!!alád. 

V anloo Lajos 1 Jakab eclusi festő fia, Francziaországban 
Jean Corneille tisztes festő mütermében növekedvén, egy párbaj 
miatt Nizzába kellett futnia, hol neve mint nagy rajzolóé és jó 
freBco·featöé lett ismeretes. Fia Giambattista (- 17 45) a carig
nanai herezeg által Rómába küldetett, hol Benedetto Luti alatt 
sajátitotta el a tudományt, midön már birta a házi müvéBzetet. 
A carignanoi herezeg által Páriaba hivatván vissza e annak palo
tájában szállásoltatván el, Ovid átváltozásait ecsetelte ott. Lon
donban az egész udvart lefestette és sok más arczképet készitett. 
Illy módon gazdagságra tett azert, de Lr~w nyerészkedő vállalatai 
mindenéböl kiforgatták öt. Tiirelmctlen merészsP.ggel könnyedén 
kezelte a:r. ecsetet, sz;npadias kinézést adott az arczképeknek, s 
Watteau után minden másnál jobban szinezett. Felülmulta öt 
testvére Károly (- 1765)1 ki szeretetböl a müvésznök iránt egy 
ideig Párisban a szinpadi diszitmények festésével foglalkozott, 
aztán Baueber-val Rómába menvén, nagy hírre kap ott, s a sardi
nisi király Turinban tartóztatta öt, hogy palotákat diszittessen 
általa. Teljes visszaemlékezésekkel, nAm tagadta meg a természe· 
test, javított az akkoriban uralkodott szinies modoron ; de a szi
nezésben tévútra jutott j a föket ke9'éssé változtatta, B nem adott 
azoknak kelli:S kifejezést. Hasonlóan családjának egyéb tagjai
hoz, sem irni sem olvasni nem tudott j mindazáltal Párisban bálvá
nya lett a társasá! oknak, tapsoltak neki 8 szinházban, s méltósá
gokkal halmozták öt el: túlságos dicséretek, mellyek túlszigorú 
birál_atok által egyenaúlyoztattak. 

Vernet. 
Claude Vernat (1714-89), Avignonból, Olaszországba men

vén kedvet kapott a tengeri jelenetek festéséhez s e téren az 
elsö helyet vivta ki magának, Miután huszonkét éven át dolgo· 
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zott volna ott, XV. Lajos által a francziaországi kikötők lofe;;té
sére szóllittatott fel, mit ő teljesitett is, megőrizve magát az· ural· 
kodó képzelgésektöl, s változtatva az egyhangú tárgyat. Változa
tosságban gazdag festményeit könnyedséggel készíté i B képes 
volt becsülni azokat, kik más nemekben érdemesítették magukat : 
Pergolesi szerenesés sugallatokat kapott tőle j bátoritotta Bernar
din de Saine-Pierret; s fia Károly és unokája Horace méltó 
örökösei és fentartói lőnek az ő dicsől!égének. 

Greoze. 
A tournusi Jean-Baptista Greuze (1725 ?-1805) életké

peivel keltett bámúlatot. A divatos festök póriassággal vádolták 
öt, miért is Rómába vonúlt i de itt utánozva vesztett eredetiségé• 
ből, mert jobbnak vélte tanúlmányozni a mi szép egünket, szép 
nöinket, s az életből, nem a visszaemlékezésekből meríteni a köl
téazetet. Királyok, hősök, görögök és rómaiak festéséhez, vagy 
valami nagy szabású stylhez ö mit sem llrtett, s azt mvndá: "En 
az ecsetet szívembe mártottam ;" miért is korcsmák és honyhák 
helyett, kedélyhez szóló jeleneteket ábrázolt, minők: a szélütött 
atya, a jó anya, az atyai áldás, a szaretet-nővér; valódi költő, ha 
volt valaki ollyan az ö korában. Ő sem ment a szinésziességtöl, 
ugyanazon jellegeket ismétli a fökön, jóllehet ezek bevégzettségé
ből kilátszik, hogy előbb arczképeket azokott volt festeni j elha
nyagolja a redönyzést, s nagyon szereti a kidomboritásokat. 
Lebas, Cars, Martenasie, Macret, Massard, Porporati, Flipart met· 
szetekben másolták az 8 müveit, s legjobban az utólaó; de a 
festő szegényül halt el s feledve hazájában, melly egészen a politi
kába volt elmerülve. 

Akkor, mig a vésészetben Julien, Houdon, Moitte, Chaudet 
az ódonhoz tértek vissza, a festészetben Vanloo és Boucher önké
nyét Vien, Ménageot, Barbier, Regnault, Vincent nemes és ítéle
tes de akademiai ízlése váltotta fel; s a párisi Jacques David 
(17 50-18~5) volt annak fő képviselője, Boucher dédunokája, s 
annak könnyed modorában képezve, mihelyt Rómába jött s látta 
ott a remekmüveket, rögtön stylt változtatott, komolyan vette a 
müvészetet, s h11.zajába visszatérve a marseillei dögvészt ábrázoló 
festményét vitte magával (1780). Ezt csakhamar követték: a Ho
ratiusok esküje, mellyen már a forradalom fuvallata vonúl végig 
(1786), Socrates halála, Helena és Paris, Brutus, s más egyéb 
müvek, mellyek öt iskola-fövé tették. 

Az ö müvészetében is ama visszahatása a cla!!siciemusnak 
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nyilvánúlt, melly nkkor fölényre jutott, nem a gyakorlatban, ha
nem az érzelmekben i miért is ö a forradalom és a császárság 
bálványa lett. 

Mig Olaszországban századokon át fentartatnak a paloták, 
mint hagyományos emlékek, Francziaországban a kereskedő szel
lem s a divat folyton változtattatják azokat, annyira, hogy Párizsban 
nem lehet találni magán-házakat, mellyck egy századoslétet mutathat
nának fel lényeges átalakúlások nélkül. Szent-J usti n homlokzata 
s a kórházé Lyonban La Monceot dicsérik j Párizsban Jacques 
Gabriel épitette az oszlopcsarnokokat XV. Lajos piaczán, a kato
nai iskolát a Mars mezön s a Louvre udvarának harmadik szár
nyát i terveiben ö mindig nagyszerű , s helyes arányt tartva az 
emelkedésekben szabatos formákkal jelleg-egységet párosít. A 
nantedi Boffrand sokat dolgozott külföldön, s Párizsban a Luxem
bourg homlokzatát, a lelenczek házát, a Bicetre kutját építette. 
Francois Blondel ( -177 3) Metzben a Szent-Lajos-apátságot, a 
városházát s a püspöki lakot emelte j Strasshurgut ~záz hiddal 
szabályozta és erősítette, szintugy Cambraytj Párizsban egy építé
szeti iskolát alapított, azt akarván, hogy ott az ifiak valamennyi 
ezépmüvészetben s egyszersmind a gyakorlati munkában is okta
tást nyerjenek. Aztán egy tanfolyamot tett közzé, mellynek 
elsö része a szépséget vagyis a diszitést, a második a kényelmet 
vagy beosztást, a harmadik a szilárdságot tárgyazza: melly mü a 
francziáknál szC~katlan terjedelmességgel és bonyolultan van irva. 
Jacques Denis Antoine ( -1801) j6 idést tanusitott a Pénzver
dén, melly kivül mélt6ságos és azilárd, bent jól felosztott épület; 
mint szintén a törvényszék palotáján is, mellynek udvarát szép 
csarnokokkal vette körül; a Levéltál'ban a boltozatokhoz üres 
téglákat használt, mellyek könnyük. a nélkül, hogy hátrányára 
volnának a szilárdságuak, s a régi dor épitész~ti rendet alkal
mazta, melylyel aztán az unalomig visszaéltek. Goudovin, ki 
akkor lépett fel, midön már meg volt törve a jobb ösvény, a Gyó
gyászati-iskolát igen hatásos összhanggal rendezte be. 

Az irancyi Jacques Soufflot (1714-81), ki már elöbb a 
nagy kórodát s a szinbázat épitette Lyonban, hozta létre a szá
zad legnagyobbszerü franczia em1ékét, a Szent-Genoveva-egyházat. 
Csínteljes s templomhoz igen is változatos atyiben épült görög 
kereszt az hatván láb magas korinthi oszlopok által képezett tor
náczczal, melly emelkedetteégre minden mást felülmul. A kup is 
páratlan magasságu, három központos boltozattal. Sok házat ala-
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kitott át a palladian izlés szerint, mellyet ö Olaszországban tanul
mányozott. A neuillyi hid Peronnatól egyike Francziaország 
legjobb emlékeinek. 

Reyoolds. 
Habár festök találkoztak Angliában 1), iskola nem volt ott, 

sem valameily figyelemre méltó mü nem tünt fel, kivéve a viz
festményeket (aquarell). A vallás nem adott ösztönt festeni a fé
lelmet és reményt a templomokban, s a lelkesedés nem uralkodó 
sajátságuk az angoloknak j miért is müvészeik elönyt adnak a 
táj- és arczkép-festészetnek, a nemzeti költöktől kölcsönzött kép
zelmek és jeleneteknek. E téren Bk a velenczeiek és hollandok 
nyomdokaiba léptek j s bár elméletileg az ódon t ajánlották, gya
korlatban szeszélyökn(!k engedték át magukat s elhanyagolták a 
formákat. Josua Reynolds (1723 -92), Plymptonból, olvasva Ri
chardson értekezését a feiitészetröl kedvet kapott e müvészethez s 
bámulója l8n Rafaellónak, miért is boldognak érezte magát, midön 
Olaszországba mehetett látni annak müveit. De a helyett hogy a 
classikusok másolására forditotta volna figyelmét, jobbnak gon
dolta iblettetni általok, s aztán saját szellemére bizni magát. 
Visszatérvén hazájába, a legjobb arczkép·festönek tartatott j a 
rajzban gyenge 1 de töpreng8 a természet másolásában, makacs 
bevégzettséggel dolgozott, ismételve mondogatván, mikép semmi 
sem lebetetlen a fáradságnak, ha jól irányoztatik ; de az ö folyto
nos javítgatása kevés biztonságra mutatott az ecset-kezelésbe:~. s 
szárazságba m en t át. Petwortbban lord Egrernont kastélyát husz 
festménynyel diszitettP, mellyek legjobbak amaz ország müvei kö· 
zött, különösen Bcaufort bibornok halála. Főleg az ö mozgatása 
folytán alapittatott a szépmüvészetek Akademiája, melly által 
eloökké válaiiz!atván (1769), önkényt ajánlkozott Fe l o l v as á
s ok a t tartani ott a m ü v és z e t ek r ö l, mellyek nyomtatásban 
jAlentek meg, mint szintén egy hollandi utja is, mellyben tudomá
nyosan birálgatja amaz ország festöit. 

W est. 
Most már szaporodtak a müvészete~ mivelöi a szigeten; s 

III. György megengedte a müvészek társulását s az évi kiállitást. 
A pensylvanisi West Benjamin (1738-1820), Reynolds utóda, 
negélyzö és hanyag volt egyszersmind miként az akkori olaszok ; 

1) Láthatók Roraee Walpolenál, Anecdotea of Peinture-, ~s Allan Ounntng
llam-nál, The Livea of the moBt eminent hriti1h pe~inter1 e~nd 1culptort, 5. vol. 
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a az Utolsó-vacsora és a Meggy6gyitott-inaszakadt, mellyek három 
ezer font sterlinggel fizettettek s a londoni képcsarnokban 'látha
tók, csak növelik a vágyat ama terembe jutni, hol az olasz mea
terek öriztetnek. Jobb sikert aratott a tengeri jelenetek és tájak 
festésében; a Hoguei csata s Wolf halála népszerü hirnevet sze
reztek neki, de minden érdemöket annak köszönhetik, hogy metazve 
dolgoztattak át. 8 metszésben kell látni Hogarth müveit is, ki min
dig elmés és észszerü az ötletekben, bármily csekély eseményből 
mély erkölcsi tanulságot tud kivonni, akár komoly, akár bohó le
gyen tárgya, s még inkább ez utóbbi nemben; ha szinezni tudna, 
utólérné a flamandokat. Megemlíthetnők még Wilsont, Gainsbo
rought és másokat, kiknek segélyével az ango I iskola saját, erő

teljes, habár nem tökéletes modorra tett szert. Népszerü volt 
Barry, ki, miként egynémelly fresco-festészeink, roppant téreket 
vont be óriási allegoriákkal,: Londonban a szépmüvészetek elő

roozditását czélzó társaság helyiségeiben száztizennégy láb hosszu 
és tizenkét láb magas falterületen ábrázolta a bölcsészi elméletet, 
melly az egyedek és nemzetek javát az erkölcsi képességek fejlö
désétől teszi függövé: köznapi hitrege-jelenetek, tanultság és erede
tiség nélkül. Flaxman eröteteljesen irta át képekben Hesiodot, 
Homert, Eschylust, Dantet: ügyes volt a lelemén:rben és összeálli
tásban, de mintázva és vésve tulzásba esett. 

A svédek Sergell szabrászszal dicsekednek, Fi 1779-ben Pá
rizsban a spartai Otrias szobrát készítette, s igen sok emléket 
és szobrot emelt hazájában, mellyek között legkiválóbbak Psyche 
és Cupido. A búkórság idö előtt elragadta 8t. 

Ertekez8k a müvéuetekr81. 
Sokan foglalkeztak a müvészetek elméleteivel. Gian Pietro 

Zanotti, ügyes bolognai fest8, Fi g y e lm e z t e t és ek e t irt, hogy 
be vezessen egy ifj ut a festészet be, s kiadta a Ke l e m e n-A ka· 
d em i a t ö r t é n e t é t, melly 1708-ban XI. Kelemen jóváhagyá· 
sát nyerte meg s Marsigli által rendeztetett; miként közönségesen 
történni azokott azzal, ki élökröl beszél, mi11d az alábbvalókat, mind 
a jobbakat maga ellen zúdította; amazokat, mert véknyan dicsérte, 
emezeket, mert amazokkal keverte össze. Don Luigi, a Spagnuolo
nak .·nevezett Giuseppe Maria C res pi baroeco-festő fia, F e l si n a 
p i t t r i c e czimü (1769), s más egyéb munkákat tett közzé, a mü
vészetre vonatkozókat, mellyekben bocsánatra nem számolható me
réezséggel leplezte le korának fogyatkozásait. Lazzarini kanonok, 
Pesaróból, a bolognai iskola tanítványa, ezintén megleheUleen érto• 
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kezett a festészetröl, s szerzeményeiben figyelemmel volt a szoká.sokra. 
Reynolds emlitett értekezéseiben annyira félénken jár el, · hogy 
ellent mond önmagának, jóllehet alkalmas szabályokat nyujt. 
Mengs pedans tudományossággal okoskodik, s elvont elmélllteket 
keres egy olly müvésEetben, mellynek érdeme a jó fogamzásban 
( conceptio) s a jó kivitelben áll; példányképekül ö Rafaelt állítja 
fel a rajzban és kifejezésben, Tiziánt a szinezésben, Correggiót 
a kecsben és a sötét-világosban ( chiaroscuro) ; s annyira bálvá
nyozza az ódont 1 hogy Niobet a fájdalmas szüz mintájául 
ajánlja. 

A németek sokkal behatóbban fogtak a szépmüvészetek ta
nulmányozá.sához, a bölcsészet egy ágává tevén az aesthetíkát; 
vagyis az emberi természet ismeretére alapitván azt; s már dicsé
rettel em litettük Lessinge t, Winckelmannt, Sulzert; de tanaik nem 
szültek gyakorlati eredményt Németországban, hol nem volt iskola. 
Winekelmann ezerint a sz ép eszméje Istenben van 1 honnan ki
foly, hogy az érzéki dolgokba menjen át, mellyek annak nyilvá
nulása. Az ö tetszését egyedul a legszebb alakban nyilvánuló 
görög classicismus birta; s tanítványai közül némellyek az esz
ményiből élettelen elvontságot csináltak, mások a müvészet czél
ját az ódon utánzásába helyezték. E hamis eszményiség ellené
ben Lessing a való, az egyedi, az élő, szóval, a jellegzö jogainak 
kelt védelmére, miben az ellenkező tulságba esett. Diderot a né
metektöl kölcsönzött, azokása szerint, nehány eszmét, hogy hadat 
üzenjen a rococó-nak; levelei Grimmhez az 1765-iki kiállitás fö
lött figyelmet keltettek a bennök nyilvánuló azokatlan szellemű és 
.sok tekintetben helyes, bár sze n vedélyes ités:zettel. Az E n c y c l o
p a e d i á-ban Wa telet, Levesque, Menss és mások czikkeket tet
tek közzé 1 mellyek különbözö szerzökböl lévén összeböngészve 
természetöknél fogva nélkülözik az egybefüggést, s eltérök a mód
szerre nézve. 

Algarotti, mint minden egyébben, T a n u l m. á n y a f e s
t é s z e t f ö l ö t t czimü munkájában is felületesnek mutatja ma
gát; s nálánál még inkább az Rezzonico és más szabály-gyártók 
és titkárok, kik &E eszményi szépért rajonganak, s néhány iskola
szerű szólamokat visszhangoznak. Lanzi F e s t é s z e t-t ö r t é
n e t e tetszik a világosságnál fogva, melly azon elömlik, de azét
darabolja a tárgyat, s nélkülözi ama gyakorlatiságot, melly Vasari 
itéleteit szabadelműekké és oktatókká teszi, még akkor is, midön 
azok tévesek, S ök aztán és Reynolds a termőszethez való uta-
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sitás helyett, a mintAk válogató utándeának ajánlására szoritkoz
tak. Ellenben a nápolyi Francesco Milizia 1) (1725-93), valódi 
Barettija a müvészeteknek, igen vakmerően mond itéleteket olly 
izlésben, melly függetlennek és eredetinek látszbatik azok előtt, kik 
nem tudják, mikép az encyclopaedistákat másolja, kilttől elfogadja 
a nyomorú elveket, még csak azzal sem törődve, hogy megszün
tesse a bennök mutatkozó ellenmondásokat 2). N em emlitve hé· 
zagosságát tekintettel a külföldiekre, a mi müvészeink közül is sokat 
hallgatással mellözött a). Szenvedélyes, zord, tiszteletlen, ócsárolja 
Michelangelót 4), s magasztalja Mengstlt. Mindazáltal ugy hiszszük, 
jó azoigálatot tett, midön irgalmatlanul ostorozta a divatos visszaélé
seket s midön összehasonlítva a régiekkel kisebbitette az uj épületeket. 

D' Agincourt ( 1730-1814 ), ki csak néhány napot tölteni 
jövén Rómába, ötven éven át maradt ottan, védelmébe vette a 
középkor müvészeteit az ócsárlás ellen j de midön ezt. tenné, azt 
a hibát követte el, hogy kisebbnek tüntette fel az egészet, s nem 
mindig volt kellő kimélettel a természetes darabosság iránt j 
szövegében iskolai eszmék fordulnak elö; nem képes a külhéj 
alá hatolni, hogy fölfedezze ott az ihlettséget és érzelmet: mit 
követelni egyébiránt sok is lenne egy olly századtól, mellyben a 
közép-kornak csak tudatianaágai és hibái valának ismeretesek. 

E tanulmányoknak s a régészet megujult szaretetének az 
uralkodó léhaságtól való undorodásra kellett vezetniök. Igaz, hogy 
átaJán véve az idő nem vala kedvező a szépmüvészeteknek Olasz-

l) Di~onario dBlle belle arti ; Me1r.orie degli architetei. 
2) Az Ameticana szónál neveti azokat, kik hisznek Peru nagyszerű épitke

zéseiben, mint mellyek lehetetlenek egy, gépeket nélkülöző népnél ; de semmi 
kifogása nincs az egyptomiakra nézve. Tovább a Fabbricare nó mellett azt 
mondja: "Mexik6han és Peruban az épületek nagy tömegű jól kifaragott kövek
MI !llottak, mellyek távolról szállittatta.k, s ragasz nélkül illesztettek össze." 

3) Például Rainaldot, ki a XI. században a pisai dóm homlokzatát emelte; 
Filippo Calendariót, a velenezei doge-palota épitész6t, vagy legalább szobrászát j 
a vicenzai Tommaso Formantonét, ki a bresciai Loggiát épitette j Baldasesre 
Longhenát, Velenc.zében a Santa M11ria della Sainte templom s a Pesarc-palota 
építiljét ; Bertola, Devincenti, Pinto, katonai épitészeket Piemontban j s még csak 
Marchit s az urbinoi Pacciottót sem említi j hasonlóképen kifeledi a piemonti 
.A.lfieri grófot , s a milauói Omodei t, Riehinit, Medát 1 Mangonet, Bassit, 
Seregnit. 

4) De amaz ócsárlást, melly miatt annyi szemrebányást vont mag6.ra, 
hogy t. i. a Moyzes fllje bak-kecskének Játszik, 8 Reynoldst6l kölcsönözte, mint 
sok más egyebet. is, mellyek az IS pajzánsigllinak t11rtatnak. 
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országban; a vallás veBZtett egykori ihletö erejeből; a képtárak 
inkább. metszetekkel gazdagittattak j a fényűzés egynapi ~ltü tár
gyakban a franczia-utánzásokban fejtetett ki. Azonban szem előtt 

állottak a nagy minták j a véletlen is hozott ollyakat napfényre, 
mellyek inkább észleltettak, mart ujak voltak. Amaduzzi abbé, 
a piacenzai Gazzola, az angol Mayer, a franczia de La Gardatta, 
Paoli Titus fürdöinek romjait, a Laterán festményeit, Palaatrina 
rakmüveit, Contucci és Galeotti a római emlékeket ismertették 
meg. Ekkor divatba jött utánozni a házakban a vaticani loggiákat, 
Herculanum falait, Pestum eszloptornáczait, ama dóri renddel, melly 
ismeretlen volt a rómaiaknál s a müvészetek ujjászületésének 
korában; a butorok, diszit~sek, roatszett kövek, karos gyertya
tartók mind ódon minták után készíttettek. 

Nagylelkü pártolók sem hiányoztak. Alhani bíbornok Róma 
mellett fekvö nyaralójában annyi kincset gyüjtött ösze, hogy még 
most is bámulatot kelt az, jóllehet egynél több muzeum gazdagodott 
onnan; s Mengs által a Parnat~sust festtette ott le, melly ama mű
vésznek legjobb munkája. Valenti bíbornok a spanyol La Vega 
által Rafael tizennégy loggiáját nyolczvan iven rajzoltatta, s Porta 
Pia melletti nyaralójában mindenfelől ritkaságokat gyűjtött, a rá
beszélte X lV. Benedek pá pát, hogy a capitolium i muzeummal egy 
képcsarnokot egyesitsen. E pápa megvásároita Francesco Vettori 
becses régiségeit: XIV. Kelemen, azonkivül hogy megvetette a 
muzeum alapját, gyűjteményt rendezett a Marini által ismertetett 
papyrusokból, a gondja volt rá, nehogy a napfényre jövő régi
ségek szétszórassanak, vagy eladassanak; a e kegyeletet a müvé
szetek iránt VI. Piuara is áthagyományozta. Marco Borghese her
ezeg a nevét viselö hires muzetumot hozta létre: Azara spanyol 
követ, az angol Gavino Hamilton, Jenkins, lord Harvey Bristol . 
grófja , példával és bökezüséggel bátoritották a müvészeket: 
Hancarville, Anglia rendkivüli követe Nápolyban, első fordított 
figyelmet a cserép-edényekre. Olaszországon kivül, c. bajor választó· 
fejedelem pártolta a szép-müvészeteket; szász Fridrik Ágost az 
Augusteurnot régiségekkel gazdagitotta a Cbigi-féle gyüjteményből; 
II. Fridrik Ágost, ki lengyel király volt, gyarapította azt; a Her
culanumban talált három elslS szobrot ott helyezte el; négy millió 
nyolczszázezer !irán megvásároita a modenai herezegak képtárát, 
11 tizenhét ezer ducaton Rafael Sixtusi-M~~odonaaját; ugy hogy ama 
gyUjtemény az Alpeseken tul létezök között csak a párizsinak engedett 
olaszországi miiremekekben. Dreadában megalapitotta a festészeti 
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akademiát, melly aztán utóda Fridrik Kereszt~ly által a költlS 
Hagedorn terve ezerint jobban rendeztetett. 

Mets1Ak, s•obrásaok. 
A metszés, melly terjesztette a remekmüve~et, igen nagy tö· 

kélyre vitetett. Francesco Bartolozzi Angliában matezetekben má.
solván Kaufmann Angelica ( 17 4.1-1807) müveit, ki kecses de az 
ecset-kezelésben nem épen biztos s a kif~jezésben kevéssé erélyes 
festönö vala, érdeménél nagyobb hirnevet szerzett neki, a minden
korra megtartott valamit annak puha kelleméböl. Alkalmazkodva 
az angol szellemhez pontozó modorban dolgozott, a e nemben ö 
elsőnek tartatik : aztAn a vonaloe metszéshez térvén vissza, bá
multtá tette magá.t kecse által. Nyolczvanéves volt, midBn Guidótól 
az Ártatlan-kisdedek öldöklését bevégezte. Rainbach Abrahá.m, 
derék scbweizi szobrász, David Wilkie müveit adta metszetekben. 
Sokan a fekete modort kapták fel, melly gyors és fényes sikerrel 
kecsegtet. Giambattista Piranesi ( -1778), velenezei épitész, Ró
mának igen élénk taltképeit készítette, jó Jeirásokkal kisérve azokat, 
mellyeket mások által iratott, de mellyeket ö sajá.tjaul adott ki 
magokkal a ezerzökkel szemben is. Egyike ez az ö szá.mos kü
lönczségeinek, mellyeknél fogva veszekedett és verekedett, a ki
vel Cslik dolga akadt. Giovanni Volpato (-1805)1 bassanoi sze
gény szülé:!k gyermeke, Remondini által nyomdája részére mun
kával bizatv&o meg, az alkalom é:lt nagygyá tette. Bartolozzi 
V elenczébe vitte 8 t magával, mig végre Rómában egy társulat 
rész~re a vaticani loggiák metszésével bizatott meg. Itt segéde, 
aztán veje lett a nápolyi Rafaele Morgheu ( -1833), szorgalmaa 
müvész, ki Lionardo Utobő-vacsoráját metszette, melly Marco 
d' Oggiono által 8riztetett meg; s munkájuk keresett volt és dn· 
san fizettetett. 

Francesco Ghingi, SienaMl, bámulatosan dolgozta a kemény 
köveket, a ugyanugy a nápolyi Carlo Costanzi: Si rieti, Watter, 
Pazzaglia, Amastini, Marchant, Cades, Caparroni, Rega, Cerbara 
a főleg a Pichlerek müfaragványai bátran kiállják a versenyt a 
régiekkel. Lippert az ö üveg- és kén-nyomataival hün utánozva 
szaporitotta a régi drágaköveket. A rakmiivészek nagyban foglal
koztak képeket másolva a Vatican részére. Tudták, mikép a régiek 
tiiz segélyével festettek, de nem tudták annak m6dját ; a ösztö
nöztetve Caylus gróf által, a Feliratok franczia akademiája jutalmat 
tűzött ki a feltalál6nak, mellyet Bachiliere nyert el. 

A ezépmüvészetek reformja tehát Olaszországban vette kezde· 
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tét. Luigi Vanvitelli (Van Vitel, 1700--73), ki UtrechtböJ szárma· 
zott 8 buszonhat éves korában már Szent-Péter építésze volt, Ná-poly
ban az Annunziata templomot emelte, melly igen gazdag oszlopok
ban, h11bár részben leplezte azokat, 8 diadalra juttatta ott a jó íz
lést, daczára egynémelly elkövetett hibáknak. Ritka jó alkalom ki
nálkozott neki, midön III. Károly egy királyi lakot akart emeltetni 
Casertában, melly ne lenne alábbvaló Európa egyik fejedelmeénél 
sem. (567 lap). Vanvitelli nagyszedi egységes tervet készitett, s sze
renesés volt személyesen valósithatni azt, ama kiviteli változtatá
sok nélkül, mellyek gyakran levonnak más művek szépségéböl. Hogy 
díszítse a kertet, tizenkét mérföldnyi (miglia) távolból vezette a vizet, 
ötször fúrva át a hegyet, három helyütt pedig völgyek fölött vivén 
azt keresztül, legbámúlatosabban a Maddaloni völgyön egy 1618 láb 
hosszú és 178 láb magas hid segélyével, melly háromszoros íve
zeten nyugszik, a melly régi műnek sem enged nagyszerüségben. 
Vincenzo Palerno Castello, biscarrii herezeg Siciliában, a Simeto 
fölé emelt, harminczegy íven nyugvó vizvtJzetö hiddal halhatlani
totta nevét. 

A veronai Pompei gróf egy palotájának épittetéae alkalmával 
kedvet kapván a müvészethez, sa j tó alá adta M i c h e l e Sa n m i
c h e l i po l g á r i é p i t é a z e t é n ek ö t r e n d é t (I cinque ordini dell' 
architettura civiledi MicheleSanmicheli), melly munkát tanúlmányozva 
hadat üzent a divatos tévedéseknek, és sok munkát végzett haná
ban, különösen a Vámházat s a Tornáczot, hol Maffei a régi köve· 
ket helyezte el. Egy másik veronai patricius Girolamo Dal Pozzo 
szintén irt e müvészetröl és foglalkozott azzal. Vicenzában még 
mindig befolyással voltak Palladio példái, s az ember hajlandó 
volna más század szülöttének tartani Ottone Calderarit, ki jeles 
müvész leendett, ha alkalma lett volna. A vicenzai Cerati Paduá· 
bim az észleldét s a kórházat építette, és szépitéseket eszközölt a 
Prato della Vallén. Bartolomeo Ferracina, Solagnaból, tanulmány 
nélkül igen elmés vizeri:lszeti gépeket talált fel, ujra épitette Bas
sanóban Palladio hidját és folyókat szabályozott. A Borenczi 
Ferdinando Fuga sokat dolgozott Rom.iban, s különösen a Mao
tecavalio palotát s a Santa Maria Maggiore homlokzatát készitette; 
bövitette a Szentlélekröl czimzett kórházat, ujból emelte a Corsini 
palotát, s aztán Nápolyban a dologházat nyolczezer szegény szá
mára. Nicolo Gaspare Paoletti hiressé tette magát azáltal, hogy a 
Poggio Imperiaiéra egy boltozatot helyezett át, mellyen Rossellitöl 
voltak festmények. A romai Giuseppe CamporesEI ( -1822) tanul-
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mányozva a régieket letett a rosz izlésr81; mindazll.ltal igaza volt, 
mid8n mondá: - "Ha megtisztítjuk a baroeco-épületeket a zig
zegekt8l, kup-csiga alakoktól, a hullámzó vonalaktól, a meeterkélt 
párkányok és más hasonló müvészi kicsapongásoktól, az ujabbak 
közül ki állitott elö valami jobbat?u Ó tervezte a genzan6i dó· 
root, e dolgozott a vaticani muzeumon, hol különösen dicséretre 
méltók a tornácz s a b i g a terem ; aztán ~ franczia foglalás alatt 
nagyszerU régiségek fölfedezésével és helyreállitásával, a Popolo
piacz és a szomszédos kert tervezésével, e a esászári ünnepélyek 
intézésével foglalkozott. 

Vanvitelli tanitványa, a folignói GiusP-ppe Piermarini (1734-
1808) Milanóba jött, hogy helyreállitsR a harczegi palotát, s nagy
szerfi építkezéseket vezetett ott, többek között ö ~pitette a mon
zai királyi nyaraiM angol kerttel, mi akkor ujdonság vala, e a 
két szinbázat. Ügyes az akadályok legyőzésében e a szükségek
hez alkalmazkodni tudó, észrevette az előbbi hibákat, de nem volt 
Mtorsliga fl1ggetleniteni magát azoktól, e franczia izlést tanusitott 
az ö nagyság nélküli szabatosságában, e formáiban, mellyek nélkü
lözik a domboruságot. Ugyanott ugyanolly ízlésben Polack is 
dolgozott. Az erőteljesebb és kevésbbé ismeretes Simon Canteni 
( -1818), Luganoból, sok templomot és palotát emelt a milanói 
területen, s Genuában P z 1 777-ben beégett nagy-tanács-termet 
épitette ujra, a hol ia a fa-mennyezet helyett egy merész boltoza
tot alkalmazott kapcsok nélkül. E termet az ö honfi!l. :Giocondo 
Albertolli ( -1840) diszítette, ki uj életre keltette a XV. század
beli rolivészet kecseit, gipsz-müvekkel ékitve a palotákat és tem
plomokat Florenczben, Nápolyban, Lombardiában; a milan6i uj 
akademiába igen tiszta izléat vitt be az építészeti diszitményeket 
illetőleg, s mutatványokat tett közzé, mellyeket Giacomo Marcoli 
metszett. 

Giacomo Traballesi (-1812), fl.orenczi festő, a régieket ta
nulmányozva természetes választékosd.got sajátitott eJ, melly a 
vonalak összhangzatos és sima beosztásából s a nemes kifejezésbéli 
szárma2:ik inkább, mintsem a keresett helyzetekb8l, vagy a mel· 
lékletek és szinek csillogó összehalmozásábóL Flórenczben Gui
d6t és a Caracei-kat uj életre látszott szólitani; aztán Milanóba 
hivatván meg tanárnak, munkákat hagyott ott hátra, mellyek igen 
dicséretesek egészben véve, hamindjárt hibásak is a. részletekben. 
Milanóból került ki a. szeretetreméltó Andrea Appiani (1754-
1817), ki a Szent-Celsus templom frescóiban határozottan szaki-
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tott a kortársak tévedéseivel, er8vel párositva a könnyedséget, 
élénkséggel az összhangot, s16abatoasággal a merészséget .. Már 
mint öreg ember a harczegi palotában éa a nyaralóban Napoleen 
apotheosisát ábrázolta nagyszerü ötletekkel, s az akkoriban~diva
tossá vált hitregészeti irály bübájával j s az ö finomsága azt 
okozta, hogy nem találtak tetszésre az utána következők, kik ere
detiebbek valának és kevésbbé akademikusok. 

A szobrászatban azalatt Róma csak gyakorlatlan kisérleteket 
mutathatott fel, s ha megszünt is a Bernini-bálvá.nyozá.s, folyvást 
uralkodtak még a szeszélyek, a keresettség, a gépiessel való pom
pázás. Illyenek Agostino Penna VI. Piusa a vaticani sekrestyé
ben j ugyanattól az Angyalok a San Carlo al Corso templomban, 
s az annyira magasztalt Judit Lebrun AndrástóL A carrarai Giu
seppe Franeh i Si renjei a Fontana terén Milanóban j o bb ízléssel 
alkotvá.k. 

Ca nova. 
Antonio Canova (1747 -1822), egy possagnói kőfaragó fia, 

Rómába vitet vén, az 8 pártfogója, Gerolamo Zulian követ által, 
megingott bizalmában önmaga iránt, látva, mennyire különbözik 
az ottan uralkodó izlés az övétlll, s tapasztalva a bántó engedé
kenységet, melylyel a kitünök megtisztelni azokják a kezdőket. 
Mindazáltal Daedalus- és Icarusában annyira tudta párosítani a 
természetest a régi müvészettel, hogy tapsokat aratott, s Hamilton 
és Volpato reá bizatták a siremlék készítését, mellyet Carlo Gi
orgi emeltetett Ganganelli pápának. A nagyszedi munka közben 
képességeinek öntudatára kelve, érezte, mikép B nincs rá.szorúlva, 
hogy idegen nyomdokokat taposson; pompásan képmásolta a pápa 
alakját, kinek karingén a diszitményekben és redökben olly me
chanicai ügyességet fejtett ki, melly semmit sP.m enged az e tekin· 
tetben legbiresebbikének; a szokottól nagyon különbözöleg jelké
pezte a Mértékletességet s a Szelids6get; s huszonöt éves korá
ban bevégezte az emléket, melly talán legjobb miive 1). Aztán 

1) "Különös tünemény, gróf úr, legkegyeoebb pártfogóm; adrt irok ön
nek. Milly bevezetési 

,,A Szent-Apostolok itteni templomában, a azekrestye 11jtnjánál, Attelenben 
11 II6t oldal--hajó egyikével, 11 velenezei Antonio Canov11 sz<>brász egy síremléket 
emelt G11n~anelli pápán11k. Sima talapzat, két lépcsőre osztva. Az elsön egy 
szép n!l ül, neve Szelidaég, szelid miként a bárányka, melly mellette viaszavonúlva 
fekszik. A mllsodik lépcsÖ.Q van a hamvveder, mellyre nz ellenkez!! oldalról egy 
másik szép ifjú nö támaszkodik, a Mértéklete~aég. Aztán egy talpiapon ódonszem 
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Rezzouico pápa siramiékén dolgozva Canova megmutatta , hogy 
nem kerülte ki 6gyelmét, mikép a nagyszedi Szent-Péter temp· 
lomban a szabatos könnyen nyomorúságos uzinezetet ölthet magá
ra: de mig a baroeco milvészek ennek összehalmozott tömegekkel 
és kitlöncz helyzetekkel vették elejét, Canova nagy mórvekben s 
még is szabályosan dolgozott. Nem aka1·juk birálgatni a kevéssé 
mélt6ságoe Religit)t s az utánzott Genius törzsökét, és dicsérni az 
oroszlánokat: de a fenséges egyszerii~égben im.1dkoz6 pápának 
tapsol az ész és érzelem, s szivesen pihen meg rajta a szem, ki
fárasztva a szórakoztat6 képzelgös alakok által, m~lyek a keresz
tény ség legnagyobb t•!mplomát éktelenitik. 

E különböz8 ulkalmaknak köszönbette Canova tehetségének 
nagyszerü kifejlését; de szünet nélkül tanult és mindent maga 
végz~tt: mié1·t is oem készitbette ugyan egyre másra a müveket, 
de a miket készitett, azokat közel vitte a tökély hez. S valóban 
ö sokak közölt elszórt érdemeket egyesitett magában; értelmes a 
möalkotásban, hibátlan a rajzban, erőteljes a vésö kezelésében, tü· 

szék emelkedik, me Ilyben egész k.\nyelemmel, igen plt.pailag öltözködve ül a 
pápa, s paraucsoló, védő éH bék&ltet<l mozdulattal nyújtja előre vízszintesen jobb 
karját. 

"Im, ez a slremlél1. Az eg.~sz fehér márványból van, kivéve az alsó ta· 
lapzatot., s a talplapot a székkel, mellyek csigamár,•ányból készítvék. Kedves 
összhang ömlik el rajta, a világosa!got felüh·íil és mérsékelten kapja, miórt is 
csupa kellem u egész. A compositiót amaz egysze r« ség jellegzi, melly úgy 
látszik maga a könnyűség, holott magn n nehézség. Milly nyugalom l milly vl
lasztékosság! milly beosztási A s-.obráslllat .is :1z épitész et úgy egés&ben miut 
részletekben véve 11 régi modort tiint.eti elil. Canova antique müvész, nem tu· 
dom Athenbl:ll-e vagy CorinthuHból. Fogadok, hogy ha Görögországban s Gö
rögország legszebb korában kellen<lett egy pApAt metszeni , nem metszelték 
volna különbözllleg ettől. Azon bneiilonhat évi idö alatt, mellyet én e . világ· 
városban töltöttem, soha sem láttam Qi!irinus nép.!t olly átalAnosan tapsolni vala
meily münek, mint ennek. A legértelme.ehb müvés~ek a a jóravaló emberek 
minden ujkori szobormü vek között (lill itélik legközelebb állónak az antiquehoz. 
Maguk az ex-jezauiták is dicsérik A~ AidjAk a márvány Gang11nelli páp!t. B 
bizonyAra egy csorlája ez ama pápállak, ki sokkal dic8é:lségesebb leend ez emlék 
által, mintsem a jezsuiták eltörlése miatt. Egy tökéletes mü elll, s illyenuek 
bizonyitjlt.k azt a bírálatok, mellyel1et róla Michelangelo, Bernini, Boromini bá
mulói adnak, kik hiányokul veszik a legnagyobb szépségeket, s annyira men
nek, m'ikép azt mondják, hogy a redé:lzetek, az alakok, a kifejezések mind antiqne· 
ok. Isten legyen irgalmas nekik l • , • 

R6ma, 1787. april 21. 

XVJJ, 

Lekötel~zett híl azoigája és barátja 
Fr•ncesco Milimia. 
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relmesen ügyes a végrészek és a hajak bevégzéseben, j61 meg 
tudja adni alakjainak a kifeje7;~st, s Annyira utánozza a husossá
got, hogy azt fogták rá, mikép fénymázalja szQbrait. Az irigység 
ócsárlásaira uj csoilá:tkal felelt, s a szobrászat fejedelmMl "üdvö
zöltetett, és felköltlitte a tevékenységet. Valódi költemény az élet
nagyságu kilencz alakbó l álló sír-emlék, mellyet ö Bécsben ausz
triai Krisztinának emelt. E ltérve a szokástól, melly Magdolnát 
inkább kéjes mint vezeklő bilnös nő alakjában ábrázolja, mérsé
keltséggel a kidomboritásban s a test összeejtésével minden vilá
giasságtól megóvta a töredelmet. Hidegségről vádoltatván, Hereu
est és Lyca;;t, Theseust a Centaurussal, Arnort és Psychét ábrá
zolta, me Ily csoportozatok telvék melegséggel. A féldombormü ve
ket is kítünöen mintázza, s nem téveszti össze azok alapelveit a 
festészetéi vel. 

A szobrász bármelly más müvésznél kevesebb szabadsággal 
bir a tárgy megválasztásában j s Canova kénytelen volt Napoleont 
bizeiglileg félisten, nápolyi Ferdinaodat Minerva, a herczegniSket 
muzsák és istenségek gyanant állítani elő. Alkalmas ürügyül szol
gál ez azoknak, kik le akarjá!( rántani a kortársak által bizonyára 
tuJaágosan magasztalt müvészt : de annak, ki rámutat a különb
segre, melly a régi szobrok B a belvcdílri Venus és Perseus kö
zött létezik, hátrányával ez utóbbiaknak, mellyeket ö a franczia 
hódi tó által elrablottak pótlék ául készitett, nem en gedjiik azt kö
vetkeztetnie innen, mintha a mi müvészetünk szükségképen alatta 
állana a classikainak, hanem hogy nem lehet attól teljes röptöt kö
vetelni, midön utánzáSI'a van u tasitva. 

HARMINCZNEGYEEDIK FEJEZET. 

Z e D e é B ll é ID a j á t é k. 

A zene-szinmü eredetét olly darabból vette, mellyben k ölté
sz et, ének, hangszerelés és diszités valának társitva. Most elkülö
nöz tetnek; az ének másod rendűvé válik, aztán egészt> n mellöztetik 
a symphoniákban j a látvány elszakittatik a szótól a tánczok által: 
hogy miként állott a költészet, láttuk, hogy mivé lett, látjuk. Ser
vandani festő, kiről ml\r tettünk emlitest, tisztán távképi előadáso
kat rendezett, a a Tuileriákban csupán szini készletekkel ábrázol-
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ta Pandora tört6netét j még mindig sok van emlékben ama darabok 
közül, mellyekltel ő a pát·izsiakat tizennyolcz éven át gyönyörköd
tette, különiisen pedig Aeneas leszállása a pokolba, hét változattaL 
Aztán a tánczmü kelt diadalmns versenyre a dalrnitvel j s mig a 
dalmü !iét-három változatból állott, a 'tánm>.mü hét és nyolcz uj vál
tozatot követelt, f:l cser.clet eszközölt a páholyokban, mellyekben az 
ének alatt lármáztat{, játszottak, ettek; hogy a tánczosnök milly fo
gásokkal hajhászták n tapsokat, nem akarom elmondani. 

Hogy a jelbeszédi tánczmüvek régóta iameretesek valÁnak Olan
országban, bizonyitják az általunk leirt számos ünnepélyek j az els8 
szinp:1di szerzeményeket közi-játékok (intermezzo) gyanánt kisért ék, 
mint példáúl C a l a n d rá-t j s nekünk e nemhem kitünő szerziíink vol
tak, névszerint BallaBal"ini, ki Medici Katalin é~ Ilf. Henrik udva
rában ünnepélyek rendez/ljeként szerepelt j Durandi Angliában j 8 
föleg Turin lett hiressé a tánczo8 közi-játékokról.- Ezek gyakran 
példázatok volta!(, s említést érdemel az, melly 1'/09-ben London
ban adatott clö, 11 az egyedurarlalini és köztársasági kormányt 
ábrázolta. A király egy nagy buzogánynyal ellátva, miután ma· 
gán tÁnczot járt volna, farba rugta az elsil minisztert, s ez az Ö 

alattasát, ki szintén azt tette egy harmadikkal, és igy tovább az 
utólsóig, ki mozdnlatlanul és sz{, n él kiil fogadta a rugás t. Ellen
ben a köztársaHági lmrmány élénk kiírtáncz által ábrázoltatott, 
mellyben a tánczoRok felváltva és különbség nélkül vettek t•észt. 
Némileg é~zazerilbh dolog vette kezdetét XIV. L11jos. udvarában, 
hol Quinallit éH Lulli Wbh illP-mct hoztak a személyiségek és nem
zetek 8Zereplé~cbe, s jobban alkalmazták a tárgyhoz a zenét. E 
szerint a tánrzmü kiegészitö része lett a drámának, s annyira 
finomult, hogy a szinpadi táncz-meatereknek t.iztlnhatféle táncz-sze
repelt-t is kelfett tanitaniok. 

A némel ek tökélyes bitették a tánczmü vet, s tiit·téneti jelle
get adtak annak j s 1740 felé Hilwerding azon volt, hogy meg
tisztítva az illetlrnségektöl utánzó miivészetté tegye azt, a való
ságnak megfelelöleg mimelve a szokásokat, jelmezekct, mozdula
tokat; a dreadai udvarban Racine B r i t a n n i c u B a, Crebillon l d o
m e n e u 8 a, Voltr.it·e A h i r a j a tánczol"a szerepeltek. Noverre 
Fran,cziaországba vitte az ujitásokat, s leveleket tett közzé, mely
lyek (ö-fö bölcseség szinében akarnák feltüntetni a mimészetet j 
s az azokban foglalt elvel(et sok tánczmüvében alkalmazta Stutt
gard, Bécs és Párizs szinpadain. A táncz-mü Pitraol T e l e m a
c h u B á v a l csakhamar Olaszországba is behozatott; Gaspare AQ· 
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giolini, a Mcsi szioház igazgatója, nagy mester volt, a a komikai 
mimjátékot is életbe léptette 1). 

Amaz idők emlékirataiból érdekes adomákat lehetne a szin
pad állapotára vonatkozólag kiszedegetni, azokon kivül, mik~t már 
előadtunk (6H3 lap). A zenei szindarabokban nagy fényüzést 
fejtettek ki, s a herczegi menyekzö alkalmára Parmában száz
harminczkilencz nj öltöny készült, nem számitva a néma szerepi8-
ket j az énekesek nagy fizeté~t huztak, s ha egy énekesniS Cento
ven ti nek a zecchinók számllt61 neveztetett el, mellyeket egy far
sangi idény alatt bevett, csakhamar háromszorosra is emelkedtek 
a dijak, föleg a herélteké, kik akkoriban megszaporodtak. Egyéb
iránt tele voltak követelésekkel és makacssággal j a v i r t u o z á k 
pálczával vagy a legyezővel vertélc az ütemet, nevetgéltek a pá
holy-látogatókra 1 burn6tot ezittak, bántalmazó szavakkal illették a 
súg6t, kikapcsolták ruháikat, hogy kényelmesebben éoekelhesse
nek, e végül majdnem félmeztelenfil léptek ki. Guadagni, Aetius 
ezerepét adván, a darab végén 'l'heseuseá változott át, mert kedve 
jött küzdení a Minotauruseal: egy szinésznö Metaetaeio darabjában 
soha sem akarta énekelni a l ar g a me r c e d e szavakat, hanem 
am p i á-val cserélte azt fel 2). 

S a fö fontosság már a zenekarnak tulajdonittatolt j a hang
jegyek a szavakat megelőzőleg e azok nélkül irattak j elhanya
goltattak a zenei-ezavalatok, 11 vásottá lett a bohózati-dalmű, jólle
het c'!ak imént ezületett. S a templomban még botrányosabb volt 
a zene mint a szinházban, nagy hang-zürzavar, e e?_y alkalommal 
négy ezer Am e n t számítottak meg; s minthogy a fu v 6 hang
szerek némelly ezertartások alkalmával el voltak tiltva, kint fu
vattak j s az isteni tiszteleten jelenlévők tapsoltak, orrllkat titJzto
gatták éa köhécseltek 3). 

Hogy a zene jel~n korunk társadalmaiban a régiek elött 
ismeretlen uralmat vivott ki mágának a többi müvészetek fölött, 
azon nem lehet C3odálkozni. A tilmeg akkoriban kenyérrel és 
látványokkal elégítiPtelt ki; mostanában a foglalkozást nélkülözö 
és szórakozást szlikeéglö jómódu és müvelt egyének egész serege 
sietne a közügyekbe ártani magát, ha a kormányoknak nem volna 

l) A ZP.néröl és szinpRdról sobn irtak, s kHiönösen 1\ két spanyol jezsuita 
Vincenzo Requeno és Antonio Eximeno, 1ovább{1. ArteagM, Rivoluz:ioni del te
atro musicale. 

~) Lhd Chiari müveit, főleg a Teatro 1Mdemo di Oalicut czimüt .. 
3) Calogera, op. tom, 1. p. 407-410; Chlari, Lettere scelte, II. 147. 
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rá gondjuk, hogy gyönyörködtessék és elbóditsák öket. Ugyana
zért, kezdve amaz idök.töl, midön dalnokok vidámitá.k a szabad 
lakomákat, mindig szerepeini látjuk a zenét a társadalomban, és 
pedig annál inkább rninél finomabbá válik emez. Minden király 
zene· bandát tartott szolgálatában; a dalmü Olaszországból a többi 
országokba is behatolt j s e században sok király nem csak ze
nész, hanem szerzö is volt. A francziaországi regens P a n t e a 
czimü dalrutivet irt; György király Handeit a legjobb énekesek 
felkutatásával bizta meg, s 1719-ben Londonban az olasz dalmü
szinházat létesi tette. I. Leopold Béc3beu honositotta meg az operát j 
VI. Károly irt egy ollyat, wellyet az udvar főbbjei énekeltek, a 
mikor is ö maga a zenekarban játszott, két leánya pedig a szin
padon tánczolt l); II. Fridrik, daczára sztlkmarkuságá.nal(, saját
jából egy szinbázat tartott fen, s a:r, előadásokra hívogató jegyeket 
küldözött. A jó vigjátékok és tragr.diák gyér volta növelte a 
dalmü · becsét, daczára a müvészet fogyatkozásai és kicsapongásai
nak; s Fari n ell i és R az u moff11ki hangjuk érdeme folytán a kirá
lyok tanácsaiba jutottak. A nyilvános éneklés Francziaországban 
sem tartatott az illemmel ellenkezőnek j Párizson kivül egyéb 
városokban is volt&k zene-akademiák és tartattak bangversenyek; 
s nem tekintetett teljesen noveltnek, ki énekelni ét~ zenészni nem 
tudott. 

Kimenvén szokásból az elöbb kedves lant es theorb, a mély 
begedü s a zongora jöttek divatba 2), de a bőgő (violon) s a kisé. 
ret illemelleneseknek tartattak, annyira mikép a Regens nem ta· 
lá.lt arra vállalkozót, midön Corelli eonatáit akarta já.tszatni. Ott 
még mindig Lambert ée Lulli rend~zerei uralkodtak ( 1687), melly 
utóbbi mint eredeti szerző tiszteltetett, mert nom voltak ismerete
sek Carissími, Cavaili és mások, kiket ö utánzott: élénk menetU 
p r e s t o és kinyomstos banglejtés által jellegzett dallamai köz ül 
alig hangzott fel valamellyik, az egész hallgatóság kisérni kezdte j 
könnyed, kifejezésteljes, jól összhangzó zene volt az, melly fá
radság nélkül vitetett ki s nem viselte meg az énekeseket, e 
melly ihletteéget igényelt inkább mint tanulmányt 1 ugy hogy 
Deetouchee, gyalog katona, a kormányzóság alatt egy operát ezer· 

1) Ooxo. 
2) A zongora, melly Schroeter német találmányának tartatik, 1750 ben a 

padnai Butolomeo Cristofori által találtlitott fe J, ki azt kalapácsos czimbalom· 
nak nevezte, s mellyet amt!n Lotti töklllyeebitett. G. ll. OarU, vol. XIV. -
Láed XV. könyv 412. ée köv. lap. 



zett, bár ne Ol ismerte az ellenpontozll.st. De Francziaországon ki
vül mindenütt az olasz zene kerekedett felül, 8 a kedvezŐ. SIJfS 

sok kitünő énekest adott OlaszOI'Azá.gnak, föleg Bolognában és 
Nápolyban. A perugiai Balua~Jare !<'eni, "ki egy lélel(zet-vételre 
két egész hangnyolczadon keresztül emelkedett fel ~s szállott alá 
folytonos és igen szabatos trillával, jóllehet kíséret nélkül 41 rend
kiYüli tapsokat aratott. Fhrenczben három ezren mentek eléje, 
hogy öt fogadják, mind.enfelé arc~k épei voltak láthatók, B tisztele
tére érmek verettek és sonetiek hangzottak. A nápolyi Carlo 
Broscbi, más néven Farinelli, Porpora tanítványa, erőteljes és 
hajlékony hanggal megáldva, Madridban évenként negyvenezer 
fraokot kapott, s minden este énekével mulattatta V. Fülöpöt. 
Igen diesé1·teknek találjuk továbbá a florenczi Vittoria Tesit, s 
Faustina Bordonit V cienczéböl ; és nagy hirben állott énekeért 
ugy mint külöuczségcinél fogva a római Gabrielli Caterina. 

A drámában, a helyett hogy kífejezöbbé igyekeztek· volna 
tenni a zenét, csak nehé~Bégek és czifrázatokban, utó és rezgő 

hangokban, futamok, rövidítések s más külöuczség ekben keresték 
a mtlvészetet, 8 zene-hanggal akarták utáno~ni a szú által jel~ett 

tá•·gyak anyagi zaját. Következéskép az énekeBek maguknak 
igényelték az első helyet, t1 azt akarták, húgy költő és karnagy 
az ö követdéseiknek hódoljanak. A jobb szerzök azonban észre 
vették, mikllp n dallam az, mi a 8Úvhez szól; 8 az átalakulás a 
szent zene terén vette kezdetét, a lodii Luigi Viadana által 
( -1644), ki behozván a folytonos mély hangot (hasso continuo), 
j o bban fentartotta a harmouiát és az arányt a hangok között, 
minélfogva a hangidom (rythmus) érczhetöbb lejtemet nyert, s a 
zene szavalás l<iilön ncmmé lett. Az egyházi énekek és zene te
rén dicséretet vivtak ki magnknak nz emelkedett ús ruüvészi irá
lyu Antonio Bononcini, Modenaból, s a toscanai Bernardo Pa~quini, 
ki Maria Krisztina és más fejedelmek o lőtt kiváló kegy ben állott. 
A velencz•!i Benedetto Marcollo, tisztvidclö, mielött életének hu
szadik évé t elérte volna, már c~y zene ok tatasi folyamot irt; hang
jegyekre tette át az At>canio Giustiniani által lefordított ötven első 
zsolt:ht; irt drámákat és satyrákat. Francesco Durante, Fratta
maggioreból, a szenvelmesnek volt barátja, s Cöak a szent zenében 
tökéletesitette magát. 

A templomból a szinházba mont át a javitás. Jacopo Ca.ris
simi, velenczei, több keeset"el és egyszerüséggel hangidomitotta a 
;l.enei b~avalá.boht. Russi ós Corcili batározoltabb eszmékkel 



721 

birtak a harmonid.ról, s a kifejezésnek előnyt adtak a kiilöncz 
ötletek fölött. CoreJti már meghono8itotta. a rytbmicus symphoniá
kat j a tökélye~ biilvP.n a hnngászati iskolák, jobban lehetett szer
vezni a zenekart, miben igen jeles volt a szász HasRa, ki sok 
éven át igRzgatta a d1·esdait. 

A dal (aria) megválva n zene-szavalAsi aJaktól, a velenezei 
Fra n cesco Cavaili J as o n-ában tG n ik fel, melly 1649-ben adatott 
elö j de inkább a menuetto egy nemének volna az mondható. 
M.csteri ügyesség gel kezdette azt kezelni Cesti D o r i s czimü da
rabjában (1663). "Aies~andro Scarlatti, ( -1725) Nápoly ból, a sza
vakéhoz hasonló kifejezéssel biró dallamokat is alkalmazott; köte
lezövé tette a zene-szavalást, mellyet aztán Vinci tökélyesbitett. 
Lassao lassan mindinkáhb haladtak a javulás utján Leo, Sarm, 
Porpora, Fea, Abas, végre a jesii Giambattista Pergolesi (1710-
37), ki tanulmányozta a természetet, s a vallásos fenségtől a tré
fás lantos versek ig, a St a b a t Ma t e r t 6 l a bohózati dalmiiig 
miodennak értette módját; utánozhatlan a nagyszer ü vel pnrositott 
egyszerűségben, legfőbb fokra emelte a barmon i át; s a hibákat 
kijavította volna, ha buszonhat éves korában el nem ragadja öt a 
halál. Életében csak füttyöket kapott; alig halt meg, a zene 
Rafaelja gyanánt magasztaltatott, sa müvészet semmi tökéletesebbet 
nem mutathatott fel az ö Se r v a p a d r o n á-jánál s a magón
beszédnél Metastasio D i d o j á-ban, mellyct Vinci tett !\t hangje
gyek re. Nicola Jomelli, A versából (1714 74), a M i sc r er e-vel 
es Metastasio sok drámájával halhatlanitotta magát, mellyekben 

t ök élesbitette a szinpadi zent'lt, s Európa gyönyörüsége lett. 

Tartini. 
Giuseppe Tartini, Pi ran o d' Istriaból ( 1692- L 770), ld ötven 

éven keresztül igazgatta a paduai Szent zenekarát, fölfedezte a 
harmadik hangot, melly két hurr1ak unisanólag érintéséből cred, 
irt a müvészetébe vágó dolgokról, s kitünő játékos volt a hege-
dün, mellyre vastagabb hurokat alkalmazott s meghosszabbította 
a vonót. A bölcsészeti harmaniában Giovanni Corellit követte, de 

felülmulta öt a motivumok szerenesés megválasztásában; B D' 
Alembert azt mondotta, hogy az ö sonatái inkább érzelem és nyelv, 
mintsem hang és harm0nia. Ha szerzeni akart, elöbb mindig 
Petr,arca valameily sonetjét olvasta; ép ugy miként Mengs fest
ményeihez Coraili dalaiból, Fratellanza a müvészetekb8l maritettek 

ihlettséget. 



Pal!! leli o. 

Giovanni Paisiello (1741-1816), Tarantoból, Durante tanít
ványa, kiterjesztette a fuv6 hangilzerek használatilt s a symphoniá.
kat, de ugy, hogy el ne nyomják az ének-zenét (vo cal) j behoz ta a Fi nil
lét a komoly dalmtlvekbc, a karokat a dalokba, B a gondolat
egységével ezerféle változatosságot párosított. T e d e n m-a és 
N i n a p a z z a-ja ellentétes nemü minták. A nápolyi Domenico 
C imarosa (1754-1801 ), sziveseu fc.gadtatott és ajándékokkal hal 
moztatott el az európai udvarok á.ltal j százhusznál több operát 
tett át hangjegyekre, mellyek szerenesés szini hatályosság, a hang· 
Odztalékokbani egység s a kíséret gazdagsága miatt dicsértettek j 
s T i t It os h á z as s á g a még most is adatik. Földije Anton-. 
maria Sacchini (-1786), ki Durante tanítványa volt, és ho<;~szasan 

időzött Angliában, kellemes és könnyed modora, lágyaága és dal
lamassága által aratott tetszést i s O e d i p u s C o l o n e-ban 
czimü darabjával a francziák itélete ezerint a müvészet legfelsöbb 
fokát érte el. A nápolyi Cafariello ( -1787), Leo tanítványa, jól 
tudta alkalmazni a motivumokat a költő érzelmehez. Ernlitest 
érdemelnek még Pachierotti a zenészet bölcsésze, Bertoni, Sal6-
ból, és Sarti, :F'acnzahól, ki meatere volt Cherubininak. 

Raruea11. 
Mások Rközben az elméleteket tökélyesbitették. Jean -Phi

lippe Rameau (16~3-1764), Dijonból, 1721-ben tette közzA első 

gyüjteményét zongorára irott sonatákból, ki lencz helyett öt kul
csot használva i aztán két évvel késöbb a három d o kulcsot is 
kiküszöbölte, úgy hogy csak a fa maradt meg n balkézre s a 
s o l az éles hangokra, me Ily rendszer lll BÍ napig is követtetik. 
É r t e k e z é e é b e n a h a r m o n i á r ó l (1722) ellentétbe 
helyezte magát a franczia izlés~el, de senki sem figyelt rá, miglen 
tizenkét évvel később, gyakorlatilag alkalmazta szabályait. Termé
kenységéről tizenhét dalmű tannskodott, mellyeket kevés év alatt 
szerzett i s bár Lulli pártolói által keménységről és tulterheltség
ről vádoltatott, felülkerekedett. Ekkor 371 ö alap-mélyhang-rend
szere (Sistema del hasso fondamentale) nagy elterjedést vett j s 
fél századon át nem irtak többé máskép mint formulák szerint, 
mellyek kényelmesek valának ugyan, de az alkalmazásban ellen
~ezőknek mutatkoztak a tapasztalás által szolgáltatott tényekke.!. 
Ö és Tartini a barmonia bölcsészeti megfejtését elmés balltani kí
sérletek segélyével akarták adni, mellyek mig egyrészt ~eszközöl
hetlenek voltak a ezerzök zlimének, má.s részt puszta számitásra 
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vitték vissza egy olly müvészet bölcsészetét, mellyben a főbatás 

az érzelemnek köszönhet<S, a mellyben a balltan fejtegetésai soha
sem indokulják a hanglejtemet (rythmust). 

Mindazáltal e füt·készetek kitünő értelmiségek figyeimét von
ták a zenére, millyenek Rousseau, D' Alembert, Diderot; de mig 
az elsö ki akarta zárni az előnyöket a a kifejezési eszközöket, 
mellyeket a ~armonia ad a zenének, D'Alembert azt mondá: 
nMint mérnök kötelességemben állónak tartom tiltakozni a visszaél és 
ellen, mellyet a zenében üznek a mértannal. 11 A bolognai Giambattista 
Martini ( 1706-84 ), franciskánus barAt, az egyház t 2ienéezet terén 
kitfin8 Giac.omo Antonio Perti tanítványa , szintén irt a zene és 
mennyiségtan között létez<S viszonyokról, 8 a legterjedelmesebb 
gyűjteményt állitotta össze a zenemüvészetre vonatko zó értekezé· 
sekből j az elmélettel ki!Un8 gyakorlatot párosított j bár inkáb b 
tanult müvésznek mutatta magát mint lángésznek j 8 az akkori 
uralkodók valamennyien elismerésben részesiték öt, millyet nem 
kaptak a gondolkozók. A Z e n e· t ö r té n e t három kötetében 
( 1757) nem megy túl vissza a görögökön : az egyházi zenében a 
nagy szabású és fensége11 modor megőrzését sürgette, távol ohajtván 
attól tartani a piaczi zajt s a szinpadi puhaságot. 

Rameau rendszerétől a francziákat elvonta a könnyed és ke
cses egyszerileég, melly Jean-Jacques Rousseau közi-játékában 
nyilvánult, ki Grimmel együtt azt vitatta, mikép az olaszon kivül 
nincs más jó zene, sem felebb való meater PergolesinéL Az olasz 
Duni, aztán a franczia Philidor és Monsigny, komikai dalmüszerz<Sk, 
sokat tettek arra, hogy feledésbe menjen a nehézkes franczia zene j 
melly forradalmat aztán Andrea Gretry (1741-1813), végezte be. 
E lüttichi származású müvész, ki már négy éves korában is birt a 
zenei rythmus érzékével , Pergolesi egy dalmű vének el8adásán 
szenvedélyesen beleszeretvén az olasz modorba, megvált a ha
zai iskolák nyomorú_ módf zereitöl: s egy furcsa társasággal, melly
nek vidám kalandjait emlékirataiban rajzolja, Olaszországba érke
zett: nez ország szépségei (mondja ö) az első zene·leczke voltalr, 
mellyet Italiában nyertem j a milanM szép nök éneke örök viszban
got hagyott hátra lelkemben. 11 Szintolly söt még nagyobb hatást 
gyakoroltak rá Rómában a m i n e n t i-k (grisettek), a paloták és 
templGmok. Itt ö a vallásos zenével kezdett foglalkozni j melly XIII. 
Kelemen gondoskodása folytán kivetközött a világiasságból j aztán 
a szinpadira adván magát, érezte, hogy helyére talált. Legyőzvén 
amaz elsö nehézségeket, mellyek PárizAban várakoznak arra, ki di-
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ci8séget t:Mgy oda keresni, égig magasztaltatott; e negyvennégy 
dalmüben franczia zenét teremtett, melly szeretetreméltó, vidám, 
mesterkéletlen, miként a társadalom. Eléje tette az ér21elmet a zaj
nak, a kecset az erőnek, az ihlettséget a tudománynak, s azt 
mondá: n HibAkat akarok elkövetni j a barmonia nem fog az· által 
veszteni." 1). Átél vén a forradalmat, 180 J. ben egy középszern 'köny
vet irt, mellyben védelmezni igyakezett a bölcsészi eszméket a val
lásos visszahatás ellen, melly akkoriban vette kezdetét.2), 

Giuck. 
Mig a komikai d11lmüben átalakitáson mcnt keresztül a zene, 

. a komoly opera terét egész Gluck Kristófig a franczia iskola pár
tolói tartották elfoglalva. Nevezett müvész (1714-87) a néme
tek összhangzatos mély tudományosságával az olaszok dallamos 
ihlettségét s a franczia észelviségE-t párositva, zenélyes összetéte
lekre, dallamosságra, kellő kifejezésre tett szert, s O r p h e us
ával, melly 1774-ben Bécsben adatott elö, megteremtette a drámai 
zene-igazságot. A r m i d a, A l c e st es, a két I p h i g e n i a meg· 
mutatták, mire képes a zenei lángP.sz. Ő egészen a drámai !!Zi

gorú kifejezésre támaszkodik 1 kimért ;hangokban erőteljes össz
hangzatokkal alkotva, mellyek szólamról szólamra sikamlanak, s 
idegen~edvc a természetes cadenza puha sztlneteitöl; miért is 
nála nem. találjuk fel a nagy és symetrikus fordulatokat, nem az 
ének-hullámokat, nem a mi meetereink váratlan átmencteit. 

Piccin i. 
MAria Antonia támogatta öt ke gy ével, dc szám os ellenesei a 

barii Nicola Piceinit ( 1728- 1800), Duran te tanítványát, hivták 
meg Párizsba, ki Metastasio Z e n o b i a-jával egyszerre kortársai 
fölé emelkedett. Ő sok ujitást eszközölt; behozta a félhangokat 
a szenvelmesbe, a fnvó·hang~zereket a zenekarba; nagyobb mü
vészetet vitt a versenyzö-darabo~ba j a bohózatban a hangjegy-

1) Mi f:íjlaljuk, hogy 11. zenebzerzök szulgá16jává. teszik 11. költészetet a 
zenének; Gretry, j61lehet nagy figyelemmel volt a kif~jezésre, azt ké,·di: a köl
temény miért ne készit tethetnék a zene ut6.n ~ a zenoszerzö, ki mindig szolga, 
miért ne 16.thatn& már egyner magát szabadnak alkoth~flban ? miért oe kap
hatnA l<ésöbb a szavakat, mellyek kifejezzék az ö zengzeteit ? Ki fogja eldön
teni, a két művészet közül, mellyik fogéku11yabb az illy szolgasAgra, a zene-e 
vagy a költészet? (Saggi 81tlla mU8ica). Tudva van, mikép Haydn szabadon 
szerzette Kri1ztua hét szavdt, s j6val késöbb alkalmaztattak ahhoz a szava-k. 

~) De la verité: oe que noU8 ftlmu, ce qtMJ 7IOU8 10111mea1 ce que notH 

det~ri0718 Ure. 
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es szó-zenét a kec~es kifejezéssel 8 a harmaniával helyettesítette. 
Körülbelül azá.z dalmű vet hozott már szinre, midön Franczia
országba érkezett, hol rögtön a Piccinisták pártja keletkezett, melly 
az ö szépségeit fegyverfil használta, hogy a tiszta d a ll am nevé
ben hadat üzenjen a d r á tn a i z e n e- i g a zs á g n a k. S azt mon
dák, tisztáu a dallamban áll a zene, melly tönkre tétetnék, ha a 
költők képtelenségeit kellene követnie ; ruig a Gluckisták véle
ménye ezerint a kifejezés igazsága elválaszthatlan a valódi drámai 
széptöl, mellyben a költészetnek és zenének kezet kell fogniok. 
Tudományokban járatlan zenészek, zenéhez mit sem értö tudósok, 
B a henye töme~ és a marakodó bölcsészek harezra keltek, melly 
nem kevesebb hévvel folyt mint az ame1·ikai szabadságért i s a 
bohó gyermekeskedések közepet t némi igazság is merült fel: azon
ban nem vették észre, mikép minden egyes szótagnak szigoru 
kifejezése a zenében logikailag csak a zenei-szavaláara v~:~zethet i 
mig a dallam nem e~,;yéb mint a fülek csiklandozása ok nélküÍ; 
mindazáltal a két véglet között van egy egyesülési pont, midön 
a dallam, a nélkül hogy minden egyes azótagot sz olgailag akarna 
követni, ellesi a szinész érzelmét, a mennyire a müvészet utján 
lehetséges, utánozza annak kifejezését. 

Mozarf. 
Németországban Handel magasztossá tette az oratoriumot, 

s Londonban lelkesedést keltett a szinházakban. Mozart Wolfgang 
(l 756- 91), Salzburgból, 1\ legfényesebb és legkiterjedtebb pályát 
futotta meg minden nemben; s a milly jelesek D o n J u a nj a és 
V a r á zs fu v o l á-ja, szintollyanok miséi, R e q u i em e, és zongora
darabjai. Komoly, mélyreható, merongö, mig Cimaroaa élénk éa 
hajlékony j emez külsö, amaz inkább benső j a német irálya nagy
szabásu és határozott, a mienké tüzes és könnyedén odavetett; 
amaz a lelket indítja meg, emez az érzékeket kecsegteti. Gretry 
Napoleon által kérdeztetve, azt mondotta: - "Cimaroea a szobrot 
a szinpadra helyezi s a talapzatot a zenekarba; Mozart ellen
kezőleg." 

Haydn. 

Haydn Feroncz ( 17 32 -l R09) Robramból Bécs mellett, a 
zene, Michelangelója, forradalm11.t eszközölt a hangszeri részben, 
melly akkorig mint aféle kíséret az énekhez másodrendű sze
repre volt kárhoztatva. Fölhasználva bonfiainak nagy ügyeaaegét 
a hangsMrak kezelésében, megteremtette a symphoniát, nem csak 
me rt tökéleteeitette a külön bözö zon t> kari összeállításokat, hanem 
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ég még inkább az által, hogy eltaláita valódi alakját a szólamol$ 1 

tagok (periodus) és méreteknek, mellyekre szükség van, midön a 
zene elszigetelten áll a költészettöl, s azért a szót valameily zenei 
combinatióval kell pótolni, melly képes legyen fölkelteni a baUgat6-
ban a zeneszerző által czélzott érzclmét. Illyvégre jól szolgál az 
alaptárgy (motiv) egysége, azaz valameily dallamszerü vagy csak 
hangarányos (rythmicus) formula választása, melly formula eok, 
egyik a másikból szülemlö, mindenféle természetű fejlemények 
csiráit rejtvén magában, lehetövé teszi a zeneszerzőnek kifejteni 
tárgyán a harmonia, a modulatio s a zenekar hangzatosiJágának 
minden gazdagdgát. Tekintve a helyzetek változá~ait, az illyoemíi 
egység nem lehetséges egyhanguság (monotonia) nélkül a drá
roában j de a szöveget nélkülöző zene kénytelen gyakran ismételni 
a dallamos formulákat, hogy a hallgató számot adhasson önmagá
nak az azok által okozott benyomásokról s a szerzö érzelméröl. 
Haydn illy módon megazokván n tárgy és a nélkül festeni, hogy 
a részleges nyelvezet által vezettetnék a különbözö jellemekhez" 
miként Gretry mondja, nem igen aratott sikert a drámában, hol 
saját eszméit a költő eszméinek kellett alávetnie. Azt mondotta, 
Angiiának köszöni a hirnevet, mellyre csak későn emelkedett 
hazájában. Szokott dolog. 

Merészségei, a különös összhangzatok (accord), a miivészi 
átmenetek utánzókra találtak, kik napjainkban az éneket elnyom
ják a kísérettel, haj há sz va a nehézségeket s a mü vészeti csillogá
sokat. 

Beethoven. 

A bonni Beethoven ( -1827) magasztoilságra nézve talán 
felülmulj a Haydnt és Mozartot; de ö és C rom er nélkülözik az 
egységet és termédzetességet, s önkényt állitanak a tudományos 
szabályok helyébe. E ezerint azután, hogy Gluck és Gretry a 
szóra forditották fö 6gyelmöket1 keresve annak hanglejtemea 
(rythmicus) kifejezését, a természetes szavalást, s az ének alapjául 
véve azt, végre odament ki a dolog, hogy a zene teljesen függet
lenitette magát a szótól, sőt a szent zene terét is elfoglalta, mely
lyen szülemlett; a bajor Mayer ( -1845) a kiséret . azoigálatára 
kényszeritette az éneket j a zenei-szavalás számiizetett, ép ugy 
miként az egyenes vonal a baroeco rajzokbóL Melly Mayer mind
azáltal David, Donzelli, Bordogni, Donizetti meatere volt. 



HARMINCZÖTÖDIK FE3EZET. 

Tud om án y ok. 

Newton óta a mennyiségtan s a reá támaszkodó tudományok 
igen nagy növekedést vettek j de a vita, melly Leibnitz és ö kö· 
zötte a fölfedezések elsöbbs~ge iránt támadott, elkülönítette a 
szárazföldi mennyiség·tudósakat az angoloktól, megszakítva az 
ismeretek, tapasztalatok, veleményak kicaerélését. A nagy tiszte· 
letnél fogva, melylyel Newton iránt viaeltettek az angolok, lehetet~ 

lennek hitték adhatui valamit ö hozzá, miért is elhanyagolták a 
Leibnitz-pÁrtiak fúrkészeteit, s a fluxiók *) tana csekély elöhalada1st 
tett, és nem alkalmaztatott annyira, hogy növelte volna az ember 
uralmát a meunyiség-combinatiók fölött. Cotes H a r m o n j a 
m e n s u r a r u m-a s a M i s c e l l a n e-á k De Moivretól szép 
kivételeket képeznek. Brook Taylor M e t h o d u s i n c r e· 
m e n t o r u m-a dicsérettel idéztetik j s tBle nyerte nevét egy 
képlet, melly minden függvény·fejleményt magában foglal. Ma
claurin elmésen fejtette ki az elemzés tanát, de a róla nevezett 
tantétel Stirlingnelt tulajdooittatik. A szárazföldi nagy elemzök 
müvei végre legyőzték a szigdick nemzeti elöitéleteit, s kitünll 
müvelöket serkentettek ott tevékenységre. A metapbysikus Ber
keley a fluxiók reodszerévE>l1 s a határok elvével a tökfiletlen 
nyelvezetbéli levezetett ellenmondásokat állitott szembe; mig végre 
D' Alembert a legegyszerUbb értelembeo kimutatta a határok amaz 
elméletének alkalmazhatóságát, B általános elveket állitott fel a 
szilárd és folyékon testek mozgására vonatkozólag. 

Giulio F11gnani első volt, ki figyelen..be vette az t\t nem 
változtatható külöubzékeket a kup-metszvények négyszögitésénél, 
mellyek a kerülék, a mentelék, és a hajtalék kiegyenzésére azol
gálnak , a hol is megmu~>ltjB, mikép egy adott hajtalék-ivböl, 
melly negyed fokú, egy kerülék- és egy meetelék-iv határozható 
meg, mellyek összevéve a bajtalékkal egyenlök 1). Lorenzo Mas
cheroninak azon gondolata támadt, hogy az elemi mértan összes 

*) Fdellbb menoyiségtnoi kifejezés, melly Newton Izaill értelmében bizo
nyos nsgys6g·viszonyokoalc, p. o. egy megmelegített test kibülésédl az id11-
és hévm~rték nagys:lgi viszonyainak v6ltozlsi, lefoly6si gyorsaatl.gát jelenti. Aford. 

l) Giornali dei letterali d' Italia, tom. XXXIV. 
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kérdéseit tisztán a körzl:lre vigye vidsza; minek folytán a tételek 
egy egészen uj összletével állott el8, hol kültlnösen figyelemre 
méltók azok, mellyek a kör fdosztására vonatkoznak t). Eulerhez, 
irt néhány lapnyi A d n o t a t i ó i b a n több igazságot érintett, 
mellyek késöbb eredetieknek és nagy fölfedezések magvát maguk
ban hordozóknak ismertettek. Fürkészetei a bóltozatok egyer.su
lyára vonatkozólag szintén dicséretet érdemeltek. Guido Grandi 
atya ruértanilag igazolta a betümenDyiségtanl s az arányszámot 
érdeklő U geni-féle tantétel eket, s bizonyos, általa kigondolt, viszony
lagos görbe vonalakkal lehetségessé tette nehéz feladatokat oldani 
meg a különbzéki számítás (calcnlus ditferentialis) nélkitl, s Newton 
és Leibnitz bámulták IH. A nagyherezeg által udvari mathema
tiku~sá neveztetvén, a vizépité'lzetben tehets~gének fényes jeleit 
adta. 

Giorgio Vega egész tíz tizedesig kiszámított sorszám-táblá
zatokat tett közzé (178A és 96): felhasználta Vlaeq műveit, s be
széli, mikép, elfogyván ezek EurópábatJ, China csásZI\ri palotájában 
ujra nyomattak. Emlitést érdemelnek Gaspare Prony táblázatai ÍR 

még kiadatlan tizenhét n11gy kötetben, a gömb kö1 ületének tizedes 
felosztása azerint számítva, mellyek kétszázezer szám sorszámát, 
százezer kebelt (sinus), ugyannyi érinWt, majd tizennégy, majd 
huszonnégy tizedes számjegygyel, a öt hasáb kiilönbzékkel, foglal
nak magukban. 

Várni lehetett volna, hogy legalább a v()etlen ldvonhatja 
magát a mennyiségtani szabalyok al61, azonban a me.nnyiségtudó
sok a fölött is uralkodni akartak. Már Pascal· és Fermat tettek 
az iránt kisérletet a játékokra nézve, aztán pedig Huygens lépett 
fel, a hasonság nyomán á.llapitva meg az egybavetéseket. Giacomo 
Bernoulli terjedelmesen értekezett e tárgy1·ól 2); Laplace pedig 
valóságos számítást csinált a dologból, melly a föltétlen bizonyos
ság körén kivül es6 különféle ismeret-tárgyakra alkalmazva ezek 
között a jövö események fölismerésére akar vezetni. Condorcet a 
valószinüség-számitást az itélethozáaoknáli szavazatokra alkalmazta; 

1) Buonaparte, ki miodennemü dicsöségnek részese ohajtván lenni, be
iratt; magát az Institutomba éR látogatt~ azt, Olaszországban megismerkedett 
a Körzö-mé1tannal, mellyrl!l még nem birtak tudomAssal Francziaországban; s 
egy alk11lommal azt a tréfit csinAlta, hogy érdekes föladatokkal hozta. uvarba 
Lagrangát, me1lyekre dzve ama könyv éleselmü és uj megoldá.sokat tar
talmazott. 

2) Ars oonjeetandi. 
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mások a sorsjátékra; aztán a fogsdásokra, melly dolog körül föleg 
az a.ngolok szilrszálhasogatóztak ; tovább a közkölcsön,- év és 
élet-járadékokra, a választások és biztositásokra, szóval a politikai 
és nemzet-g11zdászati feladatok egész halmazára. 

Az egyetemességet és összméretet, mellyet Euler elemzése 
nélkülözött, Monge és Lagrange adták meg an11ak. •A beaunei 
Gaspare Monge (1746-1818) kül1inös érdemet szerzett magának 
az által, hogy megteremtette a leir6 mértant (Geometria descrip
tiva) együttesen fogva fel ama mii velete)( elméletét és gyakorlatát, 
mellyek a térben írott vonalak, síkok és fölilletek összevetéséMI 
erednek. Miként a mértani mennyiségeknek a vonalak vetületei 
ezerint tekintett származásából a leíró mértan, ugy ama wennyi
ségeknek a vonalak átmetszetei szerint tekintett szá1·mazásából a 
haránt-vonalak mértana szülemlett, melly Carnotnak köszönheti!. 

Lacroix rÖvidlelezte és biráiRt alá vette az egészlési- és 
különbzéki hánylatra vonatkozó nagy számu munkákat; e számítás 
mehpbysikájé.val Lhuillier tett kísérletet, annak összes körülmé
nyeit. a határok nézlelésére vivén vissza: végre a turini Luigi 
Lagrange az elemző függv ények elméletét adta. 

Lngra11ge. 
Lagrange (1736-1813) már tizennyolcz éves korában Eulernek 

az egyenlő-keriiieteket (isoperimetri) tárgyazó munkájá.t bonczolgat
ván, eleget tett emennyiségtudós ohajáuak, ki hasztalan keresettegy 
olly számítási módszl'lrt, melly minden mártani tekintettől független 
lenne; s ugyanazon tudós tantételének, melly az elszigetelt testek 
mozgásának egy uj sajá.tságára vonatkozott, olly átalánosságot 
tudott kölcsllnözni, melly az erlltan összes feladataira alkalmazható 1). 

Euler közzétette ifju vetélytársának találmányát a v á l t o z a t ok 
m 6 ds z e r e nevet adván annak. E fölfedezéseért egész Európa 
által bámultatva, Lagrange folytatja miiködéaét a fensőbb mennyi
ségtani kérdések terén: a berlini akadernia elnökségével tiszteltet
vén meg (1766), ki tudja kerülni a lármás vitákat; nyilt, egyszerü 
ember, bölcsész zaj nélkiil, miként II. Fridrik ilt nevezé, tiszteletre 
kényszeriti az irigy&éget, ha nem változtathatja azt szeretetre. 
Miután Berlinben huszonegy évet töltött volna el, Párizsba ment, 
hol Jegnagyobb miivét, az E l em z ö e r ll t a n t 1 tette kö111zé, melly 
Newton P r i n c i p i á i és Euler miivei mellett örökké fog élni. 
A forradalmat sértetlenill átélvén, az elemi iskolákat és a mii-

lJ A leghisebb hatá.s elve. (Principio della minima azione.) 
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egyetemet ujból szervezte, Visszatérvén a mértanhoz, mellytHI egy 
perezre kedvét látszott veszteni, az E lm é l e t e t irta, mellyben 
mindig az elvek átalánosité.sát tartva szem el ö tt, az eredeti és 
leszármazott függvények metaphysikájához j utott, miközben' min
dent egy elemi algebra.i nyomozásra vitt vissza, az elemzéstöl a 
végtelen kicsiny nagyságok (infinitesimi), a fluxiok, a határok 
minden eszméjét eltávolitotta, s egy~zerüsitni akarvan a megoldá
sok készülékét kiküszöbölte a bonyolult sz erkeze teket, mellyek 
ártalmára voltak a csínnak és az egyfo rmaságnak. S épen tekintet
tel az. alak-cainra, mellyet a m6dszer-egyetemeaséggel s a fogalmak 
egységével párosított, neveztetett ö a menuyiségtudósok Racine
jának; s az ö irály a classikus maradt az elemzésben 1). 

Midöu Gauss !801-ben közzétette az ö S z á m t a n i f ü r k é
s z e t e i t, mellyekhez egy eredeti módszert csatolt az egy első 

szám által kifejezett egy fokú egyenletek megoldására nézve, 
Lr.grange bámulva azokat, visszatért a szabályokh•JZ1 mellyeket ő 

egykor uz egyenletek átaJános megoldása czéljából felállitott, B a 
német szerzö elméletét függotlenitette az egyenletekt81 s a kétes 
gyökök alkalmatlanságaitól. 

Amennyiség-tudományok t1Jrténete, Montucla
tól 2) daczára szá mos tévedéseinek és igen sok hiányának, szép 
tudományos emlék, s főleg az elö:>zóban igen bölcs eszméket tar
talmaz. A hibákat, mellyek e munkában Olaszorazág rovására el
követtettek1 a veronai Piett·o Cossali ( -1815) tette jóvá a B e· 
tüazámvetés eredete és haladásé.nak történetében, 
me ily munka tudományos készültséggel van ugyan irva, de (l urva 
irályával és a különcz vitatásokkal kifárasztja az olvasót. 

I) Az igazelm!hég éa viUgoasAg valódi példAnyképei az elözö fölfedez4-
sek tárgyalll;ai, mellyeket LAgrange az övéinek mindig eléjök bocsAt.. Bzivre 
fkevéssé érzékeny, a lé.rsalgAsban, llene mellett könnyen elszórakozott,· valameily 
e l adat mPgold!sa után hRgyva járni eszét. Egy este annyira AÜrgölte nejét, 
hoj!'y midlln B szinlulzba érkeztek, még nem voltak ott meggynjtva a gyerty Ak; 
s midön a nő bosznsHn kérdené: "No, mit fogunk mAr moat csinAloi?" il vA
Jaszul adta: .Mit l nem Ichet-e itt gondolkodni ép ugy mint másutt?" Gyakran 
élt k&tes formuiAkkal, de mídön bízouyoa volt a dologban, határozottan beszélt, 
a .Hs én mondom, jele hogy ugy vsn.• 

') H;stoire des mstMmatiquea, dana la q u elle on rend com p te de leurs pro
gr~ e -depuia l eur origine j usqu' a nos juors; on l' on ex pos e le tahleau et le deve
loppment des principalea decouvertes, les contestation~ qu' elln ont fait naitra 
et lea principaux t.raits de la vie de~ matbématiciena leA piu~ célebrea. 
Páriu 1768. 
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Mo•lan. 
Az angolok a mo:-.;tanban ( dinarn ica) is szolgailag ragaszkod

tak a P r i n c i p i á k betűjéhez ; jóllehet a késöbb fölmerült igen 
bonyolult kérdések rendszeresen nem oldathattak meg tilbbé ugyan
azon eszközökkel és ugyanazon alakban, hanem sokkal · átaláno
sabbak és nagyobb tökélyüek lüvántattak. Mi a mennyiségtudósok 
között ritkán szokott megesni, a század e lej én egy vita keletkezett 
az élö erökre, vagyis azon módra nézve, miként kelljen médegel
ni a mozgásban levi) testek erejét. Német-, Olaszország, Holland 
Leibnitz és Bernoulli mellé állottak ; az angolok a régi módsze
rekkel tartottak : s miután mindkét fél ugyan egy eredményre 
jutott, az egész dolog pnszlán metaphysikai kérdésnek itéltethe
tett, s kitünt, mikép az erUk ép ugy mérlegelhctök a gyorsaságok 
négyzete mint az egyszerű gyorsaságok iekintetbevételével. Az 
erők mérvét érdek l ö kérdéseknek D' A !embert vetett véget ( 151 lap.) 
egyszerű nyugtani feladatokra vive vissza a legbonyolúltabb kér
déseket. 

Egy másik vitát a legkisebb hatás elve *) idézett elö, mely
lyet Maupertuis (l39 lap) kiáltott ki, s mellyet mások Leibnitz
nak vagy Könignek tulajdonítottak. 

Eröfa11 (Mecl1anica). 
Euler Erőtana az elemzési fürkészet legkidolgozottabb üszle

te, mellyet valaha a világ látott. A bel-eröi sebességekre nézve Ga
lilei által felállitott elvnek Lagrange egész tormékenységét feltün
totte, alapjává tevén azt saját Elewzö m ee han ic áj án ak, melly
nél emlitett elvet a D' Alembertével egyezteti össze, s a változatok 
számítása útján az egyensúly és mozgás minden körülményére alkal
mázza. A bel-eröi sebességek ezen elvét ö átaJános képletekre viszi 
vissza, mellyek egyszerű fejleménye az e tárgyra vonatkozó felada
tok megoldásához a szükséges egyenleteket szolgáltatja. 

Vf.'f-fan (BalllsUca). 
Belidor a vet-tan összes feladatait a hajtalék (parabola) elméletére 

akarta vissza vinni 1) j megczáfolta öt Robins,jobban számításba véve a 
lég ellenállását 2) j Robiost ismét Hutton sz abatositotta, ballisztikai in-

*) Mally szeriot a természet miudig az erök Jegkisebbikét fordítja czélja 

kivitel~re. 
1) Bombardie1' franeois, 1734. 
2) A new leory ofyunnery, 1842. MegmutattM1 mikép a goly6 után, ha az 

m!sod perczenként négyszáztizenegy meteroél nagyobb sebes.;éggel halad, ür 
támad, minél fogva a légkör egész n;;omá;;{,t le kell gyöznie. 

XVII. 47 
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gák ellen sütögetve ki az ágyúkat (1790). E feladat egyike volt a 
leginl1ább vitatott és legnehezebb feladatoknak, s Bordé lovag a 
vet-tan összes kérdtEseinek megoldá~a it·á'nt kisérletet tett, különös 
figyelmet fordítva a kiilönféle ágyúk valódi hord~rejének kipuha
tolására. Miután La Híre ki8édetek útján ldszúmitotta az ember 
s a különbözö izmok erejét, Lambert és Coulomb nagyobb mérvü 
fürkészeteket tettek, meghatározva az ember s a lovak hatás
mennyiségét. 

Jaques Vaucanson (!709 - 82), GrenobléLól, ld az önmozdt~

nyok készité~ével tette magát hircs;;é, s.~Jynmszövií gépeket talált 
fel és tökélyesbitett. A lyoni munkások (,rt.esiilvén, mikép a :-zövö
szék egyszerü~itésén töri fejét, kövekkel fogadták öt; ö pedig 
hoszúból egy gépet talált fel, melly egyetlen szamár által mozgat
va virágo~ szöveteket állitott elő. 

\ 71zmo•lun (llytlt·aullcuJ. 
A viznyugtanban Newton nem fejtcttH meg eléggó, miért 

van, hogy egy czilindcr alján alk~ lmazol t !:'ziik nyilá~on át bo csá
tott viz kifolyó mennyiségc alig teszi öt nyolczadát ama mennyi· 
ségnek, mellynek az elmélet szerint ki kell.,ne folynia. Tanulmá
nyozták e feladatot D:miele. Bernoulli, D' Alembert, Euler, Lag
ran'!e; de nem voltak képes1~k összhangba hozni a számítást a 
tapasztalattal. Jobban sikerült a viznyugtani do1~mák alkalmazása 
a hajóépitészetre. Duhamel (!gy munkát tett közzé a hajók szer
kezetéről ( 1752), s egy mérnök-épitészetí islwlát alapittatott Fran
cziaországban. Olivier tökélyesbitdte a tengeréwleti építkezést, 
megváltoztatta a hajó-geríncz alakját s az ütegek beosztását a fre
gátokon: s magok az angolok is eli9merték a franczia építkezések 
fensöbbségét. E tudományt nemkevéssé mozdit1tták elé Ivan György 
és Bouguer Péter müvei, melly utóbbi, bár a mellnyiség-tudomá
nyokban járatlan vala, rgyszerüsitette a vizerö~zeti elméleteket, s 
az úszási középpontra ( metacentrum) vonatkozólag egy nagy fon
tosságú tantételt bizonyitott be. Belidor V i z-é p i t és z e t e a gé
peket érdeklő ismeretek és fürkészetek valódi kincstára; a hajó-épí
tészet tökélyesbcdett az amerikai függetlenségért vivott háborúk 
alatt: még kis hajók is tüzérséggel lát.tattak el, s a franczia R o y a I
L o u is negyvennyolcz fontos ágyúkat hordozott. 

Smeaton a folyadékoknak a malmokra gyaltOrolt hatása iránt 
tett kisérleteket; melly elméletek aztán Lagerhielm és Forseiles ál
tal nyertek bevégzettséget (1811-15) Coulomb, a sodor-mérleg fel
találójn, kiszámította a snrlódásokat, s az éi elméletei igazolva let-
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tek T•·cJ~old ki~érlett~i li M orin IcapitAny legujabb elméletei által. 
Bossut a viz dler,:Ulását tanulmányozta, mellyet az a szük cRator
n;\kban fejt ki. L:~pl;~cu c~gy bonyolult képietet állitott fel a. haj
c:;övi vonzá>~l'a u/:zvc~; cl1~ végre [vo r y egygzeriísitette, Pes,mti pe
dig még az alig lu~a.vatottalmak is érthetövé tette azt. B ouguer, 
kiről c~ak imént emlékeztünk, iflmét fölelevenítette a lé~suly

mériivel mórt umgas8ágok olmdlctét, s a Cordillerákra alkalmazva 
azt, megh:At:\rozhatta, mil>ilp ,,a maga:-~:iág iilekben (toisc) a lég
;;ulymérlíi colurnnák arányllzámai k\izött l(!vő külömbzék által fe
jeztdik ki, olly múdon, hogy a négy első szám j egy egé~zekül 
vétetik, s le vonatik a harminezadik ré:~z. u De luc aztán tökélyes
hitette az CHzkiizüket, ~ Ram"u uwghatározta az állandó összténye
ziit, melly az ií nevét visdi. 

Olaszország sikeres alkalmazásokl,al dic~ekedhetik. A bolo
gnai Domenico GuglielminiNatura dei fiumi [(A folyók ter
mészete) czitnli munkájával javított a vizmértan gyakorlatán, s 
uem egyszer folyók szabályozására és vitás kérdések eldöntésére 
szólittatutt foL A siciliai Leonardo Xiruenes jó mennyiségt udós 
volt, kinek tauácsát a velenczeiek miuden vizépítészeti munkához 
kikérték, s ki li'lorenczben a Vizek mozgasáról értekez/í 
szerz(ilt egy új gyiijteményét állitotta össze (1766). Ja
cupo H.iccati ~~·óf~ Velouczúbiíl, mennyiségtani gazdag ismerl~teit 

hazája folyóira és a la~unára alkalmazta, s a tanulmányokban Ber 
noullival, Lcibnitzczal, Valli~uir.rivel vetélkedve egy é r t ek e z és t 
irt a világegyetem t•endszeréréíl. Fiai közül, kik mind
nyájan tudományokkal foglalkoztak, Giordanót említjük, ki igen 
ottht;n volt az épitészetben, a menpyiségtanban és zenében. 

A b1·esciai Bm·mu·dino ~endrini Velenczének a hires mu
razzi-k eszméjét ~ugallta, s utmutatásokat adott, miként kelljen 
megjavítani Viareggio és Ravenna kikötöjét és légét; s Bologna 
ellenében l''err~trát pártolta a Reno nevü záporpataknak adni 
szándékolt irány fölött kifejlett igen élénk vitaban. Ugyan e kér
déssel foglalkozot t Eustachio Manfredi Íii1 ki költő, csillagász, s 
egyszersmind a bolognai vizek felügyelője vala: négy kötetre ter
jedö Ephémérides-jeinek számítás;• it Maddalena és Tereza nővé

reinek köszönjük. Antonio Lechi, Milánóból, a hajózható csator
nákról irt; s t·gy "Idrostatica esaminata ne' suoi prin
c i p j u czimii munkát tPt~ közzé, e tárgy körül a legteljeseb bet, 
n&ellyh'·n kikeriili a szánutásokat, hogy a gyakorlathoz tartsa ma
gát. Földije, Panln Fri~i, l(i különféle mennyiségtani és csillagá-

47* 
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szati tárgyakról értekezett, s nevezetesen a testek átalános eúlyá
ról, szintén sok at foglalkozott a viznyugtannal, s ö adott tervet 
a milano-paviai csatornához, és dolgozott a padernóin. A velen
ezei Giovanni Poleni értelmezte Frontint és Vitruvot, s egyike 
volt az elsőknek, kik kisérletileg fölfedezték a viz lefolyásának 
törvényeit, az ér összehúzódását, s a viszonyt a csövek, a nyilások 
és a folyadékok magassága között. 

Csillagászat. 
Condamine s a tudomány egyéb vértanúi már megmérték 

a délkör-vonalat; s láttuk (XIV. könyv 522-26 1.) mennyit fára
doztak, hogy bizonyosságra jussanak a föld alakja iránt. A kormá
nyok segédkezet nyujtván a tudósoknalt, kiterjesztettek a három
tszögtani hálózatok, s délkörívek mérettek fel különbözö szélessé
gek alatt. Maskelyne és Zach bá ró a nagy hegyeégek által gya· 
korolt vonzást határozták meg; Cavendish a föld közép tömöraé
gét. Kewben egy igen nagy aector állittalott fel a csillagok átme
neteinek észlelése végett; s Bradley Jakab (1692 ·- 1762) mialatt 
ott Molineux által acgittetve, egy álló csillag látközét tanulmányoz
ta, azt tapasztalta, hogy a csillag dél felé vette irányát, azután 
pedig északnak fordult vissza, negyven másodpercznyi elhajlással 
(1727). E tünemény különféle föltevésekre vezette öt, mig végre 
azon eszméje támadt, miszerint ama látszatok a fénynek a föld 
mozgásával egy b evetett haladó mozgásából szülemlenek, s illy ro ó
don fölfedezte a csillagok irányferdillését, minek oka a fény véges 
sebessége, s mi aztán Simpson tanulmányai által lett bebizonyítva, 
B a föld tengelyének ingáaát, mi a nehézkedésből származik. 
Bradley e sikerében nem kevés része volt Römernek, ki a jupi
er-bolygók fényfogyatkozásait érdeklő hosszas észleletek folytán 
már előbb fölfedezte a fény haladó mozgását, a wegmérte annak 
gyorsaságát. Bradley fölfedezése után nem látszott többé lehetsé
gesnek egyéb olly fölfedezéseket tehetni, mellyek megváltoztatnák 
a tudományt, miért is ez most már csak annak igazságát szaba
tositani tüzte czéljául. 

Kepler eltalálta, mikép az égi testek mozgásainak egyszerű 

törvény~k segélyével összeköttetésben kell egymás között lenníök: 
de hátra volt még egy olly physikai okot kutatni fel, melly E'Olég
séges legyen görbepályákban futtatni a bolygókat; e illy erökbe, 
nem pedig szilárd egekbe helyezni a világ-fenmaradás okelvét, B 

kiterje~zteni az égi forgásokra a testek erőtanának alap-dogmáit. 
Ezt Newton eszközölte az által, hogy (miként számos előbbi tudó-
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sok) felállitotta a kölcsön közeledési törekvés elvét, s minden 
anyagra kiterjesztette azt. E ezerint nem csak a bolygók vonzat
nak a nap által, hanem a bolygók maguk is kölcsönösen vonzzák 
egymást; s a csillagászok belátták, mikép Kepler görbe vonalai 
nem lehetnek elégséges~k pontosan visszaadni a mozgásokat, mely
lyek igen szabályosakúl vétettek a mythologiai csillagászat által, 
holott pedig folyvást az erők olly nagy bonyolúltsága z a v a r á 
azokat. Newton törvénye ket igyekezett felállítani egynémell y gör
be vonalakra nézve; de a feladatok, mellyekkel megpróbálkozott, 
nem voltak megoldhatók kora számtanával. Calandrini, mennyiség
tanár Genfben, segéd kezet nyujtván a kiadásnál, mellyet a jazsui
ták rendeztek Newton P r i n c i p i a i b ó l, megj a vitotta ennek el
méletét a holdról; aztán Stewart, edimburgi tanár, tisztán mérta
ni módszer segélyével, az apsisok (a kerülékes pálya nagy átmé
rőjének két végpontja) vonalának mozgását födözte fel; Walmes
ley pedig a holdi föltltáv mozgásának ellenzését adta. 

Ha egy égi test, például a hold, csupán a föld központja 
felé vonzatnék, kerüléket irna le : de ha a nap is vonzza, akkor 
az égi test majd növeini majd kisebbiteni törekszik az első pá
lyakör mérveit, s innen olly bonyolúltság származik, melly elsö 
tekintetre rendetlenségnek látszik. Igy támadt a h á rom tes t 
p r o b l em á j a, mellyet elemzésileg föloldani Newton meg sem 
kisérlette, s mellyet legelőször Clairaut oldott meg (1 747), ki a 
hold összes alárendelt mozgásait figyelme tárgyává tette, mind
inkább megerősítvén az egyszerü nehézkedési törvényt, s kif<Jjt-, 
ve a pályazavarások elvét. Ertesülvén erről Euler, ugyanazon 
fürkészeteket különbözö módszerrel és hasonló eredménynyel ismé
telte, mint szintén D'Alembert, Mayer és Simpson is. Illy módon 
a tér, mellyet Newton nyitott meg, még kevésbbé hozzáférhető 

részeiben is elfoglaltatott az emlitett tudósok s Lagrange, Laplace 
és mások által, kik, lassan lassan amint az elemzési számítás fo
lyamatai kiterjeszkedtek és átalánosittattak, tökéletesitették a von
zás elméletét az által, hogy vizsgálták a tengerek ár-apályait, a 
hold-egyenlötlenségeket, az üstökösök mozgását, a föld szabatos 
alakját: 8 mindinkább megszilárditották a vonzás törvényét. 

Ekkor a hold-táblák tökélyesbitésére fordult a figyelem, 
mellyek olly fontos 8zerepet játszanak a szélessség meghatá
rozásában a tengeren: Clairaut illynemü táblái igen jól sikerül
tek; 8 még inkább a göttingai Mayeréi, mellyek a londoni hosszu-
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ságok-bureau-ja által megv:\t~"<~·oltatván, 1770- ben MaHkelyn1~ gon· 
doskodása folytán közzétetettek. 

A napéjegyeneknek Hipparchut! által fölfedezett hátrálát>a két 
dologra engedett kétséget kizáró következteté st vonni : t. i. az 
égboltozat nem mindig ugyanazon csillagzatokat mutatja nekünk 
a különböző évszakok éjein, ugy hogy a mellyek most télen lát
hatók, egykor nyáriak lePndnek ; s a sark nem mindíg ugyanazon 
helyet foglalja el a csillagos göm bben, miért is a sark-csillag né· 
hány század mulva jól távol fog esni a sarkt0l. A helyett, hogy 
ez eltérést egy uj gömbbel fejtegette volna, miként a régiek tf't
tek, Kopernik azon föltevéshez folyamodott, miszet·int a föld-forgás 
tengelye nem marad párhuzamos önmagával, hanem a gömbnek 
nap körül végzett minden egyes egész megfordulása után eltt\r 
egy kevéssé. Az a kérdés merült tehát fel: miféle erő az, mtlly 
a világ tengelyének helyzetét minden évbo:m módositja, s huszon
hat ezer év alatt egy, köt·ülbeliil ötven foknyi átméröjü eg?,sz 
köt·t irat le azzal? Newton eltalálta, mikép ez azét·t van, mert a 
gömb emelkedettebb az cgyunlitönél; de nem állapitotta meg men11yi
segtanilag e törvényt, s D'Alembertnak volt fentartva bebizonyí
tani az ö P.szméit a nap éj -egyenek hált·álására vonatkozólag, s a 
vonzáera vinni vissza a zavart is, mellyet Bradley a hátl·álásban 
észlelt, nem külüuben a föld tengelyének ingáslit a tizennyolcz 
évi időközben, a mennyi épen szükséges, hogy a h~}d és a nap· 
pályák metszési pontja az egész köt·ületet be fussa. O és Clairaut 
meghatározták a föld alakját, nem indulva ki sem Huygens elfo
gadhatlan kényállitmányaiból, sem az ere dcti hasonnemiif'égbiíl, 
mellyet Newton feltételezett, dc be nem bizonyított. 

A látköz, vagyiH kiilönbség-, mclly elöáll, ba az égi testek 
a füld központjából vagy annak fölületér-öl tekintetnek, jobban 
meghatároztathatik az észleletek _által, mellyek ugyan egy időben 

egy igen nagy földi iv két v1íg pontján tétetnek. Ugyanazért 
Halley a Venus 1761 és 69-iki átmeneteinek egymástól nagy tá

volságra fekvő pontokról észHL<sét tanácsolta: s esiilagászok kül
rlettek ki az egyenlitö és a sarkok felé. R habár ama tiinem~nyre 
irányult vizsgálódá~<ok küliinfrlt> balesetek folytán nem ütöttek is ki 
o bajtott sikerrel, ro indazáltal meghatározhatták a nap közé p tá
volságát, tl2,695,535 olasz mérföldre számítván azt (15,31:{,980,97 LO 

myriameter). Lacaille abbé j,ó kiküldetctt, h()gy a Jórernény fo
kán vizsgálja a hold látkiizét (l 750), mialatt Berlinben LalandP. 



~z;ímitú azt j ll illy ruúduu poralt1~1ur rnt·ghatáruztatott armak távol
llága a földtöl. 

Ugyanezen Lacaillc nevet adott a déli félgömb csillagainak. 
Mairan az északi fényt fcjtegettc. Balley, ki Newton képletcit 
huszonné~y nevezetesebb üstökösre alkalmazta , bebizonyította, 
mikép azok zárt görbe vonalu pályában mozognak, s idöszakon
ként ismét feltünnck, de megjelenési idejökben kettötöl egész 
hetvenhat siít még több evnyi eltérés is mutatkozott. E pálya
zavarok nehéz számítására Cl airaut vállalkozott, ki meghatározta 
nz időt és helyet, nmikor és hol a különhözö bolygók vonzása 
által okozott késedelem után ismét felfogandott tünni az 1758-ki listö
kös; melly számítása, csupán tizenkét nap különbséggel, igazol
tatván az eredmény által 1 uj korszakot nyitott a csillagá· 
szatban. 

1773 ban Lalande azon jelentése, hogy egy üstökös köze
ledik a földhöz, mindenfelé nagy töprengést okozott. Ez alkalom
ból aztán számitgatni kezdették az eredményeket, mellyeket egy 
üstökösnek a földhöz tizenkét vagy tizenhárom P.?.er médöldnyire 
(lega) közeledése szülm:, s vitatták, mil<ép az olly nagyszerű ára
dást okozna, hogy a tengerek vizei dboritanák a lregységeket. 

I •ll IlliU: t~. 

Hátra volt még meghatározni a Jlályazavarokat, mellyek a 
nagyobb és közelebbi bolygók által okoztatnak. Eulm· számítgat
ván a jupiter által sa.turnw;ra gyakorolt zavar/1 bofolyásokat, föl· 
fedezte, mikép semmiféle s~:l.zados kie~yenlit~:3riil (aequatio sae
cularis) nem lehet szó ; hogy az eltérése[, a rende:o mozgástól idö
szakiak, mellyek igen lassau ismétlöduelL Igy a jupilct· és satur
nus közép mozgásai tizenötezer évnyi időváltakozásban gyorsulnak 
és lassudnak; mtptávoluk középkiviiliségei ( excentricitas) pedig 
harminczezer év alatt végzik be a' kö1 t. S mig az égi mozgások 
bonyolultsága, s az eröké, mellyek azokat sziilik, Newtont és 
Eulert arra birta, hogy egy mindenható kéz szükségességét téte
lezzék fel, melly időről időre megigazitsa a zavarokat, a beaumQnt· 
en-augei Simon Laplace marquis (17 4\)-1827) ahelyett a pálya
futások másithatlan rendét igyekezett feltüntelni s kimutatni, mikép 
a bolygói elemek látszólagos felbomlása köz,•pctt van egy, mi 
mimlig állandó marad, t. i. a körpályák nagy tengelye, s követ
kezéskép a bolygók körforgásának ideje j ugy hogy az általános 
suly el~gséges a naprendszer fentat·tására. 

A közép mozgások e változhatlam~ágát ö a M é c a n i q u e 
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c é l es t e-ben mutatta ki (!773); aztán (1784) bebizonyította, 
mikép a többi elemek állandósága a bolygók csekély tömegéböl, 
a körpályák gyenge kerülékességéből, 8 nap körül végzett forgá
suk hasonló irányából származik. Mig elöbb, látván a satnrnust 
távozni a naptól s a jupitert közeledni ahhoz, miként a hold kö
zeledik a földhöz, azt hitték a tudósok, mikép a világegyetemi 
rendnek előbb utóbb fel kell bomolnia, anélkül, hogy tudták volna, 
miért vagy mikor, Laplace ezt is megfejtette a vonzással, s bebi· 
zonyitotta, mikép ama pályazavarok állandó időszaki mozgások. 
E x po si t i o n d u sy 8 t e me d u m o n d e (1796) czimü munká · 
j á ban tökéletes tárgyismeretböJ folyó hatalma áttekintési képes
séggel gyüjtötte össze a legmagasabb mennyiségtani és csillagá
szati tanulmányok eredményeit, elkülönítve azokat a bizonyítások 
készülékétöl, s az egek gépezetét egy nagy erőtani föladat egy
szerű megoldásává szállitván alá. 

Lagrange, bizonyosságra jutván az erőtani igazságok körül, 
mellyek az erök összes elemzésének alapjává lettek, a világrend
szerre alkalmazta azokat; e folállitotta a törvényeket, m ell y ek b öl 
ki lehessen hozni a bolygók középtávolságainak változhatlanságát. 
Megbizhatóknak bizonyulván a megközelítési módszerek, egy 
mennyiségtani elméletet állithatott fel a jupiter-holdak egyenlőt

lenségeire nézve, mellyek addig csak tapasztalatilag voltak isme
retesek ; különféle módszereket goudolt ki az üstökösök pályaza
varainak, a pálya-csomók mozgásainak s a bolygó-pályák bajlá
sainak számítása végett. Elméletét a változásról, mclylyel elismer
te, mikép jupiter központkivülisége változásának változtató befo
lyással kell lennic a holdak mozgására, a bold-libegésre alkalmaz
ta, emez öszletére a Cassini által fölfedezett különös tünemények
nek, melly igen elütő elemek között megfejthetlen összhangot tün
tetett fel, mig nem Lagrange ezt is az általános sulyra tudta visz
szavinni, kimutalván a módosulást, mellyet a bold, megRzilárdu
lása alkalmával, a föld vonzásainak következtében szenvedett, s 
megfejtette: miért van, hogy az forgásában, mondhatni, mindig 
ugyanazon arczát mutatja nekünk. Ily módon meghatározta valódi 
elméletét amá hold százados kicgyenlitésénck, melly a föld-körpá
lya középkivüliségének a nagyobb bolygók hatásából szülemlö 
változása által eredményeztetik. Aztán úgy találta, hogy illy szá
zados kiegyenlitéa sem a jupiternél, sem a saturnusnál nincs; e 
végre ( lfl08) az égi erőtanba az úgynevezett zavaró függvényt 
vitte be, mellynél fogva az elemzés, bármilly számú testekre vo-
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natkozzék, olly módon egyszerösittetik, mintha ama testek közül 
csak egyetlen vétetnák tekintetbe. 

LRIIIndc. 

A bourg-en-bressei Lalande József (1732-H07) tökélete
sitette az égi mozgások teljesen mennyiség- és erőmütani rendsze
rét : s ha nem teremtett is egy új tudományt és nem uj eszmé
ket az által, hogy egy minden kifogásoD felül álló számitási gya
korlatot kapcsolt a mennyiségtani módszerekhez, de nagyszerü 
átalánosc~ágban egybegyüjtötte és összevetette mindaz t, mi öt mege
lőzőleg ismeretes vala ; levezette a legvégsöbb következményeket, 
s nagyszámú physikai igazságokat vont az elemzés uralmi körébe. 
Hogy kiszámithassa a hold átmérőjét, egy tiz lábnyi napméröt 
készittetett; s előkészületeket tett a venus átmenetének észlelésére, 
mi végből kifejtette Delisle rendszerét, me ll y sze ri nt földrajzi tér
képen állittatik elő ama bolygó be é~ kiléptének órája a külön
bözö ország0kban. A napnak földtöli közép távolságát, mellyet 
hogy kiszámithassanak, előbb igen távoli vidékekre utaztak ész
lelni az átmenet\' ket, Lalande helyváltoztatás nélkül határozta 
meg, a hold-pálya zavarainak segélyével, mellyekben a földgömb 
horpadtságának eredményeit is észlelte. A hold továbbá érveket 
szolgáltatott neki gömbünk folytonos hülése ellenében, mit Buf
fon és Bailly alaptalan éltesszólással vitattak i s kimutatta, mikép 
két ezer év alatt a föld közép hömérséke a szál! fokú hévmérö 
egy fokának század részével sem csökkent. 

Az elemzési mennyiségtan addig még soha nem cleritett fel 
a sokféle erök bonyolult hatá1:1aiba olly mélyen beburkolt igaz
ságokat; hajthatlan szabályok alkalmazásával soha sem sikerült 
olly jól ldmutatni, miszerint maga a nehézkedés törvénye az, melly 
fentartja a rendot a változatosságban ; s a naprendszer állandósága 
mellett soha senki nem hozott fel oliy kétségtelen érveket, miként 
ö. Mert hiszen a körpályák egy közép helyzet körül inganak, s 
az észleletek a legtávolabbi századokban ig azolandhatják az előre 

és visszafelé való mozgások állandóságát, melly eket ö a hosszas 
időszaki bolygóltra nézve vitatott. Ugyan ö a bosszúságok elméletét 
olly tökélyre vitte, minöt a tudomány nem merészelt volna remél
ni s a hajózat nem tartott szükségesnek, mennyiségtani szabatos
ságra vezetvén vissza a jupiter·holdak olly sokféle pályazavarait, 
mcllyeket Galilei nem látot.t elöre, s mellyek a mérnökök három 
nen•'l<edékének adtak fejtörö mnnkát. Neki köszönhető, hogy az 
ár-apá\yok egy elemzési tannak vettettek alá, melly elsö foglalko-



11ík a rejtvény pl1ytlikai l'öltélult~ivcl; úgy, lwt;y a 1.1zámilúk mo<lt 
mát• sok évvel clöre megmondhatták az át·apály óráját és magas
s:\gát, a 1111p és hold vonzó bchatá~aiból okoskodván azt ki. 

Lalande a kot·ában Wrlént összes fölfedezésekhez segé.dl<ezet 
nyujtott, s mint ki('.gészitő részeket mind egyesitette azokat az 
anyagi világ nagy elméletében. Hosszu időn át szct·kesztette 

(1760-75) a Connaissance dea temps czimii folyóiratot, 
javítva rajta s fölvéve bele mindent, mi a hajósok javára szolgál
hatott, s a tökélyesbitéseket, mellyek évről évre eszközöltettek. 
Tanítványai részére írott É r t e k e z és é b (' n a c s i l l a g á
s z a t r ó l (1764) világosan kifejtette a fö)feJczéseket, mellyeket 
elődei és i) ttlttek; s a N ö k c s i l l a g t a n a ezimen egy még 
ciemibb munkát bocsátott kbzt·c. Tudományos utjában (1751-
53) bizalm ,s ismeretséget kötött ll. l!'ridrik barátaival, kiknek 

társaságában az előbb buzgó ember ezekéihez hasonló elveket 
sajátitott cl, !' megszállalván a dicsvágy által szerelett bcezéltetni 
önmagáról, mi végből nem csuk ruiivcit kürtölte, hanem még kü

liinczkiidött is. Nagy tudománynyal szép előadást párosít, s vi 
lá~os a nép;zcrü bölcsészeti tárgyal~ban. Haldokolva mondá: 
"A z, n m i t t u d u nk, kevés, am i t n em t u d u nk, a z 
v é g l c l e u so k." 

Ba Illy. 

A párizsi Jean Ba illy ( 17a6-U2) a csillagászat türténetének 
ll H girá:;ára V ;'tii:J.Il<mH an, az indiait ÓS keletit iJletőleg BZabad fé

l< et engedPtt l<úpzelötehetségénck, s igen régieknek hitte India 
tanait, egy átalános együttállásra támasz.kodván, melly ott állitó
lag észldtetctt volua, holott ID<J!It kétségtelen, mikép visszásan és 
hibákkal törtéut annak számítása: az ujabh Cl'illagászat történeté
ben re~z•·ehajlatlannak mutatja magát, d<J mi tisztábban kifejtve 
obajtanók nála látni a f3bb találmánynkat, s jobban megviiágitva 
a fokozatos haladáHt. K•Jrtársainak rendkivül tetszett a nyomatékos 
irályért, mclly akkodban divatozott, s a melegség miatt, mellyet 
lelkesedé;;öbUl a tudomány iránt merittHt. 

l,áltan. 
A láttanbau Euier és Fuss li11omitottíd{ a gúrcsiivcket, s 

külöuii~ fölfedezéseket fd)szönünk Lib•·rk un tudor napgórcdövének 

(l 7 4:1), me Ily büvös lámpa-féle eszközheu a nap szoigálmécsül. Bámult 
ujdouságok voltak GravcHaiHle napállitója, Guder szintelcnitö lencséi, 
B•:uguer napmérője, a tárgy-kicsinymérö (micrometer) ugyanattól, 
a p~nllcopium, a panorama és a phantasmagot·ia. Kireher atya volt 
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elsö a tükiiJ'laná~<zok (catopta·ici) kiizöU, ki azt állitotta, miszerit;t 
sima üveg·~ltböl az addig ismertekuél sokital PI'Öscbh gyujtó len

cKéket lehetne késúteni 1). l 72fJ-ben Castel atya egy a.chr.;matiku' 
zongora r~szméjét adta, Ma1·iotte a fény (~s hő elmdeteit állitotta 

fel, és sokan tanulmányozták a földi testt'k viilódzásá1, s a tenge
rét, me Ilyet apró habarczokna;: tu!ajdu11itottak. B•,ugucr fiifedezle. 

a fény fokozatát; Hall a fényn!~k a különböző közPgekbt'n egyeu
lőtlen elszóródását tanulmányoztff, hogy őszelett iivegclc segélyévr,l 

a távcsövek tárgyiivegcinek gy u pontj ában hozza összt~ a szint; 
melly eszme aztán Jean Dollond által elcvenittet;J[t fel, ld tiikélr•

tesitette a szinteleuitő táv cs övet. Rochon a hn~ábot (priem:J) 11\.\'

csövekre allmlmazta, felbontandó a csillagok fenyét j 8 feltalálta a 
sugár-törés és hajlás törvényeinek pontos mérlegelési módját. Máf;11k 
az átlátszó testek fénytörő és ,·zétazót·ó k•!pességeit, s a láttani 

sugarak mennyiségtani elméletét kut.atták. A Balley által 17:31-bl\n 

f'eltalált negyedlő olly eszköz, mellynek scgelyé1•c•.l a lmjt'.iwu is 

lehet észleleteket teuni j Roi és Bert o uJ ItitUnő letcgni llrák'lt 
két>zitettek, Har:· .-.on pedig ho:;szuHág-mérií órákat ~zcrkentdt j 

Fet·gus~:~on Jak ab, Hkúcziábc1l, a csillagá.~zat.i k.•~reket taláíla fel '" 
hold flmylo!;yatko:duwinak cszleletic' vég1,tt (1776). Az angol góp· sz 
Rarnsden, ki c~ i lla~-;ász,üi eszkii:'leiuck tökélet,JH vu!táért a lu!ló~>ok 

közé számittatil<, nHgy m!'nnyiségü tcnget'eMzeti hatodiókat 1\észí

tott, egy nagy és tükéletes gépet l'zm·keHztvén azok gyors és 

könnyíi tdol:l:~.tása ezél,iáhól. 

lft,riSdlt'll. 

A sugát·vm·ii távcsövek már Angliábau Í!! j1wittallak ugyan, 
de legnagyobb tökélyüket a hannoveri Herschell Vilmos ( 17 38-
1822) katadioptrikai csöveiben ét·ték d. 

Eliibb legfclebh négyszázszor nagyit.".J,,at. készitettek j ií hllt
ezerszcressé tdto a nagyítást, abbahagyván a tükrök készité~énél 

addig dívott gyakodatokat, s egyszersmind kényelmesebb szarke

zetet adott az ef:lzközölmek. Éveket töltött el a nélkül, hogy ágyba 
feküdt volna j folytonoH:~on szabad ég alatt tartó:t;kodott, rnit ií a 

legjl}bb észlelési módszernek tartott; s egész napokon át a tükt-ök 

C'iiszolásával foglalkozott, nővére kezéből fogadva az étket. 177 4-
ben hu:~z lábnyi távcsUvel kezdl!tte meg észleléseit j aztán 87 -ben 
egy' m;.i!~ikat végzett be, ne~yven láb Ja,,s~zu~águt, négy lábnyi 

nyilással, mellyen :H nézve az Orion kiidfátyola élénk fénytől csil-

<) Lll.ad a IV. Könyv. ~17. s köv. [,p, 
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lám lik. E távcAÖvel föd (iz te fel a saturnus hatodik, aztán hetedik 
holdját, B kivette a holdban a tüzhá.nyó hegyeket: de La Hire 
kiszámította, mikép százszorosan nagyitó lencse is elégst!ges egy 
hold-fólt feltüntetésére, ha kiterjedése ollyan mint Parizsá; ellen
ben ahhoz, hogy egy ölnyi terület láthatóvá legyen, hatvanezer
szeres nagyitás kivántatik. 

Tökéletesíttetvén az eszközök, s minden számításnak vettet
vén alá, az ég jutalmazni látszott a fáradalmak at, uj testeket 
mutatván fel , mellyek addig a végtelenségben voltak elveszve. 
1781 marczius 13-ikának éjjelén Maskelyne egy mozgó csillagot 
vett észre, mellyet néhány hónapig üstökösnek tartottak ; mignem 
Herschel!, látva, hogy nem képez hajtalékat pályája, bolygót ismert 
fel benne, mellynek ö G y ö r g y-cs i ll a g, Bo de U ran us, mások 
Herschcll nevet adtak; ki, azonkivül hogy fölfedezte a bolygót, 
észrevette és meghatározta a hat holdat, mellyek azt környezik. 

Földleirás. 

Az ég-ismével együtt bolygónk isméje is mindinkább terjesz
kedett, s az összes tudományok érveket és bizonyité koka t vártak 
az utazásoktól, mellyek most már helyesebb ezéJok elérésére irá
nyultak 1). A föld körülhajó:~;ására nem azért vállalkoztak többé, 
miként egy századdal e !öbb, hogy hányákat keressenek, hanem 
hogy terjeszszék a polgárosultságot, s ismeretekkel térjenek vissza. 
Byron, Wallis, Carteret utra keltek az angol kikötökböl, hogy be
jártlik a déli tengereket. Bougainville 1 Choiseul herezeg által a 
Csendes-tengerre küldetvén ( 1766-69), merészség és szabatasság
ban az angolokat is felülhaladta, s leirta az ottani, olly annyira 
változatos társadalmakat és Tahiti gyönyörüségeit, s fölfedezte a 
Hajósok szigel.tengerét. Kitünően tudományo3 utazó volt Cook ka
pitány (1768 -79), kihez tár3akul nagy nevü tudóso It, Banks, So
lander, Green, Sparmann, Forster, Anderson, csatlakoztak. A tudo
mány e bajnokai, mint valami vándor akademia, munkálkodtak az 
ő két frcgátján, s észlelték a természet különféle tüneményeit, a 
társadalom boldogtalan gyermekségét vagy elaggottságát, az uj 
szigetek képzödését vagy azoknak korall-zátonyok által száraz 
földdé alakulását; s az erkUlcsök és nyelvek összehasonlitása utján 
meggyőződést szereztek a régi költözésekre nézve, boldogoknak 
érezve magukat, ha ama vadnépek f~ltékenyeo vissza nem utasitot-

l) Lásd XIV. könyvünk XXVI. és XXVII. fejezetét. 
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ták a gabonát, szlllövesszöket, hiivelyes veteményeket és házi álla
tokat, miket nekik ajándékba vittek. 

Aközben a német Damberger, ki a holland Társaság szol
gálatában állott, Afrik án hatolt kereszt ü l a Foktól Berberiáig 
(1781-97), mellynek partvidékeit Desfontaines irta le; az angol 
Pattersan a hottentottákat kereste fel, Boufflers ~s Golbery Afrika 
más részeiben utazgattak, Bruce Abyssiniát, Iserre Guineát és a 
caraibokat, Barrow a Fokot látogatta meg mint ~zintén a holland 
Stavorinus is, ki egész Surateig nyomult; Sparmann és Le Vail
lant a Foktól veszélyes vadászatra indultak olly vadak ellen, mily
lyeket akkorig nem teritett le európai golyó, söt a benszülöttek 
hajitódárdái sem értek cl. A dán Hoest, orosz szolgálatban, Maroc
cót kémlelte ki; s a pétervári akademik usok (Gmelin, Pallas, 
Steller, Gueldenstiidt, Giorgi sat.) a sarktól a Kaukasusig járták 
be a roppant birodalmat, megismertetvén az északi vidékeket Az 
indiai és észak -amerikai tudós társulatok régi és új országokról 
azoigáitattak bövehb fel világositásokat; Coxe közzétette az oro
szok fölfedezéseit s megismertette a Chinával űzött kereskedelmet 
(1781). China legjobb leírását a jezsuiták adták, kiknek Épüle
tes level e i (1717-74) az ismeretek valódi kinestárát képez
ték. Dania Niebuhrt Arábiába kUldöttc ez ország átkutatása vé
gett. A tudományok szeretete vitte Stedmant G ujanába, Uharle
voix-t Japánba és Paraguayba, Boylet Tibetbe, Rooke-ot Boldog 
Arábia partvidékeire és Egyiptomba, Ke1·quelyt a déli tengerekre 
(1782), Foratert északra, Billurgsot ázsiai Oroszországba, Turnert 
Tibetbe és Butanba. Chandler Kis-Ázsiát utazta be, Chevalier Tra
ast; Choiseul-Gouffier rokonszenveket keltett Hellas irányában, 
Jeirván annak romjait és hoszúlatlan nyomorait; Volney Egyip
tom és S yria romjait kutatta hitetlenségének érveket s lázas ala
gyákboz tárgyat keresve azokban. _ 

Az útleirások, tartózlwdva a regényes kalandok meaélésétől 
jobban szem előtt tartották a valóhűséget a tárgyalásokban és 
festésekben. Bodget festői utazása Indiában uj látványokat tárt 
szemeink elé; a Wood és Dawkins által Palmyra és Balbek rom
jairól adott Jeirás (17 53-57) folytán megszünt a világ meaéknek 
vélni ama bámulatos uj felfedezéseket. Tett báró az ottomán bi
rodalmat· ismertette, mellyet ö erödökkel látott el. Anquetil, Le 
Gentil és Sonnerat guebrik és braminoktól kértek felvilágosításo
kat egy kihalt nagy polgárosultság maradványaira nézve, melly 
most egynémelly angolok kutatásánalt tárgyát képezte, kik illy 
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móclon tették uémileg ,ióvá a polgártársaik által végh"z vitt mészár

lásoiH\t. Gent i l Indiába utazott, hogy észll'ljc a Vemll! átm1~ndét 

s akacl.ályoztatván abhan a:~. idii által, a tudomány oliínyérc n;eg

h''''szabitotta ottani tartózkodását, drtt~!li.ilést Hzcrczve a tengeri'm•
lós,~kriíl, az ic\ií~?.aki szt~lekriíl, a legriividebb átj:íratokt·ól, ::1 •~gy

S7.PJ'smi•\(l ama uópek ~zoltásai é1:1 vél<~kedéseil'iíl; kiiliinüsen pe

dig a bnh.nit.ok eHillagáRzutát fürkészte, melly al\ kor nag) ban 

magasztaltatott, s kimutatta, mikép Hemmit. MCm adott az a chal

dar•nsok i::Hn<·reteiltez ;; hogy az ií .i u g á ik twm q~yc:bek mÍiii a 

•:~i!lagászati l1 ot•<;zakok ::;z:lmai. 
A politikai (iilclleirást. akk•n· k1~zdettí!k li.llami:-JHH':uel< (Statis

ti~.::t) nevezni; H Outhr·ic egy teljPn fiildr11jzi folyamot tett ldizzé 
(1770). Más lwlyt diíadtuk m:ír a nem kevés fiill'edezéseket :; a 

nagyszámu Í!~aznlásokat, nwllyek e ~zázadbau CMZközöltettek, s az 

új mesterségeket, mellyek u fü!Jmjznalt •·liínyúre ln:olgáltak. Mi
itént láttuk, a Cassini csalid hárou1 nemzcdúkc Jofg .. ~.,,tt a J&.h·o

nalnak Fraucziaorszagon kerel:lr.tiil uwgniC;résrn, mi vi•.:l.lna szolgál

tatott alkalmat, mellyek a fiild alakjámtit h\!:alJato,; rn"ghatc~rozúsúra 

vezettele A CasHini~ták folyvágt nwzoglak, Juót·cgctvéu é:> lcirván 

Franczi}<ot•szágot; s ez a nagy három llZiJgek egy hálúzata által 

borittatott a fiíiJb váro::~oi;; kiiziitt, mcllyekhcz ki>~ebb ::~ziigek által 

másodrendű helyek is kapcsoltattal(. c(~::larc l•'rdliCCl:\CI/ Cas~ini, 

Francziaország tél'l<épét készitcmlö, arányul ,;z:íz ölre (tois··) egy 

vcmalat, vagy is 1 /~ 1 ; 4 . 000 -et fo~adott cl; t1 azt hitte, tiz {w él:! ki-

lenczven ezer ft·ank évenkint elégséges le~z '-' munka Lefl~jczésére. 

c~alódás, mclly rendesen együtt jár a nagy vállalatokkal, dc mclly

IJCk az a haszna van, hogy az emberek nem riadnak vissza azok 

r~~<:gkisérlésétiíl. A h~burú szükségei megakflt>Ztváu a muukát, Ca<>

sini annak egy társulat költségén folytatát:át hozta javaslatba, 

melly társulat a tél'l{épek eladásából fogta volua magát ((árpútnlni, 

de a költségt~k tuh11entek; sok tartomány nem c:>ak nem tát·sult 

hanem ellene i:s szegült a munká.lalnak, annyira, hogy itt ott erő

szakkal ü zték el a mérnökökct; s Cassini meghalt (l 784) mielött 

megérte volna végét h'll'miueznégy évi fáradal ;Ua inak. Fia Giaco

mo Domenico ép akkor végezte azl be, midön a formdalom meg

változtatta a régi felosztásul:at; miét·t is alapul ~;zolg:\lt az u jak

nak. A Cornít~ de ~alut public segédkczet nyujtott a !lírsulatnak 

vállalata bevég:;-.éséhez, s igy Francziaország példányuJ egy térké

pet mutathatott fel, melly teljesen csillagászati igazolásokon alapult, 

fl rnely aztán Europa egyéb orsdgai által Í8 utánoztatott 
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E müvé@zet a Wrténelemrc is alkalmaztatott, hogy leírják 
a mult idök országaitJuk képeit. · Már Delisle <Ís a két Samson 
n szok ott/d; nál jobb térképeket IHhzi!ettek, mellyek azonban nem 
mentek a It~ búl<. tM, H ninr~~wnek ii:l~zhr.nghan az ujabb fölferiezé-
3eld<cl és :1 esilb~;ászati al!cdmn:d·ooldwl. A p:hizsi .Jean Bilplist 
D' Anville (1(j~J7 17R2) diesiiM\get ~ze1·zett magána!• a térképek 
kel, mellyekct Chiw\nak a jezRnitrik által ('~zköziilt leírásához ké 
szített, de m{~g inl(ább az O r bis v c t c~ r i bus n o t us-szal (17G8) 
s a régi földrajz, s a római bi,·odalcm huloisa után alakult államok 

külön térképei vel. Belátta, hogy miudcnekcliitt a régiek vonalmrlr·tékeit 
szükség,~s .i61 meghatározni, s c teldntctbcn li b:ímnlato~, habár 
IJeUI feliilumlh:;th~l giltert aratott. Legy•·n r·lég r!mliteni, mikép ií 
hatszáz mérfiil<Hcl (lege) W bbet levont ho,~gzmághan a régielwek 
Delisle által kiizzétett világah1·oszáról; Olaszol·szág tc~riiletét nem 

kevesebb mint két ezer négyszög mé1-földdel (lega) tette a régiek· 
nél kevesebbre; Saroson té1·képéből pedig tizennégyezret vont le; 
8 a háromszöp;ezés, mellyet XIV. Benedek akkodban végeztetett, 
megmutatta, hogy igaza volt. Kiizzétett kétszázegy térképet és 
hetvennyolcz felvilágosító érteltezést, mellyek vezérfonalul Rzol
gáltal{ a t'ölfedezésnkhez, s iskolán! e tudomány tül1élctesbitésére. 

·r,~rmí•silefraj~. - llufl'ou. 
A természetrajz megszünt szolgálója lenni a többi tudomá· 

nyoknak. A montbardi Bulfun Gyiirgy (17U7-17H8), inkább 
kegyből mint érdemeiért a .Jardin dos Piautes igazgat6já\':Í ne· 

veztetvén, dhatározta méltóvá tenni magát ez állásra, tanulmá
nyozván a termé!lzetet; 8 mig ama kert ak korig csak a gyógyá
szat ezétjaira szolgált, i) a tudomány egész összletére való tekintet
tel rendezte azt be, s harminczöt éves korában T t~ r m é sz e t
r a j z á n ak megír:lsához fogott. Kezdetben tisztán ldr6, késöbb 
állatcanász (zoolog) lett, de soha sem vált belőle boncztud6s, jól
lehet átlátta sz ü kségét az állati belső sze r kezet összchasonlitásá

nak, s néhány fényes eszméjével megvilágitá az utat, mellyet pol
gártársa Daubenton vala megfutandó. Ezt ö gyenge szemeinek 

pótlása végett s egyszersmind az olly annyira kiterjedt tudomány· 
mezön szükséges segédkezés czéljából szólitá magához~ a részletek 
leírását bizván reá; s mig Danbenten egyedi tények nyomán s 
azért tévedésektől menten haladott, Buffon az átalánosságra töre
kedett; midőn magas eszm éi nem támogattattak a tapasztalat ál
tal, a hiányt értelmének erélyével p ótolta, előre látva az általa ugy 
nevllzett sz ük ség es t é n y ek e t: --veszélyes modor egy olly an ra 
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nézve, kinek nincs ereje a mindenség összes viszonyait felkarolni. 
S valóban gyakran tévedett j hisz az önkényti nemződésben (ge
neratio spontanea), miután Redi és Vallisoieri teljesen megczá
folták már azt; elfogadta az állatoknak egész a faj-váltodsig 
menö elfajuH.sát; megveti a módszereket, mert nem bir azok 
ismereté vel, s a "valódi módszer ( mondja ö) minden egyes dolog 
tökéletes Jeirásában s történetének szabatos előadásában áll," s 
következé1:1kép egyik egyedet a másik után irja le : birálgatja 
Linné osztályozását, melly magukból a tárgyakból van levezetve j 
mig ö, nem ismervén a részleteket, átaJános és önkényes osztá
lyokkal elégszik meg, millyenek: az embernek szulgáló állatok, 
em·ópai vadállatok, külföldi állatok. 

MP-gérlclödvéu értelmisége, fölismet·tl! a hason::~ágokat és el
téréseket, s a természet bámulatos egyformaságát, a fokozatot a válto
zatokban, a különfélc szervcknek a különbözö fajoltban fokozatos töké· 
lyesbülését, és viszon Iagos előnyét: de megróvják benne a határozatlan 
bölcselkedési ruodort1 mellynLI fogva, számítás és kisérletek nél
kiil, előre megállapitott elméktek után indul gondosan megváloga
tott hangzatos szaval{kal ugorva át a nehézségeken, s a kényál
litmányok végtelenségével pótolva a tények végtelenségát Uta· 
zásra csupán egyszer szánta magát, miért is t·itka nála a nagy
szerü ih lettség, s minden olly kimért, m iként a füvész-kertben. 

Érdeme, mellyet az utókor elismer, abban áll, hogy megala
pitotta a tudomány itészi és leiró részét: a mi őt kortársai előtt 

bámulttá tette, 2.z festöi irálya volt s a nyomatékosság, melly 
akkoriban a szép egyszerüség helyébe lépett i s mondják, hogy 
mielőtt iráshoz fogott volna, disz ruhába öltözött. A kevélység 
által sarkalva nem bátorkodott ellenmondani az anyagelvüeknek, 
kik akkoriban a dicséretek egyedárusai voltak; ugyanazért a te
remtett dolgokra vonatkozó minden me ta physikai elmélkedéstől 

tartózkodik, ostromolja a vég-okokat, mindenben esetlegességet 
lát; csakhogy a véletlen helyett vonzást és természetet emleget, 
melly szavakkal pazarul bánik. · S anyagelviségénél fogva tet
szésre talált az ö Föl d-e lm é l e t e, melly szerint egy üstökös 
ütközvén a napba izzókká vált darabokat tördelt le abból, s 
ezek képezték a bolygól;.at, mellyek lassauként kihülvén1 fölliletö
kön szerves lények szülemlettek azon mérvben a mint a hömér
sék alább szállott, s mindez ezer meg ezer évszázadok folytán l). 

l) A földgömb folyadékos é,; izzó tiimegc, hogy összeállóvá és szilárdclá. 

váljék, 29ii6 évet igényelt; a hol•! 6114-e!; ~t mcrcur 2127-~t; a VPllllS 3596-tot.; 
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Szintolly kevés értékkel bir az ií másik elmélete a nemzödésről, 

mi szerinte a szerves törnecsek egymáshoz közeledéséből ered. Ezen, 
ruinden tudományos elemet nélkülöző el méletek a newtonianismus 

a mars 11.'30-at; 11 jtlpilel' ~4:13-at, a ~ntnrnus 61-l O -et. Szll.mitá~a a holdakra és 
a gyiirüre is kiterjeszketlik. 

Arra, hogy a kihülés els8 fokát elérje, vagyis hogy ériuthet8 lett Itlgyen 
a föld, 34,270 és fél éve t szük•égelt; a hold 7f>l5-öt; mercnr :!4,813-at; venus 
41,969-et: mars tJ,Oi\4 -et ; juviter 110,118-at; saturnus f>9,91 J -et. 

A végb81, hogy a gömbök a mostaui belsö h8-m~rs{:kre szálljanRk alá, a 
földnek 74,8;)2 tiv rt• volt szüksége ; a holdn·1k 16,4()9 ~v kellett.; wercurnak 
14,192; venusnak 91,()43·; mar,nal< 28,!"138; jntJit.,rnek 240,451; saturnnsnak 
130,82). 

Hogy a jelenlegi hömérsék egy huszonötödére •zálljanRk alá, vagyis hogy 
azon határig hííljenek ki & gömbök, hol a természet megsziinik élni, ene a 
föld 168,12;j évet. igényel; a hold 725-l-et; mercur 187,765-öt.; venus 228,540-et 

mars 60,326-ot; jupiter -183, 121-et; saturnus 262,020-a•. Innen következik, lllÍ

kép a hold éHí természetnek a 7;i16 ik évtől a 72,514-il< évig örvendhetett, s 
nem tovább; 11. természet tehát ott 2318 év óta ki van halva, ha igaz, hogy a 
föld jelenlegi htlmérsékét. 74,832 év óta bírjll.. Mars Mzintén ki van hülve 1-!,000 
év óta. Mercnr jelenleg be !ebet névesitve, s még 162,952 évig élhet. A föld 
eredetét81 kezdve 40,000 év utll.n má•· örvendhetett a:< élö természetnek, melly 
még 16'l,123 évig fog tartani, s a hetedik gömb volt, m.-IIy benépesíttetett; 
Venus a tizenegyedik volt, ' 228,540 évig tartand. Saturnus a tizennegyenik 
lakható gömb volt, s 2fi2,020 évig élend. .Jupiter, a nagy héiségnél fogva még 

nem érvén el az élö termé•zet fokát, csak mostant61 4 0,791 év mulva válile lak
hatóvll., a 367,498 évig fog azontúl élni. 

Buffon a természetet hét korszakra különiti : az első a gömb megszilár

dúlfi.sának s a kihülés első fokának idejét foglalja magában. A második a g-ömb 
szikl6.inak s az érczek tömegeinek képződését, s itt éi azt á.llitja, rniszerint az 
arany és ezüst. a déli reszeken taU.ltatik, a Vlls, ólom, réz sat. az északiakon, s 
hogy a hegylánczok Amerikában és Afrikában északtól délre legn11gyoLb magas
sággal birnak az egyenlíti) alatt; mi a gömbnek mostani alakjában állandó for
gásáról tesz bizonyMágot. Álmok! -- A harmadik korszal< a gömböt vizektől ted
ve mu tatja, mellyek arra visszahullottak- Véget érvén az izz óság, melly soka

sitotta a gözöket, élet1·e keltek a bálnák, a tengeri szörnyek 1 a halak, a kagy
lósok sat. 8 erdök keletkeztek a vizből kill.ll6 magas hegységek csucsain: vissza

húzódván aztán a vizek, IDEirt réazben elnyelettek a föld hasadékai által, kitör

tek a tiízhányók, 5000 évre a szárazok rnegalakúlása után, vagy is 50,000 év
re a gömb képződését81 kezdve. Az ötii<lik korszakban az elefántok s más ál
latok északon élnek, a mikor i~ az égalj bőmér,&ke ottan annak felelt meg, 
melly mostan az egyenlitőn innen és túl tíz foknyi szélességben uralkodik. Ké
séibb az ember jelenik meg. A hatodikban a tenger a sarkoktól elárasztja 11. göm
böt az egyenlítő felé, s elkülöníttetnek a sz!razok. A hetedikben az ember ha

talmr. és ipara nyilv!núl, Megélyezve a természet erőit a mesterségek, tudomá

nyok sat. felt.aláláshal, mellyek északról dél felé terje•zkednek. 

xvn. 48 
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legs,;ebb eredményének, a földtan Jegvilágosabb megfejtés~nek, B 

Teremtés könyvével szemben B legerősebb ellenvetésnek tartattak. 
De e csáboldalától eitek intve is lehetetlen volt egy ízléses és tu
dományos századnak gyönyört nem találnia a vé~telen tények emez 
irodalmi elöadásában, a történelem-elötti termédzet eme korszakai
ban, s ama merész sejtésben, melly észlelésre B a látszólag elütő 
tünemények csoportositá•ára vezetett. 

Linné. 
Chules Linné ( 1707 --78) Bnffonnal egy évben született; amaz 

a tudományokban járatlan Svédország egy szegény helységében 
(Roeshult), emez gazdag és nemes burgund i családból XIV. Lajos 
Francziaországában; Linné kénytelen Vfl)t csizmavarráRsal foglalkoz
ni és hosszú időn át nehézségekkel, akadályokkal küzdeni, Buffan
nak C$ak egy puha és gondtalan élet csábjai ellen kellett magát vé
denie. Linné épolly türelmes és éles elméjű a tények fürkészésében, 
a milly elméB azok egymás mellé helyezésében, szabatoB éa szigorú 
az eHíadásban, annyira, hogy mindrn egyéb választékosBágot visz. 
szautasit azon egyen kivül, melly az eszköziik egyszerüségéböl s az 
eszmék magasztosságábM származik j óvatos a lehozásoltban, mindig 
positív tények és szigorú okoskodások által akal"ja magát vezettetni; 
valószínű hypothesiket tud teremteni, a nélkül, hogy fiiltétl~n igaz
ságokúl venné azokat j minden tényt, winden eszmét, minden álta
lánosságat valódi értéke szerint becsül, s nem resteli türelmesen 
fürkészni a részletes apróságokat, hogy aztán a tudomány legmaga
sabb régióiba vesse magát 1). Buffon nem kevésbbé elmés, de más 
eszmerendben; ő nem annyira teremteni és sokasitani igyekszik az 
észleleti tényeket, mint inkább levonni azok összes következményeit, 
s egy látszólag, szük alapon nagyszerü épületet emel; mütani rész
letességekkel és rendszeres felosztásokkal nem bibelödik, s ismeret
len térek felé irányzott merész röptében ollykor eltéved ugyan, de 
a tévedésekből ki tudja hozni az igazságot; semmit sem végez el, 
hanem mindenbe belefog. Linné, mielött átalakitaná az eszméket, a 
nyelvezetet alakitotta át, egyszerű és világos névtárt állitván össze, 
mellyben a nem a névvel, s a faj a melléknévvel jelöltetik, A nö
vények elnevezésén kivül, szükséges volt még egy kényelmes és 
egyszerü módról is gondoskodni, mellynek segélyével megtaláltas
Bék egy leirt növény neve s o.3ztályozni lehessen az új növénye-

1) llsidore Geofl'roy Saint-Hilalre, Conaiderati0118 hiatoriquea sur lea sciences 
nature ll es. 
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ket. Ev1\gből ö a meeterkélt n em i rendszert állitotta fel, mellyröl 
maga is megvallotta, hogy nem természetes, mi pedig czélja a tu
dománynak. A tenyészeti szervéllettan legkitünőbb fölfedezéseinek 
egyikére alapitott ezen füvészeti rendszer olly bámulatot keltett, 
nogy senkisem vette észre, mikép Linné az állattani osztályozást 
külöubözö elvek re fektette. 

Egy, a természet. iit~BZ(lfl szüleményeit flJliHelö átaJános és 
múdszeres lajstrom nagyszerű és akkoriban új eszméje; ez eszmé
nek megtestesi tése; az általa teremtett kettős nevez!' t tan ( nomen
clatura)1 ruelly az összes szerves lényeket átiilel1 anélkül hogy túl
ságosan szaporitaná a ~;zavakat, s egységes rendet hoz be, m1alatt 
a legegyszerübb és legsz-\bb kifejezé11ét nyújtá a természeti főbb 
rokonságoknak j az új mesterség, molly képessé tesz szigorúan 
jellegezni és meghatározni a lényeket s minden egyo11 részére sza
batosan kijelölni a helyet, halhatatlanná teazik Linné nevét. Fold
taní osztályozása ollyan , hogy nem igen fog tiiLbé Jerontathalni : 
az, melly 1797 -ben állapíttatott meg s l 81 B-ban Geoffroy Saint-Hi · 
laire és Cuvier által tökéletesíttetett, csak igazolta és kifejtette a 
svéd tudósét. Ellr.nben növénytani rendszere felforgattatott, mielött 
a század véget ért volua. Ugyanis Bernard dc Jussieu a Trianon 
ban már 1758-ban egy füvész-kertet alakitott, mellyben a ni•vé
nyeket természeti rokonságaik :;zerint osztályozta, keresvén a vég
feladat megoldását j unokája Liírincz pedig A n ii v é n y ek n em~ i 
(1789) czimü munkájában a nagybátya módszerét az egész tenyé 
szeti országra alkalmazta, a jellegek él'tékét a fontosság és átalá
nosság fokától tévén függővé, melylyel a szervek birnak, honnan a 
jellegek vétettek, s a jellegek ez értékét ugyanazok számával ve
tet~e össze. 

Ada n~; on. 
Mieh•\1 Adanson, Aixből (1727 -t 806), Jussicu és Réam11ur 

tanítványa, Senegal természetrajzát irta meg (1757), 
honnan térképeket és szótárakat hozott magával j első volt, ki 
pontosan leirta a baobabot, mi akkorig mcsének tartatott, s az arab 
mézga-fákat. A n ö v é n y e k cs a l á d a i t ( 1763) Linnéjével el
lentétes rendszer szerint osztotta be, alapul nem csupán néhány 
hanem az összes jellegek észlelé~ét vévén; s csakhamar átlátta, 
mikép valamennyi lényre lehet azt alkalmazni, s egy természeti 
encyclopaediát állitani ö~sze. Az akadernia elé terjesztette tehát 
(1775) munkája vázlatát, melly huszonhét kötetben na természet 
egyetemes rendét, vagyis egy, az összes ismert lényeket, ezek 

4 R* 
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anyagi minöségeit és szellemi képességeit s kölcsönös viszonyaikat 
átölelő természeti módszert" vala magában foglalandó. A tudó
sok megbámulták, s a vállalatot egyetlen emb~r által kivihetlennek 
ítélték, miért is magára maradt terveivel, szegényíil, mert csupán 
ezekre gondolt: s midön az uj nemzeti akadernia kebelébe szóli
totta öt, azt felelte, nem mehet, mert nincs cHizmája. 

Donnf't. 
Említést érdemel még a genfi Charles Bonnet (1720--:-~)3) is, 

ki, Leibnitz és Reaumur tanítványa, s miként Buffon gyenge lá
tásu, az értelem szemével kutatott a természetrajz mezején. Mea
tere azt mond ván, hogy a természetben semmi sem történik ugrás 
által, Contemplation de la nature (176'1-) czimü munltájá
ban a lánczolatot nyomozta j de érzékek alá eső alakokban 
akar:ja azt feltalál ni, a hel) ett hogy elismerné, mikép amaz átme
netekben rejlik az, mellyek titkat a természet magáuak tartotta 
fen. Az anyagi észlelet szokását Ö a lélek képreségeinek elemzé
sébe is átvitte, s a gondolatot ugy fogja fel mint értelmi rostoL 
Az anyanyelviség vádjára azonban, melly diene emeltetett, igaz 
hitü vallomással felelt; aztán Palingénésie philosophique 
czimü munkájában (1769) az egymásra következő tökélyesbülés 
eszméjét penditette meg, melly szerint a lények az érzeléstől a te
vékeny élet, aztán az értelem, végül a boldog€ág fokozatára 
jutnak. 

Mig némellyek az osztályozásokkal foglallwztak, mások egyeF 
növény-csoportok tanulmányazasára adták magukat. A flórenczi 
Pier Antonio Micheli, semmi rendszerh<lz nem tartva magát, min
dcn egyes növény változatait szabatosan megkülönböztette, minél
fogva négyezer fajjal gyarapította a füvészeti névsort, azonkivül 
hogy az ismereteseket jobblln beosztotta Tournefort szerint, kire ö 
hívta fel el:lő Olaszország figyeimét l); hazájában egy fűvészi 

akaderniát alapított. S ö, Diliene és Hedwig tanulmányozták a 
legalsóbb rendü növényeket, mellyek akkorig kevéssé vétettek 
figyelembe; mások azok szerveit bonczolták, 'll int például Hal es, 
ki a nedvek gyors körforgását, s a gyökerek és levelek szivó ere
jét ismertette; Duhamel, ki a nedvek keringés~t, a héj és a fa 
képzödését nyomozta. Bonnet a levelek müködéseit, Hedwig a 
növények likacsait éf' nedv-ed~nyeit kutatták j Wolf fölfedeztJ:l, 
mikép a tenyész-rost csupán sejtecskékböJ alakul. A páduai Vita-

l) NO'IJa genera plantarom, 1729. 
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liano Donati, ki egy igen ~ikeres utazás kör.ben halt el, mellyet 
Indiakban és Egyiptom hnn tett (l 759- 63), hová a sardiniai király 
által küldetett, igen éleselmüleg é~zlelte a kot·allt, mi kezdetben 
niivényi anyagnak tartatott, kimutatván a természet fokozatos át
rnenetét a növényektől az állatokhoz; a különféle faju moszat ter
mékeket nemekre és alosztályokra kiilönhöztette j s kimutatta, 
mikép a földi növények csak annyiban kiilönböznek a tengeriek
töl, amennyiben ezek virágpora folyós, arnazoké pedig poralaku. 

A század végén szenvedélyesen tanulmányoztatott a füvész et. 
Angliában egy Linné-tár~ulat alakult, nem méltatlan e névre, 
mellynek elnöke Smith Jakab Eduárd sok uj fajt födözött fel j még 
többet Acton Vilmos j s magas állásu s gazdag egyének kaptak ked
vet e tudományhoz. A német G,>dwig és Micheli a szárazföid•, Rnth 
Vilmos a vizi titltonniíszök nemi szerveit ismer ék meg, Hoffman 
Fridrik pedig a maszatokéit födözte fel, mellyek teljes rajzát a 
svéd Acarius Henrik adta. Boston és Diekson jobban megismer
teti ék a titkonnü~ziíket j L<'rancziaor;zágbao Desfuntaioes, Ju"sieu, 
Michaux, 'l'onin, Viliars elöbbre vitték a tudományt: a spanyol 
Cavanilles egy halhatatlan munkát irt a monadelpbia rendü növé
nyekről (vaf:yis azon növényekröl, mellyek porzói egy csomóba 
vannak növe). Távoli szélességek virágai és növényei gazdagitot
ták kerteinket és erdőinket j 173.'3-ban X V. Lajos ette az első 

ananászt, melly éghajlatunk alatt érlelődött j s egy cserje vagy 
virág megérkezése ugy ünnepeltetett mint egy kor az aranynyal 
terhelt galeouoké. Aztán a vegyészet alkalmaztatott a növénytanra, 
s Priestley, Senebier, lngenhous, Théodor de Saussure folytonos 
kisérleteikkel kimutatták a levelek lélckzését, s hogy miként tisz
títja ez a levegüt s növeli a növényben a széneny tömegét. 

Álattan. 
Mi az állattant illeti, Fabrieiu!l második alapítója a rovará

szalnak j Müller Otto az ázalagférgeket tanulmányozza; Rum ph, 
Donati, Peysonnel a növényállatok s a korallolt állati természetét 
fedezik föl : ReaumUt", Deger és Vallisoieri nagy kitartással kém
lelik a rovarok titkos szokásait ; Cuvier C<.tmpert Jángeszü boncz
tudósnak ismerte el; Trernbley uj életre látta kelni a feldarabolt 
pubányokat; s ö és Lyonnel ernyedetlenül észlelnek, hogy ellessék 
a természet titkait. Haller élettana, jóllehet az ember körül forog, 
az állatokat illetőleg is uj és fontos tényeket tartalmaz; Vicq 
d' Azyr nem kevésbbé szép mint jól kifejezett fogamz.atai ollykot• 
a bölcseszi boncztanig emelkedtek. Miként már jeleztük, Buffon 
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a r~szleteket mind Dauben tonnak köszönte, ki bámulatos éozlelö 
volt s az összetési erőt sem nélkülözte. 

Vallisnieri. 

A modenai Antonio Vallisnieri, (lt:61-1730), Malpighi tanít
ványa, a rovarok és az ember nemzödését tanulmányozta, s a mi 
akkoriban szokatlan dolog volt, kijelentette, mikép a régiek gyakran 
tévedtek, s hogy tekintélyök semmibe sem veeudö szemben a 
tapasztalattal. 

Spallanzani. 
Lazzaro Spallanzani (1729- 99), Vallisoieri földije, a lélek

zést s különösen valameily tagnak megujulását a hideg vérü álla
toknál tanulmányozta; s azon hitben volt, hogy a csiga fejét is 
visszanyeri. Folytatta Haller· kutatásait, felhasználva Lyonn~t 

góresői késziilékét, hogy nem megtört, hanem inkább visszavert 
fény segélyével észlelje a vérforgást, s nem csupán a bélfodo1·ban, 
hanem a bélcsőben H más belrészekben is. Tanulmányozta az 
állati ázalag-férgeket, s mig Buffon azt hitte felőlök, hogy nem 
birnak határozott szm·vezett.el, s hogy titkos örök hatalom, Need
ham pedig, hugy valameily tenyesz-erő által alakittatnak és hozatnak 
mozgásba, ő kimutatta, mikép e férgek is esirákbúl származnak. 
Észlelte a gyomor-nedveket, vitatván, mikép azok az emésztést 
nem erjesztve vagy rohasztva, h:Lncm a tápok elemeit felbontva 
eszköztilt; mi végre saját gyomrát veszélyes kisérleteknek vetette 
alá. Sokat utazván, magának ismereteket, a paviai muzeum részére 
kincseket gyűjtött; s utazásainak leirásá.ban sokféle tudományt 
egyesit, s fejtegeti a forrá~okat, a bolygó tüzcket, a villódzást. 

t" öld tan. 
Vallisnierinál látható, milly fokon állott akkoriban a földtan 

(Geologia). Ü taga3ja, hogy a források a tengerből kapják vizöket; 
beszélve "a tengeri testekröl, mellyek a hegyeken találtatnak, s 
a vilá~ állapotáról a vizöz,)n előtt, alatt és után" azon be látásra 
jut, miltép a különféle hypothesisek nem fejtik meg, hogyan ha
gyattak az ásadék-mar<l.dványok hegyek csucsain a vizek által. S 
ö scm tud ez iránt kielégitő felvilágosítást adni; azonban ugy 
vélekedik, miszerint e maradvtnyok n•~m a Noé-féle han• m más 
vízözönriknek tulajdonitandók, annál inkább, ha igaz, hogy nem 
találtatnak közöttök emberi c~ontok; s azt hiszi, hogy bö.vebben 
jőnek elő olly hegyeken, nwllyck közel fekszenek a tenp;erhez s 
nem igen magasak. 
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Werner. 
Werner Abrahám Gottlieb (1750-1817), Wehlauból, az ér

czészek használatára irt, miért is nem mindig tartotta szem előtt 

a tudományos szigort, mig másrészt soha sem hanyagolja el a 
gazdás:1.ati használatokra figyelmeztetni; s a földrajzi fekvés! uq 
vizsgálja mint a melly befolyáRsal van a népek szokásaira. E r t e
kezésében az é1·czek jellegeiről (1774) azok módszeres 
leírását ajánlotta a külsö jellegek, szin, törés, jegeczalak, suly, ke
ménystl:g, átlátszóság szerint, mit ö O r y c t o g n os i a n ak (Ás
v á n y i s m e) nevezett. N agyo bb érdemeket szerzett ö magának a 
földisme (geognosia) terén, melly tudomány a képződési korszakuk 
szerint tekintett rétegekről értekezik. Ebben ö, felhasználva Pal
las, Saussure, Deluc észleleteit, elméletre vitte vissza a földkéreg 
képzödé>ét. A szikli.kat viszonylagos elsöb bségök szerint osztja be: 
kezdetlegiekre, mellyekben semmi nyoma a szerves testeknek; 
átmenetiekre ; rétegezettekre és iszaplerakodásokra. S mindezeket 
valameily folyadékban történt leverődésnek tulajdonítja, nem véve 
ki a márványokat és basaltokat sem; s innen a Neptunisták is
kolája, melly ellen a Vulcanisták szállnak :?ikm, kik végre is 
diadalmaskodtak, miután D esmarets vulcan képzödésü~knek bizo
nyitotta volna Auvergne hegységeit. 

Cronstedt, Bergmann, Boru Ignácz, Kirwan az á saclékokat a 
vegytani szétbomlá3 szerint osztályozták. 

Jegecstan. 
A régiek figye Imét nem kerülte ki, mikép némelly természeti 

állományok mindig bizonyos alakokat hajlandók fölvenni, s Plinius 
leírta a kovarcz és gyémánt alakjait. A dolog nem keltett valami 
nagy figyelmet; mindazáltal Linné sok tárgy je gecz-alakjait is
merteti, s annyira föltétle11nek hitte azok jellegét, hogy minden 
külön alakot valameily különös sónak tulajdonitott. Romé de 
l' ls le ') bebizonyította a szögletek állandóságát, mellyek alatt 
sima oldalaik találkoznak, s azon eszme villant meg agyában, 
miszerint a különbözö alakokat egyre lehetne visszavinni, 
melly sajátos módon minden jegeez-anyagnak megfelel , s szigorú 
mértani törvények által módosíttatik. Midön Bergmann fölfedezte, 
mikép az ásványokat lemezenként szét lehet szedni, úgy, hogy 
minden egyes ásványnak elötünik alap é~ eredeti alakja , 
az ásványtudomány megszünt nevek, kövek lajstroma leuni , s 

1) t~rtekezés a jegeczta.nról, 1772. 
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napról napra ujabb tények és alkalmazások igen termékeny tu
dománp\vá vált. Bergmann az ö fölfedezéséből nem vont le átalá
nos törvényeket; de kortársa Haiiy abbé (1743 -1822), midön 
egy, esés következtében széttört jegecz uj ból összeillesztése iránt 
tenne kísérletet, észrevette a változatokat , mellyek a széttörés 
folytán előállottak, s megh~=~tározhatta a rétegek egymás fölött fek
vésének állandó szabályait, úgy hogy ba ismeretesek az eredeti 
alakok, meg lehet moudaui, willy más alakokat képesek azok föl
veum. Felvilágosittatván a vegytan által, előbbre vihette az ere
deti törnecsek fürkészését, s legalább többnyire sikerült neki meg
határozni a tömeget, melly háromszoros méret és bizonyos törvé
nyek sz.erint önmagához adatván, a jegeczet minden módosúlásai
val együtt elöállitaná. 

Ásványtan. - Carburl. 
Carhuri Márk (1731-1808) Cefaloniaból, a velenezei közlál'

saság feJszólitása folytán északra utazott, hogy megismerkedjék a 
bányászati módszerekkel. Midön mint vegytanár Paduába ment, 
még csak egy obon lógsót, sem más egyéb töményitett savakat 
nem talált ott, ugy hogy nlindent neki kellett előteremtenie. Ő a 
vasöntét:mek egy jobb módját találta fel, s alkalmazta azt az 
ágyuk készitésénél, mellyekkel Emo lödözte Tuoist j a tüzérséget 
egy éghetlen papir használatára tanitotta j Linnének az ásvány
taní rend11zert erdeklö utasításokat adott, nem lévén vele egy 
véieményen az érczek jegecz-alakjaiuak eredetére nézve; Lemery 
etietleges fölfedezése után, mellyet ez nem volt képes ismételni, 
Carhuri kitalálta a gálicz-sav megszilárditásának módját; de da
czára Lavoisiernak, makacsul ragaszkodott a tüz-anyag-tanhoz. 

Ardu jn. 
A veronai Giovanni Arduino ( 1714-95) C lausen bányáit 

kereste fel, hogy tanulmányozza ott a hányászatot és ásványtant. 
De e térilo hiányzottak a vezetők, s O ss e r v a z i o n i su ll a 
fi si c a c o n st i t u z i o n e d e ll e A l p i v e n e t e czimü munkája 
volt az elsö földtani mü, melly ben ö a közeteket tüzképzödésüekre 
és üledékiekre osztályozta, s megkülömböztette a m és z i t h e t ő
k e t vagy üledékieket, s az ii v e g i t h e tök e t. Szerinte legin
kább e két faj között fordulnak elő az ércz-lerakodványok, 
mellyeket ő a portirok s más tüz-termények kitörését kisérő föl
lengitményeknek tartott; s jekzte a mész-közetnek magnesiaivá 
átváltozását. Megkülönböztette tehát a csillám-pala s más hasonló 
anyagokból álló ös eredeti közeteket, mellyek előbbiek a primiti-
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veknek illetéktelenül nevezott gránit-féléiméi; továbbá az üledék
hegyeket, mellyek másod vagy harmad rend ü ek; végre a si leságo
Itat, mellyek ezintén hordott földből alakultak. Wornern él sok~ al 
szabatosabb lévén, belátta, w iké p a másod képződes ü ter ükön nem 
annyira a rétegzetet kell figyelembe venni, mint inkább a szám
talan emelkedéseket, sülyedéseket, üregeket, szakadásokot és ro 
mokat, mellyeket a vulcani kitörések a föld minden pontján okoz
tak 1). S megelözve egy másik igazságot, a képződések korát a 
ré\egekben talált ös állatok nyomán kutatta; s azt mond:í "a u e
vezett Alpesek emelkedése közben annyi kor folyt le, a hány 
neme találtatik a szerves ár.adék-testeknek a rétegek ben. u ~). A 
vulcani eredetet ie hirdette, előbb mintsem Werner rövid idöre 
diadalmaskodtatta a neptunit. Ez utóbbit megczáfol an dó, M, r
za ri gróf a gránitoknak a mész· kőzet fölött fekvését hozta fel. 
Lazzaro Moro 3) ezintén az emelkedések elméletét védte és fejte
gette, olly világosság és szabatossággal, hogy igen ke vés tenni 
valót hagyott hátra a későbbi tudósoknak. 

Marl'!igll. 
A bolognai 'Marsigli g•·óf (1658-1730) mint erődítési és 

ostrom-munkálatok vezetője szolgálta, a császárt a törökök ellen, 
mig nem tizenhárom napi küzdelem után megadván magát Bris:Jcb, 
az udvari tanács Arco grófot, a kormányzót, halálra, Marsiglit pe
dig, ki alatta szolgált, rangvesztésre ítélte. A törvényszékek s a 
császár által meg sem hallgattatván, a közönség előtt igazolta 
magát. Akkor ismét utazások és tanulmányokra adván magát, 
Párizsban az igazságtalanság áldozatainak kijárni sz oko tt hódol~t

tal környeztetett; összes gylljteményeit és palotáját a bolognai ta
nácsnak ajándékozta, s egy tudós akademiát alapitott ott (1712). 
Irt a trák Bosporueról, az ottoman birodalom növekedése és ha
nyatlásáról, s egy hat kötetes munkát tett közzé D a n u b i u s 
p a n n o n i c o-m y si u e czimen, mellyben mint terméezetbuvár, 
régész és államtudós vizsgálja ama folyam-vidékeit, s olly ismere
teket tanusit, mellyek bámulatot keltenek még miután megdőltek 
is a vélelmek, mellyeket ö azokra fektetett. 

Mások utazások által segitették elő a tudományt. A paduai 

1) Sayyio di litoyonia, 112, l'l3, 141, 18:) lap. 
") Gtornale d' Italia, 1782, 
3) A héjjaaokról, s a többi tengeri testekdll , mellyek a begyeken talál

tatnak, 1740. 
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Alberto Fortis Dalmácziát tanulmányozta; a chioggiai Guiseppe 
Olivi az adriai partokat vizsgálta, különös figyelmet forditva a lep
cséknek nevezett vékony szálu vizinövény halmaz<,kra, mellyek az 
álló csatornák p11rtjait és meder-alját boritják, A berlini .Pallas 
Simon (1741- 1811) a kalmukokat és Közép-Ázsiát kereste fel, s 
bő adatokat gyüjtvén, fontos munkákat adott ki az ázalag-férgek 
és növényállatok osztályozásáról, a csigolyák boncztauáról, az áta
János és ásadék-állattanról; ugy hogy némellyek öt a XVIII. szá
zad első természet-huvárának kiáltották ki. 

Boccaccio észrevette, mikép a certaldói halom tele van ten
geri kagylókkall), Targioni-Tozzetti épen olt tartózkodván egy 
nagybátyjánál, gyüjteni kezdette az ásadék-kagy Jókat, s megsze
retvén e turlornányt, V i a g g i o i n T os c a n a czimü szép munká
jával hozt<L meg ann<~k a hódolat adóját. A toscanai Ambrogio 
Soldani ( -1800) Siena és Volterra górcfÖi kagylóit vizsgálta, s 
adatokat gyűjtött ezek, a légkiivek, s az égvényes földterükre 
nézve, minden osztályzás és elméletek nélkül. Hamilton Vilmos, 
Ango !ország követe Nápolyban, szintén szenvedélylyel tanulmánfOZ
ta a természEti jelenségeket, mellyekbcn olly annyira gazdag 
OlaBzország déli része, s értesítéseket adott azokról a londoni 
királyi társaságnak (1766 - 79), azután pedig külön munkában is 
közzétette észleleteit :!). Munkatársa, Giuseppe Gioeni (- 1822), 
Cataniából, a v c ~ u v i I i t h o l o g i á t irta meg, igen dicsért el
méletekkel és f<i l tevésekkel: az A etna leirását kiadatlanul hagyta. 
Fölélesztette tehát a természet tanulmányozását hazájában, melly 
olly sok alkalmat nyujt arra, s melly öt megtisztelendö, nevéről 

egy akademiát ne vezett el. 
A dauphinéi Adeodate Dolomieu (1750-1801), maltai lovag, 

párbaj miatt börtönre vettetvén, a természettudományok tanulmá
nyozására a d ta ott magát; aztán mint természrtbuvár meglátogatta 
Purtu gáliát és Siciliát s hypothesiseket állitott fel a tüzhányúkra 
nézve, mellyek gyuladásának székhelyét igen mélynek föltételezi: 
miként Hamilton, ö is szemtanúja volt a calabriai rettenetes föld
rengés által okozott pusztításoknak p783); aztán az olasz hegy
ségek alakulását tanul mányoMa a .E'arotól ( mcssinai tengerszoros) 
kezdve Rhetia bensejéig, s vizsgálta az Olaszországban olly számos 
emlékek an y agai t. A forradalom alatt a bányá-;zati akanernia ta-

1) l!'ilocopo, VII. 
z) Campi Phlegraei, 1776 
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u ára volt, Buonapartet Egyiptomba kísérte, .s visszatértében elfo. 
gatván, a nápolyi iszonyú börtönökben az ás v á n y t a n i b ö l c s é
s z e t e t irta. 

A· Cagliostr ók sem Lilinyúztak e tudomány terén, és Thou
venel vitatta, mikép némelly egyének a JÓS vesszővel aknákat 
és forrásokat fedezhetnek fel, még nagy mélységekben is. Illyen 
vala Pennet1 kit ö magával hordozott i s másutt ugy mint Olaszor
szágban hivökre tall\lt, még a tudósok között is 1). 

Vegytan. 
A vegytan, eme tudománya a törvényeknek, mellyek a tes

teknek alkatrészeik ezerint i benső szerkezetét érdeklik, kiválólag 
elemzési tudomány 1 s ugyanazért természetesnek talál juk, hogy 
csak későn fejlett az ki, B hogy nagy zajt ütött, mert nem csupán 
az uj tények egész sorát ismerteti meg, hanem egy uj rendét is 
a tényezöknek, mellyek minden ismert tényre befolyással vannak. 
Elöbb összefüggés nélküli tények halmaza volt az, s különcz czé
lokra irányult, mig végre az an:,~pachi Stahl György (1660-1731) 
kiragadta az á bráudok köréböl,. bnvivén abba a tüzanyag elméle
tét. Észlelve, milly könnyen h~rnek ismét fém- állapotba vala
meily kövér vagy éghető anyag segélyével a fém-mészületek, az 
éghetőség elvét egy, p h l o g i R t i c o n-nak nevezdt külön állo
mányban kereste, melly az ii föltevése szerint elhagyja az érczet, 
midön ez meszül, s visszatér bele, midön az ujra éled. Hypothe
sise védelmezöket talált, kik előnyére erőszakolták a kísérlete
ket, mellyek az ö példája után nagy számmal tétettek, mellyek 
azon ban csak az ö megczáfolására szolgáltak. 

Scheele, egy svéd ltiizség gyógyszerésze, vaJ.'Hli minta-kém· 
Jelö, minden másnál tobbet tett a savak megismertetésére, s leg· 
alább tizenegy ujat irt le, s czek-között a porosz-savat. Tanul
mányozván a csclenyt (mangan), feltalálta a halvanyt (1774), s 
gy úanyagtól megfosztott ki5n-halvagnal{, vagyis kön-Iégnek tartotta 
azt i melly elmélet megtámadásoknak volt kitéve, mig végre nap· 
jainkban Davy által ujból mrgszilárdittatott. Black, Edimbourg· 
ból, tanítványa Cuilen glasgowi tanárnHk, ki népszerüvé tette a 
vegytant, a azéusavat tanulmányozta; Woodwarrl a berlini kéket 

l) Többek l<özött az onegliai Cado Amoretti (Rice1·che sto·riche e fisiche 

sulla rabdomanzia), kinek Utazáaa a háront tóhoz emlitést érdemel a korhoz 
mért ismeretek miatt , melly~k abban a természettudományokat érdeklöleg 
talá:talnllk. 
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födözte fel; Bergmann n: kénsavat s az utánzott ásványvizekeL 
Fahrenheit salétrom-szeszt öntve az összetört jégre nagyobb !oku 
hideget állitott elé. Boerhaave előbbre vitte a tüzet, hőt, fényt, s 
a tenyészeti elemzést érdeklő fölfedezéseket. Az ernlitettek n)OID· 
dokait sokan küvették, kik leküzdötték a tévedéseket, fölfedezték 
a gyémánt éghetöségét, a villót, a kékenyt, álanyt, cseleuyt, 
érenyt, segitették a müvészeteket, s tudományos alakot igyekez
tek adni a vegytannak, rendszeresen osztva be a tényeket 

Mindazáltal az i~kolák még mindig igen csekély számu a1ap
elemekhez tartották magukat. Geber illyenekül csak a ként, 
higanyt és mirenyt fogadta el; némell y ek, miut p. o. Haimondo 
Lullo, a quintessenliát sorozták még a neverettek h ·z; Paracel8us 
a nf.gy physikai ellernhez sorolja a fentebb ernlitett hármat, s 
azonkivii! az e l e v e e l r e u d e l t (pr·c1ecl~>tinált) elemet, rnelly a 
négy kép z ö e l em egyesüleséből származik. Nicolas Lefevre 
mindezelt helyébe a p h l e gm á t vagy vizet, a szeszt va!!y hi
ganyt, az olajat vagy ként, a s<Ít és földet állítja. Becher vissza· 
utasítja e hagyomáLyokat, hogy az üvegithetö, éghető és hi!!;anyos 
földek mellett szálljon sikra, mellyek azonban maguk is összetet
tek; s néhány egyszerű testet különböztet meg, meg nem hatá· 
rozva számukat. 

A fürkészetek folytán felismert gázok a levegőre vitettek 
vissza. De Black ettöl igen különbözöknek találta az erjedések 
folytán származó g:iz tulajdonságait, s azon meggyőződésre jutott; 
miszerint a mész és égvények maróssága a fojtó levegő hiányából 
ered. S rögtön a lég alakú testekre irányult a figyelem: Caven
dish szerint a fojtó lég (szénsav-gáz) s a gyúlékony (köncnygáz) 
különleges folyadékok; Priestley, a türelmetlen theologus, ki üres 
óráiban a vegyészettel foglalkozott, látja, rllikép az eh;gés után 
megmaradt lég, s az, melly a saléh·om-savból származik, teljeseu 
különböznek egymástól (1774), s a levegli összetételének megfej
tésén töri fejét; Raouelle elöállitja a záp léget (1773], s egy évvel 
késöbb fölfedeztetik az éleny; Sebeele a levegőt éleny és lég-eny
vegyületnek, Cavendish a vizet az éleny és köneny össztéténr:k, 
Berthollet a légköneget légeny· és könclly·keverékn!·k tnrtják. 
Mindez meghazudtolta a régi elemeket, s tönkretette a tűzanyag

rendszert; Black a lappangó meleget födözte fel, melly meghatá
rozza a testek állapotát, s csak az alak-változás közben nyilvánúl ; 
Bayen ismét fölelevenitette Boyle és Rcy feledésbe ment kisérJe-
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teit, mellyek czélja volt kimutatni, mikép a testek, mészülve, sulya
sabbakká válnak. 

l.avoisler. 
Egybe\•etve az imént emlitett két tényt, a párizsi Lavoisie•· 

Antal (1743- 94) egy új égés-elméletet von le azokból, melly eze
rint az égés úgy tekintetik mint élenyülés (1775). 

Két utat látván maga ellitt nyitva, Stahl véletlenül a téveset 
választotta ; a követői, vakon ragaszkodván a rendszerhez és nevek
hez, elhanyagolták a szabatos súly-meghatározásokat, annyira, 
hogy még mindig makacsúl hitték a tüzanyagnak megválását a 
testektöl, jóllehet az égés után sulyosabbaknak találták azokat. 
Lavoisier lényegesekül ismerte el a mennyiség számezerinti meg
határozásait, miután a vegytan minden más tudománynál inkább 
mennyiség-tudomány, s alapját azon tantétel képezi, miszerint a 
természetben semmi sem vesz el és semmi sem teremtetik, hanem 
a testek minden változása valameily elem hozzáadása vagy 
levona~ától függ. Megvizsgálván a levegőt , melly zárt edé
nyekben szén nélkül higany mészböl nyeretik , Lavoisier azt 
felszívhatónak találta, s innen azt következtette, mikép a mé
szülés és minden égés e lényegileg lehelhető légnek a testekkel 
összeköttetéséből ered, s ho~:v különösen a fojtó lég annak szénnel 
vegyülése folytán áll elő. Összevetvén ez eszmét Black- és Wil
ke-nek a kötött melegre vonatkozó fölfedezéseikkel, úgy találta, 
mikép 11z egés alkalmával nyilvánúló bö ama lehelhető légből fej
lődik ki, melly előbb a ruganyos állapot fentartására szolgált. 

Ime a két tétel, mellyek Lavoisier dicsőségét képezik s jel
legzik az új vegytani elméletet, melylyel ö mindig mérleget hordva 
magával 1 síkra szállott, hogy küzdjön a tüzanyag elmélete ellen. 
Cavendish már rájött, mikep a gyúlékony lég elégése vizet szül, 
s Lavoisiernak sikerlll gyúlékony és lehelhető !égre bontani fel a 
vizet t) 1 mit csakhamar minden élegre nézve igaznak talált. Illy 
módon megvetette a vegytan valódi alapját, s az élenyt fö elem
nek tekintette, ahhoz viszonyítva osztályozván az összetett teste
ket, R felhasználván a Priestley és Sebeele által akkoriban azol
gáitatott számos adatokat, hogy megfejtse a testek égését, az álla
tok lélekzését s a szerves anyagok erjedését. Szerinte a hévanyag 
nem növeli a test sulyát, miért is sulytalannak nevezte azt ; s 

l) CRvP,ndisht m•gfi!Uzöleg a víz felnontását m{tr Watt. jelezt.e e~y, 1783 

april '26-r61 kelt levélben, melly a Pkiloaopli. Tranaactionsban olvashat&. 
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megkülönböztette a köWt meleget a szabadtól i a gAzok állandó 
gözök j a szilárd test'ek kötött meleget nélkülözö folyadékok: s 
hozzáadta, miszerint a lélekzés a tüdőben végbemenő valódi égés, 
honnan az Ö11szes állati meleg származik. 

A morveaui Guytonnal egyetemben megtisztította a vegytant 
az iskolai 2.agyva nyelvezettöl, szabályos uj münévzetet hozva be, 
mellyben, az eddig: szokástól eltérőleg, a meghatározások azono
sak voltalt a nevekkel, s illy módon uj eszközöket és nyelvet 
adott a tudománynak. Mások a halvanynyal és kénnel tették azt, 
mit ő az élenynyel i jobban megismerkedtek a sóknak nevezett 
négyes vegyü testek szerkezetével, s az összetett testeknek egy
más közötti viszonyaival. Mayor 1) már oltszerüen megfejtette a 
sók egyesülését és felbomlását ha l'gy harmadik test járul hozzá
jok. Newton ez egyesülélit a parányok között létezi\ vonzásnak 
tulajdonitotta; mire nézve Fran~ois Geoffroy táblázatokat készi
tett, mellyek aztán Bcrgmann által tökél yesbittettek ( 1783) j mig 
végre napjflinkban Davy kimutatta, mikép az illy felbomlások az 
igenlege.i vagy nemleges villanyosságnak tulajdonitandók. 

Claude Berthollet (1748 -1822), Annccyból, finom észleJö 
és szorgalmas a kémlelésben; eleintén a tiizanyag elméletének 
volthivc,de aztán Mémoire sur l'acide marin déphlogis
t i q u e (1785) czimii munkájában megvált attól. A szcrves ter
mékeket érdeklő fürkészetei folytán azon elhamarkodott követ
kezésre jutott, miszerint az állati állagok a légeny által külön
böznek a növényiektöl. Helytolennek ismerte fel Lavoisier véle
ményét, mellynél fogva az éleny átaJános nemzöje volna a savak
nak, miután a halvany és a porosz-sav szintPn illy tényezők. 

Tanulmányozta a halvanyféléket, melly sókkal igen veszélyes a 
bánás i a légkönenynck e?Jüst· éleggel vegyitésrböl durr-ezüstöt nyert; 
a halvany szintelenitö tulajdonságát a vásznak fehéritésére alkal
mazta. Do~-Born e találmányt rögtön a viasz, Chaptal a papir
rongyok fehéritésérc s a beszennyezett könyvek és nyomatok tisz
titására használták fel. Ugyancsak Chaptal fölismerte a timsó 
össztétét, s könnyítette e fontos vegyrész gyártását i s rögtön, 
nem csupán ez, hanem a kén-, salétrom-, borkő-savak, a saturnus-só 
és más vegykészitmények sem jöttek többé Angliából és Holland

b(,], sem a pirosító buzér DrinápolybóL 
A douaziti Jean Darcet (1725--1801) a porczellán-készités 

l) De apirit1• nitri aereo, 1678. 
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egy jobb módszere után kutatván, lendületet adott a tüz általi 
vegy-ellemzésnek, élegülhetönek és illónak találta az ezüstöt, 
na~ry ban gyarapította az olvasztható ásványok lajstromát, s be b i
zonyitotta a gyémánt illó! ágát. Vizsgálva a Py1·énéket, észrevettr, 
hog-y vé~ztenek tömegö~:biil, s hirdeté, mikép "történetök ugyanaz, 
melly a föld egyéb hegységeié; bent és a fölszinen a természet 
mindl:'nütt rombol és alkot." A paviai Luigi Brugnatelli (1761-
1818) pótlékot talált szükségesnek Lavoisier elméletéhez, mint 
olly an hoz, melly nem adta okát a höanyagnak és fénynek, mely 
lyek bizonyos körülmények között kifejlenek, s e végbiil egy elmé 
letet állitott fel, mellyet melegéleny (t h e r m o x y g é n e) né 
ven uevezett. 

A vegyészd ekkor divattá váll: Lag1·ange, L'lplace, Monge 
levették szemeiket az égről, hogy elmélkedjenek e fölfedezések 
fiilött s gyarapítsák azokat i a párizsi nők lemondva a sétáról és 
összejövetelekről Fourcroy előadásait látogatták, ki, híven a fran
cziák pneumatikus tanához (sz e ll em t a n), a vegylant átal án os, 
bölcsészeti, időjárási, ásványi, növényi, állati, orvosi, nemzetgaz 
dászati és házi vegytanra osztotta. Domboru tükl'ök használtat· 
tak az érczek felbontására i jegPczesitt etet t a borszesz és a fen· 
lég (aether); tanulmáuyoztái{ a hévanyag k{~pességét és nyomását, 
szóval, megindultak az összes tanulmányol<, mellyek korunknak 
annyi dicsliséget és annyi kényelmet szereztek. 

l .. égltojóznt. 
Az emberi merészség előtt rninden korlát le látszott dülni, 

midön (l 783) a Montgolfier testvérek gömböket bocsátottak fel, 
széntüz segélyével ritkitván azok levegőjét. A természettudós 
Charles s a gépész Robert egy könnyebb gázt, a könenyt alkal
maztá.k, s a vásznat tafotával cserélték fel; s midön ök a Mare
mezőröl fölemelkedtek (jun 5), ágyuk hirdették, mikép a tudomány 
birtokba vette a levegő térségeit. Midön aztán Nicolas Bianchard 
Angliáb61 Francziaországba érkezett léghajón, a természet rende 
felfcrgatottnak látszott (1785). 1786-ban Pilatre és Romain a füst 
és gyulékon y lég két rendszerét egyesiteni akarták i de a tűz 

meggyujtotta a levegőt, s ök lezuhantak. Arnold és fia London
ban emelkednek fel; de a gépezet félre billen, e az atya kibukik, 
a fiu a kötelekbe kapaszkodva tartja magát, mig nem a gépezet 
helyreáll i most ismét egyensulyt hoz létre, de a hajó ttlzet kap, 
s ö a Thernsebe esik, uszva azonb1m megmenekül. A szerenceét
len kisérletek némellyek szemében tisztán játék gyanánt tüntették 
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fel a léghajúzatot: de hu. valameily kétkedő kérdezte : - Mire 
való az? - Franklio azt felelte: "Mire való az alig született 
gyermek." 

A fölfedezések, a viták, mellyeket azok természetebeD elő

idéztek, a lábra kapott kórság mindent tudni sok tanulmányozás 
nélkul, sokasitották Pát·izsban az A t h é n é e s·knek nevezett gy ü· 
l ekezetek et, hol a tagok könnyed vagyis fölületell oktatásban 
részesültek, mig a Coliége de Franceban üresen maradt a töké
lyesedés iskolája. H valódi divatdühhel tanulmányoztatott egy 
másik uj tudomány, a villanyosság, egyike azon átalános erőknek, 
mellyek a minket kiirnyezií ös~zes anyagban szertölött el vannak 
terjedve, s mellyekt>t a terillészet az a legtitkosabb és legfonto· 
sabb miiveleteinek el:izközeiül lát8zik felhallználni. 

Természettan. - \' IIIBIIYOS!Hl~. 
A t·égick észevették, mikép a borostyáok il \ electrum) ha 

megdörzsölletik 1 magához vonzza s aztáu visszata~:~zitja a könnyü 
testeket. E tulajdonság sok testtel közösnek ismertetett fel a XVI. 
században, s a tünemény villanyosság ( eleetricitas) nevet kapott. 
Guericke és Hauksbee gépet találtak fel annak elöidézésére, ~ igy 
a tudósok vizsgálhatták a villanyossági tüHeményeket. Az első 

tudolllanyos buvárlatukat az angol Grey l•tváo.na.k köszönjük 
( -- 17 36), ki fölfedezte,mikép a \·illanyos~>ágot kiszámi thatlan sebesség
gel lehet érczeken, élöfákon, vizen, állati tellteken át vezetni, de nem 
üvegen, selymeu, tolla kon, hajalwn, sem más olly testeken keresztül, 
mellyek megdörzsölve villanyosakká válnak. Megkülönböztette tehát 
a vezető, vagy nem-vezető testeket : s tapasztalta, hogyha az előbbiek 
egyike más hasonlókkal jö érintkezésbe, a villanyosság eloszlik ; 
de ha nem-vezetö testek által vétetik körül, vagyis elszigeteltetik, 
a villanyosság átmegy abba, bármillyen legyen annak távolsága. 
Dufoy bebizonyította, miszerint a vezetök is villan,Yozbatók, csak 
elszigeteltessenek ; hozzátette, mikép a villanyozottak vonzzák és 
taszítják a többieket; s a villanyosaágo t üveg és gyanta vagy 
igenleges és nemleges villanyosaágra különböztette. 

Cuneus, Muscher:broek és Aliamand Leydenben, tapasztalván, 
mikép a ]égre kitett villanyozott testek elvesztik e tulajdonságot, 
azon gondolatra jöttek, hogy ha végökre villanyos testek alkal· 
maztatnának, nagyobb mennyiséget volnának képesek befogadni s 
megtartanák azt, s illy módon feltalálták a leydeni palaczkot 
(1746). Egymást kézen fogott egyénekre süttetv~n ki e palaczk, 
azok mindenike egyszerre érezte az ütést, bármilly hosszu volt 
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lánczolatuk: s Watson megmutatta, mikép két egyén, egy, közel 
hat mérföldnyi (miglia) hosszu fonal két végére állittatván, ugyan· 
azon perczben érezte azt. 

Frank lio. 
Fürkészve e tünemények okát, Franklio azt állitotta, hogy 

csak egyetlen villany-fo ly am létezik, B hogy a taszítás vagy von
zás annak a testekben összehalmozódásából vagy megfogyatkozásá
ból származik: melly elm~letet aztán ö maga visszavonta. Szaba
tos kisérietei folytán ké:söbb fö )fedezte, mikép a villanyosalig azét
oszlattatik a hegyes végek által, s hogy a viiiam a villanyosság
nak a légkörben összehalmozódásából szülemlik. Melly két tényt 
összevetve, hegyes testek seg~lyével érezhetövé tette a légkör vil· 
tanyosságát; s minthogy Philadelphiában nem voltak tornyok, pa
pir-sárkányhoz folyamodott, s ennek segélyével a felhökből kic~alta 
a szikrát. Illynemü kisérietei a villá.mháritók fólf~dezéaére vezet
ték öt 1); 11 a tünemények, mellyek előbb fékezhetlen hatályosság
gal egyetlen pillanat alatt nyilvánultak, most már m~rsékeltethet

tek és megnyujtathattak annyira, hogy kényelmesen lehetett azo
kat tanulmányozni B észlelni változataikat, mellyek a vezetökön 
keresztül menet-közben e gy másra következtek. 

Franklio aztá::1 a }t'lydeni palaczkot elemezte, melly Watson 

l) A r~giek különö~ eszlti\zökböz folyamodtak, hogy védj.\lt magu1<at a 
viiiAm elle u. Heradot b esd ll (l V. 9.), II!ikfp a tril.kok nyilit.kat röpítettek az 
ég felé, ha villámlott i él azt mon·ija, fenyegetésbBI tett.~k 1ut, de akadt különcz, 
ki e tényheu n villanyos papir•§árk;ínyolt euméjét ahrta föltalillui. Pliuius 
ell!ad?.~a ezerint a betrnsl<ok ki tudtil.k az Pghöl csalni a viUárnot, Uuy'ik ked· 
vok Azerint bfm•ak azzal, 8 egy Volta nevü szörny hAzába iittettélt, melly szörny 
Volsinto vidékét pusztította i de minrnogy B áldozatokon és imiikon kivül mé.;t 
nem említ, elöad4s!l.b61 mi basznot sem buzbatunlt. MA! VP.lald brazéltf', hogy 
egy, Jupiter Eliciu-; (11. villámokat tiveze'.Ö isteu) tisztelet.éru vert r6mai érmet 
látott, mellyen az egy felhí:í fölött volt ábrázolva, mig egy hetrnsk papir-~árkányt 
bocsfltott a levegőbe. Duchoul Augustus egy érmét rnet>zette ki, mellyen Juno 
temploma látható, t.etBzet.ln bPgyes dArdákltal, mellyek a mi villároháritÍ>inkboz 
hasonlitanak; dc hitel<·sek-e :·z illy 6rmek? s b1zonyitaoak-e mást mint babonA.~ 
villáru-tudomAnyt? (Lásd Labolssiére . .Acad. du Gard) Plinius m: g >l mondja 
miUp a régiek azt hittél<, hogy a viiikm Mm hat méiyebhPn öt J.i.bnlll a foldbe i 
miért i~ Auguslu~ a villá.nolt elöl földalatti ür~~~~ e rej.ö1.ött; ám e tény mnst 
már lurmi~llak bizonyul. Klimpfer sz••rint, ll J~p,ui csá-zárok a villhmok eliil 
egy Ürfgbe huz6dnak, melly fölott v.zmed,•ncze van, hogy ldolta,sék nl•b>\n az 
égi nyil tüze; de tudva vao, m kép e nyii a vi:6 al11tt i• öl. Tiberius szükség 
eset én Labér-koszornt tdt fejére, merc. a villáw meg kiméli o növ~uyt; költői 

ál!ita\s, melly megczáfoltatott a tény által. 

xvu. 49 
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és Nairn által tökéletesíttetett: Epino volt els8, ki megmutatta, 
miszerint a villanyosság egyensulyAnak törvényei szigoru mennyi
ségtani vizsgálatnak · vettethetnek alá: a mov.dovii Recearia atya, 
turini tanár, tisztába hozta FrankJin elméleteit öszebasonliuán a 
mesterséges s a légkö1·i villanyosságot, s Symmer és Cigna után 
értekezett a villanyos légkör(ikről, s az általa ugy nevezett b o
szuló villanyosságról 1). Fontosabb volt lordMahonnak az 
ellenütésekre vagy, miként nevezék, a földi villámokra vonatkozó 
észlelete. Coulomb az általa készitett, és so d o r-m é r l e g néven 
ismeretes igen finom eszköz segélyével három igazságot derített 
fel : hogy t. i. a villanyos testek vonzásai és taszitáijai távolságaik 
négyzetének forditott arányában változnak j hogy a villanynyal 
megtöltött elszigetelt testek bizonyos, általa meghatározott arány
ban vesztik el villanyÖsságukat; végt·e, hogy az összes villanyosság 
a fölületen van, és soha sem hatol a testek bensejébe. 

Igy a tudósok; mig a azé p világ szórakozást keresett az uj 
tudományban; a Haller-féle ingerlékenység-elmélet s a villanyos
ság közbeszéd tárgyát l{épezték j mindenki tapasztalni akarta a 
villanyos ütést, melly sz.órakozá.> némellyeknek életökbe került; 
III. Vittori o Amedeo Gerdillet ismételte No Ilet kisérleteit j az anyag
elviek érveket maritettek az uj tanból, hogy megfejtsék ama 
titkot, melly léleknek neveztetik. 

Volta. - Galvaul. 
Mindazáltal ugy látszott, hogy a villanyosság egyike azon 

számos tá.rgyaknak, mellyek elszigetelten állanak, s mellyek csu
pán benső viszonyaikban tanulmányoztathatnak, mig ellenkezőröl 

nem győzte meg a világot Alessandro Volta (1745-1826), Co
moból, ki a kisérletek utján lépésről lépésre s nagy elméletek 
nélkül haladva, a legfőbb fölfedezéshez vala jutandó. Lagelőször 
is az ö rök v i ll a n y t a r t ó t találta fel, aztán pedig a sür i t ö t, 
me Ilyet összekapcs ol ván Cavalio és Saussure villanyméröivel egy 
tökéletesebbet készitett. Ez eszközökkel fölfegyverkezve fürkészi 
a légkör villanyosságát, a jégesőt, északi fényt s e~yéb tüneménye
ket j de a kémlelő pontosságával nem párasitott elég bölesészi 
emelkedettséget arra, hogy szabatos tanokat állapithatott s mennyi
ségtani sz.igona tarthatott volna igényt; a villanytartót és süritőt 

1) MegjP-gyz~sre mélt6, hogy ö már kifejedet adott azon n~setnek, mi
szerint a delejesség talán nem ~gyéb, miot a földgömb egéu felületén elterjtdt 
villanyosság. 
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soha sem vitte viasza igazi elméletökre, oem ismerte fel valódi 
okát a villanyosság ki- vagy ki oem fejlésének az elgözölgés al
kalmával, s föltevései nem igazoltattak a tények által. 

Eközben Luigi Go.lvaoi (1737-95) Bolognában izom-rángást 
vett észr~ az élettelen békákoo, mellyek a villanyos kisütés pilla
natában egy villanyos vezető behatásának voltak kitéve; s boncz
tudós oem természetbuvár lévén, a közönsé~et•töl külöoböző állati 
villanyosság létezését hitett~ el magával. A világ elfogadta e 
véleményt; az anyagelvieit feltaláltnak hitték a természeti ténye
zőt, mellyoek segélyével a kültestek az ngyvelöre hatnak, s le
leplezettekoek az érzelés titkait; a bölciiészek rendszereket rögtö
nöztek, hogy megfejtsék a tényt. De Volta ismételve a kísérlete
ket, kétkedni. kezd, vajjon az állati •·észek n.~m szenvedölegesek-e, 
mellyekre a fémek mint kiilsö ösztön hatnak. V á!toztatja a ki
sérleti módokat, idegek és izmok helyett réz- és horgany-korong 
párok közé tett nemezdarabokat alkalmaz, :; elöállitja a villanyos 
tüneteket (l 794) ; aztán szaporítja a fém-korong párokat, s kész 
az oszlop, 11 vegyészi elomzés leghatalmasabb e:>zköze. Volta 
mintegy harmincz évvel élte tul találmányát anélkül, hogy adott 
volna ahhoz valamit, vagy allcalmazta volna, mialatt Ritter, Car
lisle, Davy a viz felbontására használták azt ; mclly ténynyel az 
uj vegyészet vette kezdetét. 

Gyógytan. 
S a természettudományok eszelöskl5dései és elömenetelei a 

gy6gyászatban is érezhetők valának, melly miodig idegen rendsze
rek után kapkodott; Paracelsussal csillagjóslati, V an Heimonttal 
vegyészi és titokzatos, Silvióval tisztán vegyészi, Borellivel és 
Boerbaaveva) erömütani .volt, fl csakhamar Rzellem-elvivé (spiri
tualista) vált. 

Boerbaftve. - Stah1. 

Boe!'haave Hermann (J 668-1738), a Leyden melletti Woor
boutból, mennyiségtani és theologiai tanulmányai közepett megsze· 
retvén Hippocratest, egészen a gyógytudományra adta magát. I o
s t i t u t i o o es me d i c a e-j e után az irályáért és móddzereért 
dicsért A p b o r ism i d e c o g o os c e n dis e t c u r a n dis m o r bis 
(170~ czimü munkát tette közzé, mellyb''" velős rövidsBggel 
gyüjtötte össze a gyógytudomány tanágazatait. Kt~dvet keltett az 
észleléshez; azonban erőmfitani é3 mennyiségtudományi fejtegeté· 
seknek engedi át magát, mellyek, a kor rosz szokása szerint, nagyon 

49* 
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is önkényesek. Igen szegényill azületvén, egyetlen leinyllra Fl~gy 
milliót hagyott. 

Már a legrégiebbek is lehetetionnek ismerték el " ezerves 
lényeknek a ezervetlen anyag általi megfejtését ; mások az érző 

és akaró ok fll befolyáilát vallották sok olly cselekvényre nézve, 
mellyek rendesen a tenyészeti éR akaratlan életnek tulajdonittatt.ak. 
Swammerdam visszautasitotta az izmoknak önkénytesek és önkény
telenekre k ülönböztetését; Perraul t, a~ ép i tész, a léleknek tulajdo
nitott uralront sok olly mozgás fölöt~, mellyek a megszokásná\ 
fogva öntudatlanul látszanak végbe nHmni. De Stahl György, ki
ről már emlékeztünk, tapasztalva, mikép &ok bP.nyomást kapunk 
és sok tényt hajtunk végre a nélkül hogy gondolnánk reájok, azt 
állította, miszerint az önkénytelen müködések is ~ lélek által 
eszközö!tetnek, s ennP.k bizonyságán! a méh·gyümölceök anya
jegyeit hozta fel, s talán rend~zer-vágyból vitatta, miszerint a 
szellemi okfö az állati élet önkénytelen ttlneményeine k is egyedüli 
és legfőbb intézője. A vég-ok ok fürkP.szése ( mon d j o. ö T h e o ri a 
me d i c a v e r a-j á b a n, 1707) a legszükségesebb ; s a valódi 
élettan nem a physikai tanoknak a testi váltQzások megfejtésére 
irányuló alkalmazásában, hanem a ,;zervezet s ama törvények ki
fejtésében áll, mellyek ezerint az életi mozgások vegbemennek. 
A test anyaga megrornolnék, ha nem akadályozo á szt a lélek, 
melly élteti a testet., nem csupán az által, hogy egyesül vele, ba
nem természet-erőtani müködés segélyével is, kíüzvén t. i. belöle 
az elhasznált anyagokat, s uj·:lkat ha~onitván hozzá. Életi és táp
láló müködéseinek gyakorlstáb.<tn a lélek ép ugy jár el, miként a 
bev es szenvedélyek ben, a midőn u em ügyel arra, a rnit akar, hanem 
csupán czélja elérését tartja szem elBtt. A lélek eszközeit a l!zer
vek képezik. i de ezeket elég csak :Ha Jánosan ismerni i s a bonC3· 
tan i szabatosságok csekély fclvilllgositást nyujtanak az· orvosnak, 
kinek a helyett inkább a mozglisokat s a végokokat kell tanul
mányoznia, a honnan be lá tandja, mikép a betegség nem egyéb 
mint a lélek küzdelme a betegséget szülö okok ellen. Ha a küz
delem szabályosan foly, az orvos okos várakozáara fog I!Zorit
kozni (ars sanandi cum exspectatione); ha nem, azon 
eszközökhöz fog folyamodni, mellyeket a tapasztalat alkalmasaknak 
bizonyitott a lélek gyógyító visszahatásainak merséklésére vagy 
elöidézésére. 

Ez elmélet Descartes és Malebranche bölcsészeteinek volt 
szüleménye; de midön Leibnitz azon ellenvetést tette neki, misze-



r int a lélek a testre csak erűtani eszközök segélyevel hathat, 
Stahl ugy oldotta meg a nehezséget, bogy a lelket nem tudom 
miféle anyagból levönek föltételezte. Mi ö ellenében a szerves ha
tásokat hozhatnők fel, mellyek a uövenyonzágban is mutatkoznak, 
s mellyek nem szá.rmaztathatók lélektől, közönséges értelemben 
véve e szót. 

Mig tehát Boerhaave követői azt állították, hogy az élő ter
mészet a physika törvényeinek van alávetve, az élettudósok e lé
lekelviséget (a n i ru ism us) karolták fel, lerontván az erőmű- és 
vegytani fejtegetések hitelét: annál inkább, minthogy Stahl az áb
rándsz erü elözvényekből észszerű gyakorlatok!\ t vezetett le. 

Angliában, hol legtöbben Sydenham tapa8ztal&telviségét kö
vették, az iatromathematikusok (mennyiségtaoi elvekhez l'ilgaszkodó 
orvosok) észrevették, mikép Newtonnak az emberi fz~rvezetre 

alkalmazott számításai nem fejtettek meg m indent: ro iért is azzal 
bizelegtek maguknak, hogy a lélekelviség segélyére! egyetlen köz. 
pontra viendik visijza az élet- és kórtaní eröker, miként Newton 
tett a physikaiakat illetőleg. llly módou küzdelem áJott be a régi 
és uj elméletek, a lélek-, erömü- é,; vegytani rtndszerek kö~ött, 

némellyek anyagiasitváu, mások ijzellemiesitvén 11 gyógytudomáoyt. 

Hflffmann. 
Az első, ki e tudományt természeléh ez inkább alkalruazútt 

erönek vetette alá, a hallei Hoffmann Fridrik volt (1660-1712), 
kinek ezervezeti "olidismutSa "') Lt!ibnítz rendszerének felel meg, 
ki az anyag ~:~rőit anuyira felmagasztalja, hogy majdnem egyen
löknek tartja az értelmiekkel. Világos és szabatos előadása, kel
lemes és mársékelt tanultsággal pár ositva, k2 póssá tElt te öt: de 

·a ki figyelmesebben olvasl!a, látni t.•g- ja, hogy tételei néikülözik 
az alapot. Az emberi tet1t1 l!~erintP1 ""'ját mozgásait anyagi erök 
segélyével gyakorolja, mellyek szám, suly és mérték szerint mü
ködnek, gépiesek, s mennyiségtaui alapok tól függnek. Némellyek 
nagyobb tevékenységet fejteuek ki, mi az {:,r z e l ö l é l ek n e k 
tulajdonítandó, melly nem egyéb mint ige>1 finom és hatályos a· 
nyag, átaJánosan elterjedt aether, melly a vértöl ft>leg az agyvelő
be!! választatik el, ij az állati szervak össze~ mozgásainak és te· 
vékebységének okfeje. Mindent az érzelő léleknek tulajdonitván 

*) Gy6gyászati rendszer, mellynek hivei a betegs~geket a er:.ilá.rd 'szer
velleti részekben k~rt~st~k, ~llant~tben 11 fl.uidistá.l:kal, !<ik 11 h11joka.t a nedvek-
tili 11ármaztatt&k, A ford.. 
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megczáfolta Stahlt, ki ellenkezőleg minden t az eszes leleknek tu
lajdonított, a nélkül hogy észrevette volna, mikép ellenvetései az 
ö saját elméletét is tönkre teszik; csakhogy Stahl ezerint a lélek 
eszmélkedve hat az emberi gépezetre, mig ő szerinte válto'zhatlan 
törvényeknek hódolva gyakorolja a befolyást. De mert az akkori 
bölcsészet minden természetfölöttit visszautasított, a testekben egy 
okfö létét tételezték fel, melly sem nem anyag, sem nem lélek j 
melly a szervek alakulá~át és mül;.üdését egy egészen sajátos erő
mű- és vegytaai hatalom segélyével intéz i, s me ll y é l e t i-e r ö n ek 
neV"eztetett. Ez erö létezését a titok leple fedi (mondák), elég azt 
tanulmányozni érzék alá eső eredményeiben. Megsokasíttattak a 
kísérletek, hogy kipuhatolják létét és hatályát e folyadéknak, melly 
az idegekben kering, s Olaszországban is sokan elfogadták a Hoff
mann-féle mechanismust. 

Bnglh'l 

Baglívi György (1668 -1706) , Ragusából, szabatos észlelő, 
miután kimutatta vúlna a vegy-gyógyászat tévedéseit, a solidis
mushoz jutott. Az agykér-eket ö az összes szervek eleméül akarja 
tekintetni , és igy egy másodrendü szervtöl teszi függükké az 
állati oeconomia tüneményeit 1 s a kemény agykérnek független 
és majdnem kizárólagos ösztönzési eröt tulajdonit j ennyire ment 
akkor a düh minden szerves tüneményt egyetlen okfőböl Vl'zetni 
le! A betegségeket tehát három osztályra különböztette aszerint, 
a mint a szilárd részt-kben vagy fölös, vagy kevés az erély, vagy 
egyikben tulfeszülés, a másikban tágulás áll be. Ez elméletek nél
külözték ugyan a szabatosságot, mindazáltal közelebb vitték amaz 
emelkedett nézletekhez, mellyek nélkül a tudomány nem ölelhető 
át egész Öbszletében. 

Haller. 

A rostok egy alap-erejét ill~töleg, melly az életeröktől füg
getlenül müködnék, s némellyek által mint hypothesis már elfo
gadtatott, a berni Haller Albert (1 708-77) rendszert allitott fel, 
me ily az ingerlékenység rends<:erének (irritabilitas) neveztetett, s 
vég csapást mért Boerhaave erötani elméleteire. Hosszas kisérlet 
folytán ugy találta, hogy az izom-rostokkal ellátott szervekben 
szünetlenül müködik az ingerlékenység, s kizárta innen az idege
ket, mellyek ereje az akaratnak van alávetve. Hogy ezek egy 
zongora-hur módjára rczegve adnák át az érzeteket, ö tagadta, 
miután ez idegek puhák, s még ha rezeghetnének is, akadályoz
tatnának abban a dt'tczok által; ahelyett egy életi folyadékot fo-
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gadott el, mellynek létezése Hi ll, Loevenhoeck és L<Jdermu Jer ki
s•!rletei által behizonyitottnak látszott. 

Illy módou az állati test alaperőinek tanulmányozására hívta 
fel a figyelmet, s a három rendszer szemben állott egymással; 
ki az ingerlékenységet, ki az érzékenységet, ki e kettő közötti 
különbséget tagadta, ki meg a részekro nézve tért cl, mellyeknek 
azok tulajdonitattak. Az inak kétségbe vont érzék~nységét Tissot, 
Lausanneból, Moscati, Milanóból, s a trienti hires kól'oda-orvos 
Borsieri védelmezték, melly utóbbi a Haller-féle ingerlékenységet 
nagyobb szabatossággal alkalmazta a gyuladás elméletére, szám
üzvén a régi dugulási-kényállitmányoka t, s finom észleleteket fejte
getvén minden önhittség nélkül. A Hallerianusok fö!eg arra ala
pitották reodszeröket, hogy a szivben nem találtatnak idegek, 
melly pedig a legingerlékenyebb szerv ; de Antonio Scarpa ott is 
talált idegeket, mellyek szerkezetre nézve mit sem különböznek 
az akaratnak alávetett izmoktól; nem lehet tehát azt mondani, 
mikép a sziv ingerlékenysége független a sziv-idcgektöl, hanem 
legfelebb, hogy ezek nincsenek befolyással amanmll~ mozgár;aira. 

Cuilen Vilmos, edimburgi tanár, valódi rendszerbe foglalva 
az idegek tanulmányát, a hideglázt és a gyuladáat az ingerlékeny
ség váltakozásaiból származtatta. Skócziaból és Iriandboi guró
pá.ba is áthatolt e tan, melly kizárja a nedv-betegségeket, s az 
élet tüneményeit az ideg-erőnek rendeli alá. A toscanai Vaccá
Berlinghieri a solidista kórtudósok közé tartoz ik, jóllehet részben 
megczáfolja Cullcnt, vitatván, mikép a keringő nedvek csak az 
edényeken kivül romolhatnak meg, s hogy a test egészséges vagy 
káros változásai a szilárd részeknek a folyékonyakra v i s s z a
h a t ás á b ó I származnak, melly természeti szükségesség által 
idéztetik elő. Egy lépés volt ez az ujabbak tiszta erönyi- és inger
lékenyaégi rendszere felé. 

B lehat. 
A korán ,elhalt Bichat Xavér (1771-1802), Toiretteból, há

rom jeles munkát hagyott hátra : É I e t t a n i v i z s g á l ó d á
sok az élet és halál fölött; ÁtaJános boncz
t a n, a z é I e t t a n r a é s g y ó g y á s z a t r a a l k a 1 m a z
v a 1 s L e i r ó b o n c z t a n i é r t e k e z é s ez imen, melly
utolsó bevégzetlen maradt. Ő különbséget tesz az állati s a te
nyé!Jzeti vagy ezerves él et között,· s az éleitant az életi sajátságok 
elméletére akarja alapítani, vitatván, mikép az életi és természet
vegytani jelenségek között nemcsak eltérés hanem ellentét is van. 



- 776 

Habár e tan nem áll, becsesek ~>Z 8 észleletei a haldoklók fö Jött, 
kiken a két élet müködéseinek me~szünési módjait tanulmányozta. 
Az átaJános boncztaoban az emberi szövettannak (histiologia) tu
dományos alakot adott. 

Bordeu. 

A be arn ei Bord€u Theon! ( 1722-76) nem követte Stahlt 
szolgailag, hanem a szervezctbe helyezte iiZ életisfg alapjait, elő

készitvén illy módon az élettani isf.olát, melly aztán Francziaor· 
szágban oriásivá növekedett. Az állati test, mondja 87 az egy 
czélra törek v ö szervek és részek egyetemének eredménye ; s igy 
az élet is, melly innen származik, az egyes szervek különleges 
életeinek összlete; a sztrvek és részek l<.ölcsönLs ÖEszbangja szabá
lyos álL>-potot szül i az :uánytalanség beteg állapotot idéz elé. 
A~yvelö, sziv, gyomor, ezek képezik az élet három alapját ; 
miértis a kórtudósnak ezen szervek müködéseire, B azok hibáira 
és zavaraira l\ell forditani figyelrnét. E tekintetben Bordeu meg· 
előzte B ro u ssaist: az ü tér sze ri n te a legrészlegeEebb bajoknak, 
sőt a beteg szerv szék helyének és minöségéne k, B a betegségi 
anyag levezetese vége t t megn)· itandó üritöed ényeknek is csalba
tatlan jelező j e. 

Bart b ez. 

Paul Barthez ( 1734-1806), Montpellierblíl, a gyógytan t· az 
életi elvhez terelte vissza, mind~nütt csak érzö, feszitü és mozgató 
eröket látván. Küzdve a mechanisták é3 animis ták ellen, vitatja, 
mikép a szerves testek saját erőkkel vannak ellátva, mdlyek kü
lönleges és egymástól eltérő törvények által szabályoztatnak, s 
részint mozgatók, részint érz~klök. Az érzéklök termés2etöknél 
fogva 'tevékenyek és önkéutiek; s a szervek által kapott benyo
más azokra nézve nem egyéb Rlkalomoál ; befolyásuk a mozgató 
erőkre megfcjthetil'n 1 de bizonyos. A gyógys2.erek hatálya a 
mozgásból származik, mellybe ez erők hozatnak i a természetes 
meleg szint illy mozgás eredménye i az egé<~zség nem egyéb, mint 
az életi eriik szabályos müködéRe, s a betegsé g azok egyensulyá
nak megzavarodása. 

Aközben a fölfedezések, vagy a divat uj rendszereket hoztak 
létre. A vegytan lendülotével a vegy-gyógyász at is nj erőre 'ka
pott, a betegs~gek és gyógys zerek elméletének alapjává akar~ án 
azt tenni a gyógytr~dósok ; de bár megvilágitotta az a természet befolyá
sát az él ö lényekre és szarvetlen testekre,fölösleges volt a törek vés annak 
segélyével fejteni mpgmagát az életet is. A,· egytan elömenetelei alkalma-
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saknak látez.ottak La Mdtrienek az nnyagelviség (materialisolU:l) 
védelmezéeére. S anyagelvi volt a genfi Tronchin is, ki magasz
taltatott az encyclopaedisták által, 11 tekintéiyes szerepet játszott 
az orvosi téreD. Nevette az akkoriban divatozott pára-elméleteket, 
védte a himlöoltást, pártolta a népies gyógyászatot, s inkább a 
gyakorlatnak mint elméleteknek volt embere. 

(~abaols. 

Gyakorlati szellem ömlik el a cosuaci Pierre Cabanis 
(1757 -1808) müvén is (R a p p o r t B d u p h y B i q u e e t d u m o
r a l d e l' h o m m e1 1802), ki látva, miként mellözték a bölcsé
szek a physikai, 11 az orvosok az erkölcsi részt, mindkettöt el>ye
sitbetoi vélte. Egy pohár jó borral, mondá ö, báto.-rá teszitek 
az embert. Ha tehát a küitermészet mindig gondos anya volna, 
tehetségein!~ nagyban növekedhctnének, s megezokás utján a nem, 
kor, vé1·mérséklet, étel által módositott igen jó erkölcsökre tehet
nénk szert. 

A villanyosságot sokan ttz élettaura alkalma:ilták, olly mükö
déseket. tulajdoll:h án annak, mellyek előbb az életi erők ered
ményének tartattak. A gyógyászat igen sokat remélt attól, s a 

paduai Pivati eredményeket hitt elérhatni a gyógyszerek által 
anélkül is, ha a testbe be nem vitetnének, s elégnek tartotta a 
villanyozott üveg-palaczkokba tenni az orvosságokat, hogy kivá[lt 
hatásuk legyen. Mások észszerübben alkalmazták a viilanyossá· 
got 4 szélhüdések gyógyítására, daczára Haller ellenzésének ; 
s Giulio, Vassalli-Eaodi, és más piemontiak nagyban felhasznál
tak azt. 

A kisértelek és bo;;zorkányokbani hit nem csupán a közuép· 
nél m:1radt fen, maga Wedal cs Hoffmann is hittek az Ördöngö;; 
beteg~>égekbeo és büvölésekben, ép úgy miként a jansenisták a 
<Jaint-medardi vooaglókban. Francziaországban Pinel , oratorius 
ttya, bire11sé lett 11. von,.glásokról. A bludenzi GaAsner atya, 
'lirolban, fej-bajban sze u ved vén ördögi b~folyásnak tulajdonitotta 
a~, ti az ördögüzénől szóló iratok olvasásárá adta magát, s az 
ig: eltanult mesterséget másokon is gyakorolta, Jézus nevében 
gyigyitván az ordögi betegilégek különféle nemeit ; a regensburgi 
püB;Jök udvari káplánynak hivta öt meg, de 1775-ben Bécsböl 
par•ncsot ka p ott el távolittatása iránt. A lipcsei Schröpfer János 
látt8Ji eszközök segélyével szedte rá a:a embereket. 

Mesmer. 
A magasztalt bölcsészet tehát nem örizte meg a köznépet ~ 
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ábrándoktól; megőrizte-e a tudósokat és gondolkuzókat? Mesmer 
Antal (1734-1815), Mereeburgból, az idegtanok müvelésére adván 
mágát , befolyást tulajdonitott a bolygóknak az idegekre , a 
Bécsben delejkö segélyével kezdett gyógyítani. De miután egy 
Heli nevü barát, ki ugyanazon módon gyógyitotta a betegségeket, 
módszereinek elsajátításáról vádolta volna öt, Mesmer azt mondá, 
nincs szükség a delejkőre, e elegendő az állati delejesség, melly 
sajátságos módon eszközölt érintések által idéztetik elő. Állitásá
val zajt keltett j nagy tudósok ellene nyilatkoznak, nagy tudósok 
védelmökbe veszik j e ti álomba ejt, dugulásokat szüntet meg, 
vissza adja a látást, Bauer bécsi tanárt szembajból, a berlini tu
dós akadernia igazgatóját szélhüdésböl gyógyítja ki. Szép ember, 
ügyes beszélő, ihletett, csábitó hatással volt a képzelmekre j az 
össze ll betegségek nek általa hirdetett egyetlen elve bámulatosnak 
tetszett j tapsoltak az emberiség e bará1jának, ki megszabadítani 
igérkezett azt az orvosoktól. Mindez BécKben történt ; de midőn 

ellenmondók léptek fel, ö belefáradva a küzdelembe, eltávozik 
onnan, a a mioiszter által a császári követnek ajánitatva Párizsba 
megy (1778). Itt nagy kapósságoak örvend, mint minden, 11.mi 
divat: tódulnak öeezejöveteleire, hol majd egyeseket delejez a 
azokott mód szerint, majd sokakat egyszerre lánczolat utján a 
v á l e ág-ka m r á b a n ( chambre des crises ), egy ércz-kád körül, 
honnan vas rudak nyuJtak ki, mellyek a delejnek a delejezendtik
kel közlésére szolgáltak. Desion orvos a delej-gyógyászat apos
tolaként lép fel, változtatva. annak módszereit; Puysegur marquis 
Soissoneban, Ba.yonneban, Bordeauxban ismerteti azt meg, e első 

veszi észre az értelmi felmagasztoeulteágot a az alvalátást. A kor
mány husz ezer !irányi évjáradékot ajánlott Mesmernek, ha titkát 
három tudóssal közölné, de ti visszautasitotta ez ajánlatot. Azon
ban egy akademiai bizottság által knruzeolónak nyilvánittatot 
(178t), s ő pénzzel megrakva tovább l.llott, sok beavatottat hagy• 
hátra, kik a S o c i é t é d e l' h a r m o n i e-t alapitották a mesW'
rismus terjesztése végett 1). 

l) MidBn Me~mer hirnevbek tetőpontján állott, a velenezei Giu~tppe 

Simone Canini abU egy ertekezést tett közzé, hogy bebizonyítsa, mikép ames
terségea delej fölfedezésében megelőzte öt, a hogy a mautuai Laudadio ]asea 
zdidó orvost delejes folyamok segélyével eszközlendl:l bimniatos gyógyítilokra 
oktatta. Nem közönaéges ember volt, s a velenc~ei taoács havonként O ara
nyat utalványozott részére, a miért egy meeteraéges delejkövet B egy )~ajlá.si 

tüt mutatotL be. 
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Az új alakok, mellyek alatt napjainkban az állati delejesség 
ismét fölmerült, kötelességünkké teszik elmélkedni inká.bb e titok 
fölött mintsem meg,•etöleg bánni azzal; akkoriban bizonyára csak 
ábrándoknak és csalásoknak szolgált eszközéül. Mesmer sok köve
töre talált Németországban: Selle, igen tanúit orvos, hosszas kisér
letek után a berlini kórházban azon következtetésre jutott, miszP
rint dörzsölések által mesterséges álmot lehet előidézni, melly alatt 
némellyek beszélnek, és pedig olly dolgokról is, mikhez ébt·enlétökben 
hozzá nem szólnának, s talán jobban észreveszik saját testök egy
némelly kóros változásait i de kevéssé valősz in ü, hogy feleleteket 
tudnának adni ismeretlen dolgokat érdeklő kérdésekre s követke· 
zéskép a nekik szükséges orvosszareket sem ké pesek megjelölni 1). 

Mások a helyett, hogy rendszerekkel veszödtek volna, az észlelés
hez és kisérleti módszerhez tartották magukat, mellyen nem kevéssé len
ditettek;Zimmermann1 az ö vonzó és világos iriilyával s örökösen harczoL 
va az önkényes állitások eHeu2); Senebier1 kinek müve szilárd alapokon 
nyugvó és elmés gyakorlati észrevételekkel van tele 3) i s még inkább 
Wepfer,kinek Vizsg-álódásai a vizi bürök fölött úttörő munka 
volt a heroikus gyógyszerek eredményét érdeklő kémlelések ter{m 4). 

Olaszország nem mutathatott fel iskolai eredetiségeket, de 
gyakran tanulmányt és józan észt. A velenezei Macoppe a hi
ganynak s az abanői meleg fürdöknek szerzett hitelt, s mindenekfö
lött a gyógyszerekiöl való tartózkodást ajánlotta. Michele Rosa, 
San Leóból É r t ek e z és é b e n a v e g y t a n i és z l e l e t e k, s még 
inkább a r a g á l y ok fölött, az akkoriban divatos kényállitmányoktól 
a. tapasztalá.shoz szólit vissza, jólehet nem tud felhagyni a beteg
ségi tünemények elsö okainak fürkészéséveL Kisérleteivel az ·erek 

. rázkódásait és lüktetéseit illetőleg s a nedvekben egy ruganyos 

l) C~YTUJpectua rerum quae in palologia medicali pertractanlur, 1789-90. 
2 ) A tapCUizlatról a gyógytanban. -· Mondják, hogy II. }'ridrik, Iti mindig 

keveset adott az orvosi tudományra, utolsó betegségében legelliszor i• azt kér
dezte Zimmermanntól: "Hány embert ölt meg már 011 'l" mire ez felelte volna: 
"Nem annyit, amennyit felséged." 

3) Arte di oaaervare. 
') Ama század hires tapasztalatelvi orvosai közé tartozott az Anonymus

nak 1:1eve11ett. Buonafcde Vitali is (1686-1745), Buasetauoból, ki bámulatos 
gyógyitisokat vi1t véghez, ~ hírre é~ czimekre tett szert, mellyek kárpótolták 
öt a kötéltánczos czimért, melylyel mások illették. Munkllkat is tett kozzé 
nyegle czimek alatt, millyen p. o. Operib1ts ere<iite; Az Arnmymua dltal osztogatolt 

gyógy-lddácakába zárt tizenkét titkos aze1· hatálya, használati módja és adagai. 
Palermo, 1726. 
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erőnek fölibmerésével llok ujabbakat megelőzött. Beccari, méltó 
réllzese és fentart6ja a bolognai kitün ö 1,rvosok dicsÖ8égéot'k, a 
villódzó testek1·ől irt, s szét.oszlatta a csod<~ sz, rüség varázsé.t, melly 
egyoémelly hosszas-böjt-esetekhez tapadt t). Bologn.i.bao a bábás7at
tal foglalkozó Gall i, Rómában a baneztudós és kömütö Fiajani 
tüntették ki magukat. Antonio Coechi ( 169 5-1758), Mugellóból, 
régész és könyvtárnak, egy utazása alatt Londonba, megszerette a 
külföldi eszméket, mellyek hirdetésével sok ellenséget szerzctt ma· 
gának bazajában. Jó észlelő, hosszasan tárgyal, s ollykor kedvét 
leli a tanúltság fitogtatásában s Pitbagorasnak az éh!lemre vonatkozó 
tanaiban; Pisa fürdö iben minden, még az ellentétes betegdégekre 
ia gyógyszert talált; s olly sokat tartott magáról, hogy száznál 
több kötetben jegyzette fel saját életének jelentéktelen eseményeit. 
Jobb volna ránézve, ha nem látandottak napvilágot értekezései a 
házasségról B más egyéb haszontalanságok. 

A múdenai egyetemre Scarpa, Spallanzani, V enturi1 Spezzani 
á.ras~tot!ak dicsőséget. A paduai iskola jeles inastereket adott 1\Iaz
zini és Michelotti után; kik a mennyiségtudományi tanok telé 
hajoltak i e a gyakorlatot: a beteg ágyához vezetni a tanítványt, 
mellyet ott a veronai Giambatti~ta Montano már 1543-ban behozott, 
Bottoni és Oddo is követték, de csak mint magán tan:icsot, mig 
végre a velencz 3Í Siguoria 1764-ben am:1z egyetemen tanszék~t 

állitott a kisérleti gyógyászat részére. 

Gyógy8zer•;;zet. 
A használt orvosságok réazint sokféle füböl állók, résúnt kü

lönszerek voltak. Huffmann hitelt szerzett néMnynak, millyenck 
az ásványvi~ek, az illó kén, a fájdalomenyhítő folyadék; magasz· 
talta a bort, a vastartalmua.kat, a kámfort és chinát, mell7et so
kan elleneúak i az érvágást elövigyázatbél is ajánlotta, e· a gyors· 
hatásu tisztító ezereknél többre becsülte a semleges sókat. 

A franczia kormány, utánzásraméltó nagylelkűséggel, meg
vá.sárolta, hogy kötzé tegye a titkokat. A Ta bor vagy Talbor
féle hire~ titokért két ozer lajosaranyat s kétezer franknyi évjára
dé:.:ot fizetett; Hetvetiusnak pedig ezer lajosaranyat adott a vér
bast orvosló egy gyógyszerért, melly nem volt egyéb, mint a 
hánytató-gyök (ipeoacuanha). A francziá.k ezt, a németek a kappan
őrt (arnika), az olaszok a gyökönkét (valeriana) hozták haszná
latba; szintugy felkllpott a bürök, a maaziagos nadragulya, a 
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bel~ndek, a sieakfü, az oleander-torokfüt·t-viz, a gyüeztivirág, a 
keserfa, mellyet a surinami benlakók gyomor-gyengeségekben 
használtak, az izl&ndi zuzmó, hogy ne említsünk sok más szer·t, 
mellyek 11zokás szerint winden idöben birre kApnak, aztán elbuk· 
nak. A mákony, mit már a XVII. századbeli vegy-gyógyá!lzok 
is ajánlottak, Sydenham, H .ff n ann, Morton példá ik után a gyu
ladásnál alkalmRztR1ott, valahányszor gyengeség által támogatott
nak hitték azt. Miként az uj gyflgyszerekkel történni szokott, 
pártolói minden bajban üdvösen használhatónak vélték; legtöbben 
azt tartották, hogy inkább az idegekre hat mint a nedvekre, 
és pedig mint csillapító ezer; Brown után azonban ellenkezö véle 
ményre tértek. Michele Sarcone, a nápolyi betegségekről érte· 
kezvén, gyengeségi 1 kórjeles rángatódzási bajok gyógyszeréül 
jdell.te 8 mákonyt. 

Hála a vegytan elömeneteleinek, a gyógyszerészet nagyobb 
vívmányokat eszközölt az ásvány-országban; száműzettek 8 lab· 
dacsok, a korallok, az á~adék egyszarvu, 8 benzegyánta, a gyö[lgy· 
házak, gyémántok, a tűz és agyag· kövek, a helyettök az oldható 
ezerek alkalmaztattak, millyen a m&gnesia, mellyet Huffmann aján
lott, a mész és égvények b kövek ellen; a villódzó testek, a 
dárdany-készitmények, főleg a hánytató borkH, az ásványi kermes, 
a horHát, a saturnus-czukor, különféle higany-készitmények ; aztán 
a sósavas baryt (8uly-éleg) a mirigy bajok ellen. 

A franczia Daran a bugycsö-szorulfl.sok ellen nyegle móduu 
a puhító gyertyácskákat ajánlgatta, mellyek aztá1 a franozia Ber
nard által 1779-ben f~ltalált rug-gyánta késziiiékkel helyettesíttet
tek, A kö-műtétnél Celsus kicsiny készüiéitét Giovanni da Romano, 
Cremonaból, s a barlettai Mariano Santo egy nagygyal váltották 
tel; a cerretanói Giacomo di Beaulieu aztán az oldal-metszési 
módgzert terje!iztette el, mt>lly a holland R~w által tökéletesíttetett. 
Közzé tétetvén, mi előbb titok volt, egyszerűsittettek az eszközök, 
mellyeken aztán a pouy-ash·uci barát Cosmo (1703- 81) (Jean 
Baseilhac), a holyag-kés meg nem nevezett felta!álója, javitott. Ő 
nem szabott árt mütéteinek; e minthogy a gazdagok annál böke· 
zübben ajándékozták öt, az igy begyült összegböl egy kórházat 
alapitott a hugy-kőben szenvedök részflre. A florenczi Nanni is 
egyszerűsitette a sebészi eljárást , melly most már megszünt ku· 
ruzsló meaterség lenni. . 

Több figyelem fordíttatott a részleges betegségekre; meg
különböztették a vörhenyt a k11nyarótól i sok alkalmuk volt fug· 
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lalkozni a köleehimlövel, melly járványosan lépett ·fel, mint szintén 
a járványos tor.:.kgyikkal is (crup), mellyet Millar János JOOgkü
lönböztetett a gi)rcsös szorulástól. Szorgalmasan tanulmányozták a 
rángatódzást, mi a romlott gabona használatának tulajdoníttatott, 
az angol nyavalyát, a hülyeséget, az idült gyengeséget, az arcz
görcsöt ; aztán 1770-ben a bőrbetegséget (pellagra) Milano terü
l etén, s az attól nem igen küH;nböz8 orbánczot Orvieto völgyei
ben. Mások utra keltek, hogy vizsgálják az idegen éghajlatok 
betegségeit., mellyek liözött iszonyu volt az Europában még isme
retlen amerikai sárga láz 1). 

Sok betegség fordult elő ÍHmét.elvo, mellyeket az orvosok 
Sydenham nyomán járványosaknak mondottak. A dögvész is jelent
kezett ollykor ollyko1·, mint például 1708-ban Porosz és Német
országban, 21-ben Marseilleben, 37· ben Ukraniában, 43-ban Mea· 
sinában, 55-ben Erdélyben, 71-ben Oroszországban, honnan a 
svéd tartományokat fenyegette. Azonban lassan lassan mind inkább 
szabatosakltá tétettek az elzárási és vesztegtési intézkedések, jól
lehet még azótl. is akadtak, kik a dögvésznek járványos voltát 
vitatták. 1762· ben Angliában a náthaláz (grippe) diihöngött, s 
82-ben Európa nagy részére kiterjeszkedett. 

Mások a kórisme érdekében az érverés beható tanulmányo
zásával foglalkoztak, végtelen sok változatait különb öztetvén meg 
annak 2) ; némellyek meg a kopogtatott mellkason hallgatódzást 
gyakorol ták, melly módot Aurenbrngger Leopold ajánlotta (1761) 
a tüdő bajainak kipubatolása végett ; mire mostadban a mell
kémlés-jeltana szolgál. 

l) A bimlllről mir beszéltünk, (204 lap). Luigi Carena, orvos Bécsbeu, 
bevitte oda a himlőoltást Angliib611 B kimutatta annak ell!nyeit egy munkác9kában, 
melly Puilíban Brera által ujra nyomatott, s me.lly azt eszközölte, hogy itt is 
szokáeba vétetett a hlmWoltáe. (Tudományoa éB irodalmi művek gyüjtemérlye, 
Ferrara, 1779. III. k.) Mid!ln 1764-ben Tronchin Parmába jött, hogy beoltsa 
Ferdinind berczeget, ez alkalomra nagy ünnepély rendeztetett, s versek nyo
mattak. Aztán Buniva Piemontban, Sachero SardiniAban, Sacco Lombardiiban 
terjesztették el a himlöoltá.8t. 

2) Az érverés ismeretének toltélyesbitésére nb.ve igen soklit tettek a már 
emlitett Bordeu s a spanyol Solano De Luca. Miutin egyéb tudományos kü
löncr.ségeket is felemlitettünk, mellyekkel atyAink foglalkor.tak vagy mulatták 
magukat, ar. t sem ballgatjuk el, mikép a o hinaiak nápolyi CollegiumAban egy 
Hivi-Kin nevü orvos volt alkalmar.va, ki mint ar. érveré~ek ismerllje igen nagy 
birben állott, s azokből találta el a mult és jö~er.di:l betegségeket. Mondják, 
hogy Cirill, a derék orvos, ki aztán 1799-ben a politikai Yisszah~&tások {l.ldozata 
lett, gyakran fölkereste !It, 1 bf.multa k6rismei ilgyességét. 
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Boncztan. - Morgagnl. 

Jobban felismertetett a kórtaní baneztudomány fontossága, s 
szemesen és részrehajlatlansággal tanulmányoztáok azt. Antoine 
Portal O l" v o si b o n c z t a n á b a n a természetes állapotban Je,·H 
szervek. leírásához azok változásainak leírását is mellékelte. Ugyan
azt sokkal jobban eszközölte a forlii Giambattista Morgagni 
(1682-1771), paduai tanár. Bár ugy mutatja, mintha csak fel
világositással akarna szolgálni s Bonnet nyomoru férczmüvét kö· 
vette, ki Se p u l c r e t u m-ába n mások kórtan i észleleteit gyüjtötte 
össze, mindazáltal saját és Valsalva észleleteiből is igen sokat adott 
azokhoz; tudomány-elődei iránt tisztelettel viseltetett bálványozás 
és a nélkül, hogy leplezné számos tévedéseiket, mellyek onnan 
származtak, hogy az állatokon tett észleleteket az emberre alkal
mazták ; fürkészte a l e g t i t k o s a b b b a j o k s z é k h e l y é t é s 
e r e d e t é t (1761) j s bár kifogásolják hosszadalmasságát a tör
ténetek elöíldásában s ezeknek az uralkodó kórjelek szarint ön
kényes beosztását, mindazáltal, soha senki sem egyeztette olly jól 
lissze a baneztudományt a kórtannal t). 

S a boncztudornány nem csekély előmenetelt tett. Camper, 
Hollaodiá.ból, ki az 1787-iki foradalomban veszett el, bebizonyította, 
mikép a madarak csontvázának belsö üregeiben levegő találtatik, 
jelezte az ember-faj természeti különbségeit, s a fej-csontok és az 
arcz-szöglet alakulásából vett ismertető jegyeket, s Blumenbach az 
ö szabályai szerint osztályozta késöbb az emberi testalkat változa· 
toaaágait. Ty lor szép észleleteket tett a szem szerkezete a a külsö há
lyog, Hunter a terhes anyaméh fölött. Bianchi, Turinból, Haller 
ellenfele, a májat tanulmányozta, a e tárgyban vitái voltak Mor
gagnival: Malacarne, Saluzzoból, az emberi agyvelőre forditotta 
figyelmét, s egyike volt az elsőknek, kik felismerték az összeha
sonlitó boncztan fontosságát. 

Scarpa. 
Ugyan e tudomány müvelésére adta magát Giacomo Rezia, 

paviai tanár is j melly város egyetemén· a friauli Antonio Scarpa 
( 17 4 7 -1822) J!:Yakorlati iskolát nyitott a seb~szet részére. E tu
dós Párizsban Vicq d' Azyrral, a hires kllmlitö frá. Cosmóval, a 
szem~sz Wensellel, Londonban a sebészak fejedelmével Pottal, a a 

.
1

) A velenezei tan!cs kéts11sr kétszá?. zecchin6r& emelte 'vjáradék!t. E 
szAz11dhan a nagylelkü jutaimazAsok pgyéb p~ldái is fordultak ell:!, fl:lls~ a velsn. 
czei tanáo~ r4uéröl. 
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két Hunterral lépett érintkezésbe s észlelte ott a ~ér-ezegllnyeken 
megkisérlett befec~kendezéseket. F8figyelmét az ideg dúczokra, 
a szakadásokra, s a hall- és lát-szenekre forditotta; bámulatosan 
irt a szem-hályogról, s az akkoriban szoká.sos kiszakítás helyett, 
annak letolá"!a mellett érvelt; s értekezésu a szem-bajokról elsőnek 
mondható, me ll y A o gliában' a gyógyászat ez á gá. t érdeklőleg meg
jelent. Hogy ne is szólju nk a ki~eb bekröl, Cuvier és Dupuytren 

bámulták Bt, s igen nagy befolyással birt tudománya terén. Fe 
Iice Fon tana, ki a vipera -mér.:~gröl irt, Leopold Pétllr nagyberczP.g· 
nek a flórenczi w usaeum physicum eszméjét sugallta, s Bécs be 
hivatott egy illy müt.Ar rendezése végett, mellynek viasz-készületei 
még most is bárn ulatot keltenek. 

A század végén igen sokan folytatták Haller élettani fürké
szeteit, miként ö, a részek látható ~>zerkezetére ezoritkozván: ma

sok inkább bonczá~zatilag intézték kutatásaikat, e tudománytól 

várva az ingerlékenység bizonyítékait; s e téren classikusok Soem
mering és Monro müvai az agy- é~ hát-gerincz-velő fölött, s 
Vicq d' Azyr é3 Scarpaéi a hallás é~ ;,zagh\sról. A nyirok-edé
nyt~k rendszerevel, melly miutá.n Rudbeck és Bartolino által fölfe
deztetett volna, elhanyagoltatotl, Cruikshamk és Mascagni foglal
koztak, bebizonyítván, mikép amaz edények az egé!lz testben talál·, 
hatók, !! a vér kivételével az állati nedveket szivják fel magukba, 
s hogy nem mini áll kilzlekedésbeu a mull-csatQrnávaL .!Uascagni 
Boneztana a szobrászatot és festé~zetet tanulmá

n y o z 6 k h a B z n á l a t á r a szerzö halála után tétetett közzé, mint 
szintén P1·odromo della grande anatornia czimü munkája 
is, uH:Ilybeu a test összes részeit szabatoPan és életnagyságban 
ábrázolta. 

A nedv-rendszer mindinkáhb kiszoríttatott a bonczászati és 
élettani folfedezések folytán, mellyek az életi tevék"nységet a ~zi

lárd részekbe látszottak visszahelyezni, s ezektől tenni függövé 
mind a vér-forgást, mind a nedvek elválasztását. Innen a skót 
Brown János ( 17<!6-88) rendszere, mellyet Pírtanner Kristóf ter
jesztett el a szárazföldön, sajátjául adván azt ki. Brown az állati 
oeconomia alapjául az összes kül·tényezök által sarkalt ingerlé
kenységet veszi : az inger tul a ága vagy hiánya sz ülik a betegsé
geket. Ezek tehát két osztályba sorozbatók, a szerint a mint az 
ösztönzö elv (principium excitans) tulerős vagy tulgyenge; a a 
gyengeségi bajokban fö gyógyszer a mákony. A német Hufeland 
aikra szállt e ret:d9zer ellen, ellenben P.!fogadt.a azt, de nam vakon, 
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Frank Péter (1745-1821), ki Az ember betegaé~einek 
g y 6 g y i t ás i m ó d 8 z e r e czir:ntt munkájában szép leirások at adott 
8 egy kitün6 bevazetést a kór és gyógy-tan hoz, higgadhágat és 
azemességet tanusitva észieleteib~n. 

Ugyan ll egy folyamot irt az otvoú rendörségre vonatkozó
lag , mellyet a kormányok akkoriban ~;ezdettek felállítani, s 
mellynek köréhez a vizbe fuitak életrehozása végett szükséges se
gélyek nyujtása is tartozik. Az angol Goodwyn kimutatta, miltép 
az illyenek halálát az él en y hiány n okozza; Grocy pedig tökélete
sitette az éltető lég bofuvására szolgál6 készüléket. A hullák idll 
ellltti elásása megtiltatott, s rendeletek bo:-~attak, mellyeknél fogva 
a temetöknek szELbad ég alatt s a lakott helyeken kivUI kell len
niök. Venel Bern kantooball tefltidomitási módszereket léptetett 
életbe. A bergamoiPasta A bátonágról.n betegségekben 
s G a l a t e o 1) czimü ruuukáibuu óhaját f·~jezi ki, vajha a bölcs é
szet kezet fogua K gyügyászat~al, !-l ügytársait amaz erkölcs-szigor
hoz és érzeltni okossághoz igyekElzik ve~etni, mellyek elengedhet
lenek egy ollyannál, ki a szenved!i omberiRég ágyához közelfldik. 

BARMINCZBATODIK FEJEZET. 

XVI. L aj os. 

XV -iil Lajos, n század a!jas erkölcstelenséglit 8 mély ön
zé8ét magáhan mintegy megtesteRitll fejedelem, kormányának bot
rányos nyvmorairól szeretetteljtlsen fordultak a szemek a korona
örökös ( dauphia) felé. Némileg guoyorba átmenő jóakarattal em
legették egynémelly tényeit s nemes azivröl tanúskodó mondá.sait: 
hogy pt!ildául nagyszerU kertek és paloták terveinek rajzolásával 
mulatván ml\f!,-\t, midön magasztaltatni hallotta volna azokat az 
udvaronczoktól, felkiáltott: - 11 Valódi lrdemök abban áll, hogy 

1) H11ot0Uló könyv d.les~andro Macoppe, padu11i orvos, Politica. del mtdico 
caimü.- munkája is, meily száz latin tanmondatban {llpbodsmákblln) adja e!ö a 
módokat, v11gy inkább fogáiokat, mellyek szükségesek az orvo;nak, hogy hitelre 
tegyen szert. Omni8 meaicina (igy kezdi) a DP.o ut ...• Ars ruutra nnll reli
giaM ·vel impia, vel nihil . . . . &t~ctoa venerare, religionem iU·U~~tra, non obnubila. 

. . . Impium horrernlumque eat aemulu11l inviaumque virtutiB D~um credere. 

n~ 00 
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semmi költséget nem okozandnak a népnek, mert soha sem fog
nak valósittatniu j a spanyol követnek pedig azt mondotta:- "Hogy 
a fejedelem élvezhesse az asztal gyönyöreit, bizonyosnak kell len
nie, hogy az . nap egyetlen alattvalója sem fog lefeküdni ·vacsora 
nélkül. u Atyja növeini akat·ván évjáradék át -"Jobban ezeretném 
(felelé ö) ha az eddigi is levooa~nék az adók ból. u Vadászat alkal
mával kikerülte a bevetett földeket, s midön hallotta, hogyan 
dicsérik öt ezért a parasztok, mondá: - "Ez emberek azt is ér
demül tudják be nekünk, hogy kárt nem okozunk nekik. u Fia 
születese alkalmából Párizs városa hatszáz ezer fraokot szánván 
tűzjátékra, ö e pénzt hatszáz leány kiházasítására kivánta fordit
tatni. A bérlök és föadószedők ajánlataikkal magasabbra emelték 
amaz összeget j s egyetlen nap alatt betszázhetvenhét házasság 
köttetett, azokon kivül, mellyek jegyajándékát az udvar példájára 
más herezegak és urak ajánlották meg. Ő tehát mintaképeűl tűnt 
fel az akkoriban fitogtatott temberbaráti szeretetnek,1 melly azon
ban nála a mindinkább sz!ikebb körre szoritkozó valllís által vala 
megtisztítva; s a hivők és bölcsészek illyetén egymáshoz közele
dése a boldogság, erkölcsiség, takat·ékosság és vallás egy uj kor
szakának reményére látszott jogositani. De ö harminczhat éves ko
rában meghalt (1765), három fiut hagyván hátra, a dauphint, Pro
vence és Artois grófokat, kik aztán XVI. Lajos, XVIII. Lajos és 
X. Károly nevek alatt jutottak trónra. 

A koronaörökös szigoruan vallásos nevelésben részesült, 
melly öt, megfelelőleg Barry asszony óhajainak, félénkké tette s 
idegenkedést keltett benne az emberek és államügyek iránt j ta
nulmányokkal foglalkozott ugyan, de nem ollyanokkal, mellyek 
szellemet és elevenséget önthettek vúlna beléje; idejét kőműves 
és Jaltatos munkákkal szerette tölteni; Humetól lefordította I. Ká
roly életét, 8 látva, mikép e fejedelem, az által, hogy a nemes 
lovagok élére állott, vérpadra jutott, azt hitte, az elégiíletleneket 
engedékenységgel kell mcgszeliditeni. Kaunitz mesterműve, a szö
vetség Francziaország és Ausztria között, ekkoriban létesíttetett, 
boszus&gára a nemzetnek, melly visszaemlékezett az örökös ver
sengésre, 8 hogy hányszor dulták fel az osztrákok Francziaorszá
got, miként tették fogolylyá annak királyát, 8 zavarták békéjét 
a Ligával. E gyülölség-ek engesztelő áldozatául Mária Antonia, 
Mária Terézia leánya vala szolgálandó, ki a koronaörökösnek je
gyeztetett el. Menyekzöjük alkalmával (1770), egy tü~játék szio
helyén keletkezett tolongásban némellyek ezerint legalább három-



781 

száz, mások ezerint ezer kétszáz egyén veszett el; siralmas esemény, 
melly szomoru jövő előjelének tekintetett. Mária Terézia Frau
cziaország jövendő királynéjába saját gőgjét csepegtette, miért 
is a francziák osztrák szivünek mondogatták a dauphinet; toig ö, 
élénk és szeszélyes lévén, kétségbe ejtette udvarhölgyeit az által 
hogy kivonta magát a szigoru szartartások alól 1). Barry asszony 
és bérenczei gunytárgyává tették a házaspárt, s e szentesked.6 
dauphint, ki magatartásában nélkülözte a kecset, s nem igen birt 
szellem-elevenséggel j s szigorunak és zsarnokinak jósolgaták Bt 
mert nem volt romlott miként egész környezete 2), 

Mid8n a hullától az uj urhoz tóduló udvaronczak raja, s a 
nép örömnyilatkozatai , melly hálát adott Istennek, hogy végre 
könyörült Francziaországon, tudtokra adták a nagyatya halálát 
(1774), a dauphin és neje térdre esve felkiáltottak: nOh uram, 
igen ifjan kezdjük az országlást j oh uram, oltalmazd a mi ta
pasztalatlanságunkat.11 Határozatlan de igaz érzete képtelenségöknek 
illy nehéz állásra ; mindazáltal a kezdet mosolyogni látszott. 
Utóbbi években az udvart három szép, ünnepelt, erényes herczegn8 
vidámitotta, kik nem avatkozván az ~llamügyekbe, egyedül a 
gyönyöröket, a divatot, a szellemdús társaságokat és szinházakat 
keresték. Most ugy látszott mintha a fiatal uralkodók körül cso
portosult ifjuság, megelégelve a kihágásokat és istentelenséget, 

l) Barante ur, Saint-Priest gr6fra vonatkoz6, amaz időpontot illet!Sleg 
igen Ardekes munkájában (Párizs, 1845.) azt mondja Mária Antoniár6I, hogy: 
"Elle avait apportA en France la simplicité des princea d' Autriche, et l' ha
bitude .viennoise de vivre dans une société restrainte et familiere, on le com
marce est anim é d' une bienveillante gaité, ou l' on s' amuae d' u ne conversati on 
facile, qui a quelquefoia les formea de l' esprit sans en avoir Je fond, ou, se livrant 
a toutes les distractions du mande, on ne parté point son regard au dell~ de ce cerele 
qui enferme Ja vi1:1, les sentimens et les idées. A ces dispositions Ja reine 
joignait un coeur généreux, nn gránd fond de bonté et une vraie nobiene 
d' ame, que tant de frivolité n' abaisaait jamais." 

2) De Falloux, Loois XVI. 1840. 
DrOI, Iiiat. du royaume de Lov.ia X VI. etc. 1839. 
Soulavle, Memoire hiat. et polit. du royaume de Louia XVI. 
Ran do t, La Fmnce avant la Révolution, 8011 état politique et social en 

1787 a r ouverture de l' A88emblée de notablu, et 8on hiatoire depuia cette époque 
jwqu.' aiíz Etata généraux. Paris 1842. 

S a forradalom összes történetir6i, s egész halmaza a Memoirs-oknak, 
Lajos Fülöp országlisán· k vége felé divatba jött gyalboi Miria Antoniit, 

sikaml6s regényekben és álnokul hazug történetecskékben hurczolvin meg emlé
két, mellyekkel az akkori bálvinynak, a köznépnek akartak hizelegni. 

50* 
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higgadt és jóságos eszmékben kere~ué ujjászflletés~t; az iatenta~a
dók és anyagelviek mf'g:iZÜnnck a divat Msei lenni j az itésoz:i és 
vallá~talan szellemet Rousseau ~s az emberburátok érzelgős iskolája 
Bzoritja ki; felhagynak a fedett~t:g fitogtatásával, megsztinnek 

guny tárgyává tenni az erér1yt; iulzoltlln gyöngéd nyelvezet váltja 
fel az előbbi szabadosan ndvnriRst; a házassági hűtlenségnek nugy 
szenvedély, öngyilkossági fenyeg!Jtések, r~gt;nyes áldozatok me n· 
tcgető leple alá kelle rejHlznie; a P u c e l l e és C o ro p~ r e Ma t
t h i e u helyett Gessner, Florian, Delille, Srint-Pierre voltak az 

egyedüli olvasmányo:~; a kicsapongó éji lakm!~roz:ísok abbaha· 
gyatváu, emberbaráti táraulatok alakulnak a szegénység segélyzége 
vagy a négerek szabadságán!lk megsz!'rzése végett j a divat kalá· 
azokkal disziti a nök megalázódott fejúk<lit; az angol kert-müvé

szet fiuomul s csendes magányokról ?.~ ~zépitéeehöl gondoskodik, 

willyenek a boldog cm'kernkhez ill!mek ·, Miria Antonia a Tria· 
nonban majorsági udvarral körülvett me:wi lakot rpittet j egyébr<:ll 
sem beszélnek mint a s z c g é n y 11 é p r ö l, e ískolákról, éJe. 

lemröl, mesterségekröl, kórhá1-akról g•:ndoskodv.ak au nak javára: 
Lajos burgonya-virágot vit:el gowblyukó.Lan: ét·zelgöR álczia mu· 
latsárj, mellynel( nem Rnk;ira !Jek.övet.lc.u.•:tt böjtje. 

Ji~kkor a nép nagy öröm~re B:orry at;:;zony és T~rTay k izá· 
rattak az udvarból; a titl-.on levrlnú-1 lllC!jSzílnt .~;; tlizre dobatott; 

MHtlpeoutól, kit. nem l.:hetett kimozdítani örököa hivatalából, elvé
tettek a pecF.étek ; s Voltnit·e irá: n Ha XVI. Ll'ljos ki tartó IP. sz, 

többé nem fognak bes"élni XIV. Lujo1 kot·mányár(Jl. Én <St sok
kal inkább becsüliim, mintsem föltehetném róla, hogy mind eszltö· 
zölni fogjl\ a változásokat, mcllyekkel minket fenyegetnek. Én 
ugy lá tom, l) okosnak és HziLird jellemfinek R2'.ületett ; miért is 
nagy és j6 ldrály lesz belőle. Szerencsések, ldk htuz évesek 

miként 1:1, s kik hosszu időn i\t élve;-.endik korruányának édessé

geit !" 1). Midön aztán L :.jos n pénzügyek ellenör·zésé~·el a párizsi 
Robert Jacques Turgot· t bizta meg, a miniszteri székre n bölcsé
azet lá lszott felkapni j s az encyclopa.edisták: azt hitték, megada

tott a kegyelem-döfés az 1•gy háznak, mellyet 8k b e cs t e l e n 
(infame) czimmel illettek 2). 

1) Correaponda!I06 a llfad. d' Eptnai. 

~) Voltidre igy irt D' Alember,hoz: ., Ha ft~leke~et•·tekben >Ok illy fajta 

tudós taiA.Ikozik, ugy a gyalázatoB mega~ünt l~tezni a jó társa·- ágra nhve ;" s 

PoroBzorazág kirhly/mnk: .A papok kllt,;égbe v11n11a~1 fsve. Nagy forradalom 
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A fólé~k jel!emü1 köunJen ZIW&J bs jö>Ö1 ol1ykor ke estelen 
Lajoa:~, szert:tett vulna jót tenni, dc n<>m birt h:peBséggel annak 
felismerésére, sem lelki eriívd anuak akarásához. Oár előde h;,. 
lálos ágyán azt ajánlotta neki, tekiutse ugy Ausztriát mint termé
szetes ellenséget, Ö mégis fentartutta azzal a szövetséget, de ol)y 
gyanakodó módou, hogy lehetctltln volt neki abból hasznot huznia. 
Az ujitásoktól félt, mert nem fogta fel vagy nagyonis felfogta 
azokat, és soha sem volt ltépJs intézőleJ folyni be a kormányra, 
vagy kitartaui az annak adott irányban, vagy idejekorán állani a 
mozgalom élére. E~y miniszterre kellett tehát magát bíznia. 
Mária Antonia, ki ép olly befolyással birt férjénél, míllyennel a 
kedvesek az el8dö&nél, az udvarias Choi3eult pArtolta; da Lajos 
nem tudváu neki megbocsátani, hogy ellensége volt az ö atyjának, 
eléje tette a hetven éves Maurupae grófot, ki huszonöt év óta 

távol tartotta magát az államügyektöl. 
- Maut·epas megőrizte a régi eszméket; javíthatlauoknak tar

tott egynémcity visszaélésekot, s azt hitte, olly azilrird alapoltou 

nyugszik az ogyedur.:.lom, hogy saját erüivel it~ fentarthatja az 
magát; s alig mondott neki valamiben ellen a király, miudjárt 
elbocsáttatását kérte. KonnJÜ lett volna basznot huzoi az áilam 
csinyból, mellyet mások bajtottak végre, megsotnrni~itvén a p;lrlu
mentet; dc midön az ország már hozzászukott sz uj törvényható
sághoz és dicsérte azt, Maurcpas a multba hátrál, h visszahívja 
a számüzött tisztvitle)l-iket, jutalmazván illy •uódon a hütlensóget, 
központot adván az cllcnzéknek, képvisuletet a kivá..ltságos osztfÍ.· 
lyoknak, s akadályokat keszitvén a~ njitások elé, mellyeket az 
id ö követelt. 

Turgot. 

Turgot, ki hasztaltJn olltJn.ezte az illy uljárást, oda idnyozta 
törekvését, hogy jóvá. tegye Terray but]á~ait, a ~is~,zaállitsa az 

ország bitelét. A történet lapjain mélt.áD foglalhat helyet a hosz
szu levél, mcllyet ö akkoriban Lajo.:~hoz intézett. Többek között 

igy szólott abban: "Felséged kegyes volt megengedni nekem 
emlék.'ezetébc hozni a kötelezctteéf,et, mcliJet vállalni méltóztatott 
az it·.&.nt, hogy támogatni fog E·ngemet a takarékos~ági tervek ki-

kezdetén állunk. Inognl kezd 11. c,;alá~ régi épülete, me\1yn~.lt 177n. év ell:!t~ 

vettetett meg alapja." 
Turgot czikkil a Létröl nz Encyelop&t'diAblln 11 XVIII. század legalupo· 

sabb metapbysikai árlekodse. 
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vitelében, mellyek mindig, most pedig inkább mint valaba elen
gedhetienek .•... Én, Felség, csak e három szó föl~mlitésére 
szoritkozom : semmi államtönk, semmi adóemelés, semmi kölcsön. 
Nem kell álla.mtönköt mondani, sem nyiltan, sem kötelezett'leszá
litásokka.l álczázva; nem növeini az adókat, s erre az ok ön 
népének helyzetében s még inkább Felséged szivében fekszik i 
nem kölcsönöket venni fel, mert winden kölcsön kevesbiti a tiszta 
bevételt, s előbb utóbb bukásra vagy adó-emeléere vezet. Felsé
ged kegyes lesz visszaemlékezni, mikép én, átvevén a fő ellenőri 
hivatalt, éreztem a bizodálom becsét, melylyel engt>m megtisztel ; 
éreztem, hogy népeinek jólétét, s ha szabad ugy szolnóm, a gon
dot bizta rám szeretetté tenni saját személyét és tekintélyét. 
De egyszeramid éreztem a veszélyt, mellynek kitevém magamat; 
előre láttam, hogy magamra hagyatva kellend majd küzdenem a 
windennemű visszaélések, az ezekből hasznot huzók eröfeszitései 
s az előítéletek ellen, mcllyek minden ujitásnak utjában állanak, 
s mellyck hatalmae eszl(özül azoigálnak azok kezében, kiknek 
érdekök a rendetlenség megörökitését hozza magával. Még Fel
ségednek s Felséged legkedvesebb egyéneinek természetes jóságával 
és nemeslelküségével is kellend majd cHenkeznem ; félt, gyülölt 
leszek az udvaronczok legnagyobb része, mind azok előtt, kik ke
gyeket sürgölnek; minden visszautasittatást nekem rovandnak fel, s 
kemény szivü embernek fognak tartani, mert meggyőzendern Fel
ségedet, hogy nem kell gazdagitani a, még azokat sem, kiketszeret, 
a nép költségére. E nép, mellynek feláldozom magamat, olly 
könnyen félrevezethetö, hogy talán gyulöletét vonandom magamra 
a rendszabályokért, mellyeket alkalmazni fogok, hogy védjem öt 
a zaklatás ellenében. Rágalmazni tognak, s talán olly valósziuü
séggel, hogy megfosztanak Felséged bizalmától. N em fogom saj
nálni elveszteni az állást, mellyet nem reméltem, s kész vagyok 
lemondani arról, mihelyt nem remélhetek többé hasznos azoigála
tokat tehetni: de Felséged becsülése, a fedd hetienségi hirnév1 s 
az ország jóindulata, mellyek Felségedet arra bírták, hogy engemet 
válaszszon, becsesebbek előttem életemnél, s azon veszélyben for
gok, hogy aljátszazam azokat, még ha Mmmi ezerorehányni valót 
nem találok is magamban .... " 

XV. Lajos uralkodása végén az adók háromszázhatvanöt mil
lióra emelkedtek, mellyek elviselhetienek voltak a rosz felosztás
nál fogva. Az egyenes adók, vagyis a fejadó, a huszad és a va
gyonadók alól ki voltak véve a telek-tizedek, a hübéri járadékok, 
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8 szolgá.lmányok, az állami évpénzek; a papság alig tizenegy mil
lióra me n ö ö nk é n y t es 8 j á n d é k k a l váltotta meg magát az 
egyenes adóktól, holott az összes termék egy ötödének volt élve
zetében; a nemességtől követeltetett a fejadó és a huszad, de sa
ját bevallása szerint. Innen botrányos és boszantó egyenlőtlenség. 
A vagyonadó, mellyet a király és tanácsa tetszés szerint emel
hettek, lealacsonyító, mert nemtelenség jele volt, s az erőszakos 

zsarolások megengedetteknek látszottak a jogokat nélkülözö osz-
tályok ellenében. . 

Az ország fó jövedelmi forrását a közvetett adók, vagyis 
az ut-pénzek, vámok, fogyasztási taksák, a dohány, só, pósta s 
más hasonló királyi egyedáruságak képezték 1). Ám e terhek leg
nagyobb része a szegényekre nehezedett, mert a fogyasztás nem 
a vagyon, hanem a fogyasztölt száma szarint szabályoztatik; s az 
atya, kinek. több gyermeke, a mesterember, kinek több munkása 
van, többet fizet, mint a milliomos. Még a .tartományok között 
sem volt egyenlőség, s némailyekben a só mázsája nyolcz-kilencz, 
másutt tizenhat, néhol meg hatvankét frankkal is fizettetett: nagy 
ösztön a csempészetre, melly rablók nevelö iskolájául szolgált. Ez 
adók aztán társulatoknak adattak bérbe, mellyekhez érdek kötötte 
az udvaronczokat, kik is ugyanazért olcsó áron juttatták azok ke
zére a bérleteket, hasznot huzva illy modon a köznyomorból. S 
minthogy az adók tartományonként változtak, s olly bonyolult rend
szer szerint vettettek ki, mellyet csak a bérlök ismertek, az adó
fizető nem tudta, meanyivel vagy milly törvény erejénél fogva 
tartozik, s nem emelhetett igazolt panaszokat a neveletlen és kap
zsi adóbehajtók szeszélye ellen. Azon üriigy alatt, hogy nem tehet
nének eleget vállalt kötelezettségeiknek, ha akadályokra találná· 
nak, a bérlök zsarnoki hatalommal ruháztatták fel magukat, tet
szésök szerint börtönre vetették az embereket, baromi kegyetlen
séggel büntették a csempészetet. Ha valameily adóbehajtó nem 
tett eleget a kincstárnak, a legtöbb adót fizetök közül négyet fog
ságba hurczoltak, s mindaddig ott tartották, mig nem tisztáztatott 
az adósság: az is megtörtént, h:~gy bér-iigyben kerék- és halál
büntetést alkalmaztak, s a gálya-börtönök telve voltak só-csem
pészekkel. A Bicétreben egy iszonyú földalatti börtön, melly, vi
lágosságtól és szabad levegötöl elzárva, a nagyobb gonosztevők 

. •) Csupán Párizs városa majdnem nyolczvan milli6t jövedelmezett a kinoe
tárnak, vagyia többet Sardinia, Sv~dország ás Dánia 8ssses bev~teleinél. 



--részére volt fentartva, kik, ré~zvétre méltatlanok, büotAraaik fel· 
jelentésével maotették meg életöket a bitófától, hat héten 6;t zárt 
magába egy egyént, ld 1csempészetröl volt gyanueitva, s kinek 
soha sem sikerűlt elégtételt nyerni a mindenható bérlők ellenében. 
Ezek év végén egy bársony erszénybeo nyereményök egy részét 
azokták átnyujtani a királynak. Gy,dázatos részesülés a nép ki8zi
vott vérében. 

S Q népre más terhek is nehezedtek, mint például az utkészi
téshez ezükségee muokák ingyen teljesítése, il a kötelezettség 
megnyitni ajtóikat a salétrom·gyüjtök előtt, kik valódi duló ellen
ségkint törtek a házak ba, mellyeh: nagy áron meg nem váltották magu 
kat. Az ipar terén mindenütt egyedáruYág, mindcnütt czéh-akadályok·; 
Rouenban csupán egy, száz tiz kereskedöböl alakult társaság keresked 
hetett gabonával, négyszáz kilenczven hordár volt jogosiLva azt átszál· 
litani, öt malom öröini; Marseiile ben, ha nem ama város területén 
ezűrt bort vitt oda be valaki, a bor kiöntetett, Q szállító eszközt 
tűzre vetették, a ezekerest megvessz/:Sztók. "~.,elforgattatván illy 
módon az e1·kölceiség és wéltányosság fogalmai, az alja 1 1\rdek 
c~upán öt aujtó áthágások ellelléhen t>ü1·göli éi eszközli ki a meg
becetelanitő büntetéseket, mellyeket az igazságszulg9ltatás 8 vet
Stígre is csak kedve ellen li a közbiztonl!ág által kénye~:.eritvc ró. " 

Tur~ot 11zavai ezek, ki orvosoini igyekez&tt ama bajo(,at. 
l tél etébao független, ti11ztáztn kora urizméit, s adott a zotdwz cg} et 
mást; még Voltaire tulbefolJáBa alól ÍR ki' tudta magát vonni, B 

komolyan tauszerüskö-dött ott, a hnl ez csak tréfalt ; s subad lé
ven vakme;·öség nélkül, mérsékelt engedékenység nélltiil, ellen.;ége 
a visszaéléseknek ~zájs;skodás nÉ\lkiU, a logikával efl':isitottc a kiiz
értelmet. Quesnay !l egy~zersmind Gournay barátja, ki aktirta en
gesztelni az oekonomlstákat ~~s physiolo-atákat; s egy olly idöben, 
melly a jóhoz annyi ro~zat, az igaz~:\gokhuz annyi t6vedéd kov('rt, 
szabatos tudomáuyuyá valtuz:.tattL IÍI A zaVIti'OB nézeteket: de nam 
emelkedett felül biz·Jnyos Ezükkeblü ünzra('n, rninél fo;gva jóindu· 
lata. a szegények iránt megb{ni~ :.r . .t.ott a védrlem által, mellybcn az 
erőseket részesítette, kik a dolgok menet.ével nem türödá11 tl ai s
s c z fa i r e) mened.)h:e alatt húatá.~ meg m11gukat Az ujoncz 
buzgalmával egy feddhetlen tisztviaelő kitartását s a királyok 
mindenhat6i!ága iránti meggyö.-:ödétit páro:;itván, lebch~geancl' hitte 
kiirtani a mélyeu gyökete:.!:eU. vi~iizaé!éueket a 11. höicsészak vil~t

kozási teréröl a kabiuetbe vitini á.t a let:merészebb terveket, mely
lyeket valaha a stó•zék{'.k sugallott~k. Társul vévén a 1;1ziutén 
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jó szl\ndékok által ve~érelt Malesberb~:s Kereeztélyt, a pénz•lgyck 
s a polgári alkotmány reformlilására adta magát, Jóllehet a Itia
dás huszonkét millióval multa feliil a be,·ételt, a azonkivül tizenöt 
millió szükségeltetett a követeihctö adó~:~ság részletes törlesztésére, 
ö még is azt mondá a királynak: -- "Semmi államtönk, semmi 
adóemelés, semmi kölcsön :" a tisztán takat·éko3ság utján lassan 
lass:!.n ki lettek fizetvu a hátramaradt kamatok, a kevesbedett a 
h i á n y (deficit). 

Meghatva a tizedek alatt nyögő parasztok saoyaru állapota, 
s a gazdagságot tr,remtö munkások nyomora által, rendewteket 
tett közzé, mellyekben a kereskedelem és ipar szabadságát hir
dette; alább-szá-llitotta a fogyasztókra vetett adókat, egyetleore 
akarván azokat visszavinni, melly alól~sem a papság, sem a neme
sek ne lennének kivéve; nagy részt be~árattak a kolostorok, "ké
nyelmes lét biztosittatott a lelkészeknek, a polgári hatalom függet
lenittelett az egyházitól, ujonan szarveztetett a közoktatá.~, tanács
ad!\sra szólittatt.ak fel a bölcsek az államllgyekben. D' Altlmbert, 
Bossut, Condorcet '' hajózás (kdekében, Lavoisier a salétromot il· 
letöleg ballgattattak meg; Vicq d' Az y r terve szerio t rendezték be 
a kórodai i~kolát ( .::linicum); RoRier abb e Corsicába küldetatt, hogy ter· 
j eszsze ott a jó földmüvelési módszereket. Szóval, Tul'got u vér átön
tés rettenete" kísérlete nélkül akarta megifjítani Francziaországot. 
1776-ban eltöröltettek a roh1.•tok s a testült:tek, mi valúdi felszaba
ditása volt a munkás osztálynak ; s magasztosan hangzott az elő

szó: "Szük~;éguk kör.é helyezvén lsten az embert, s kerülbetlenné 
túvén rá nézve a muukát, a munkálkodási jogot mindenki első, 

legszentebb, legeléviilbetlenebh tulajdonává tette. Ktivetkezéskép 
el akarjuk Wrülni amaz önkényes intézményeket, mellyek nem 
engedik meg a szükölködöknek, hogy karjaik munkája után élje· 
nek ; m~llyek kioltják a versenyt és az ipart, 11 basz<•ntalanokká 
teszik azok képességeit, kiket a körülmények kizárnak egy testü
letbist; mellyek az alattvalókra sulyosan nehezedő s az államnak 
mi előnyt sem nyujtó adókkal terheiik túl az ipart; mellyek végre 
az által, hogy könnyii,•é teszik a testöletek tagjainak összeesküd
niök egymás között, s a g:~.Zdagok Hirvényeinek vetni alá a sze
géul tagokat, egyedáruság eat.kö:::évé válnak, s mérték fölött 
megdrágitják a legszüktu~getlebb élelmí czikkeket." 

A ká.ros törvénybo:~:ás helyett, meily határokat 11zab a pÁnz 
kaoiatj!\nak, megkisérlette felszabadítani a kereskedőt az uzsorások 
igájll ~t!ól ~:"gy leszámitoló bank BegélyévE>I, melly elejét venné a 
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tökepbnzesek tulságos követeléseinek. Szándéka volt nyilvánossác 
got adni a jelzálogoknak, egyformaságot hozni be a sulyokba és 
mértékekbe, máltányosabb büntető törvénykönyvet léptetni életbe s 
egy polgárival helyettesiteni a sokféle szokás-törvényeket; közigaz
gatási hivatalokat állitani fel a tartományokban, mellyek összhangba 
hozva a Lelyhatóságokkal gondoskodoának a helyi érdekek kielé
gítéséről; végre visszavásárolni a hübéri járadékokat anélkül, hogy 
megsértetnék a tulajdon-jog. Szóval, leleményesség, bátorság és 
kitartással akarta ~:~lejét venni s talán elejét is vehette volna a 
forradalomnak. Csakhogy az ö jósága tisztán szellem-jóság vala i 
föltétlenül követte az elveket, miként a divat hozta magával j a jó 
szándékainak öntudatában megfeledkezett arról, hogy emberekkel 
van dolga; miért is élénk ellenzésre talált. 

"Mire valók a változtatások? nem találjuk-e jól magunkat?" 
mondák a pénzem berek, s a nem'esek hozzá tették: - "Ha a 
király most elveszi tőlünk a jogot szolgálatokat követelhatni a 
parasztokt611 nem kötelezbet-e késöbb minmagunkat ollyanok telje
sitésére ?" A mesterségek fejeinek ugy látszott, mintha a ezébek 
eltörlése az angol kézmüvek pártolása lett volna ; a nagyok csak 
egy nép-ember boszuját látták az u ji tásokban; a parlament, melly 
fllggetlenséget akart fitogtatni folytonos ellenkezésével, megtagadta 
a népszerű rendeletek beiktatását, mellyek eltörülték az ország
utakon teljesítendő személyes szolgálatokat s a czéheket j s Turgot 
csak erőszakhoz s egy l i t-d e-j us t i c e-hez folyamodva törbette 
meg annak ellenállását. Az érdek aljas ellenszegülésein kivül, 
egynémaily okszerüek is mutatkoztak. Iskolájának tévedései 
akadályozták Turgot-t annak belátásában, milly befolyással van a 
közhitel a jólétre, s hogy az évi bevételre szabad elöleget venni; 
8 ugy vélekedett, miszerint az összes adóknak telakadóvá változ
tatásával egyedül a t is z t a j ö v e d e lm e t fogja sajtani. A föld
birtokosok visszaijedtek a fekvő jószágokra vetett ezen egyedüli 
adóról, melly menten hagyta az ipar által teremtett gazdagságo
kat, s melly valójában tönkre tette a földmüvelést, midön elő akarta 
azt mozditaoi, s, megfosztotta az államot a közvetett adók roppant 
jövedelmétöl. Es aztán mindenki rohamos eljárást vetett szemére, 
mire ö azt felelte: - "Tudjátok, mennyit szanved a nép; s az én 
családom tagjait ötven éves korukban viszi el a köszvény. u 

Látvá, mikép a gabona belső forgalma elé gördített akadá
lyok némelly részeken szükséget idéztek elö, mialatt az országos 
tárakban balmokra gyült a mag, szabadnak nyilvánitotta az azzal 
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való kereskedést j szabadnak egy olly országban, mellynek egész 
ezervezete tilalmakon alapult, miként a bölcsészek istentelenséget 
hirdettek ott, hol mélyen gyökerezett volt az ajtatosság. Szeren
caétlenségre, ez intézkedést épen szük idö követte, s a köznép 
annak tulajdonitván a nyomort, zajongva V arsailles ba tódul (177 5. 
máj.) s olcsó k_enyeret követel. A parlament igazat adott a népnek 
és támogatta azt, s Turgut kényszerítve látta magát csapatokat kül
deni a zavargás lecsillapítására j· s illy módon az ariatokraczia, a 
kézmüvesek és nép egyesültek a minisztQr elleni gylilöletben. 

Lajos szivesen elbeszélgetett Turgot-val és Ma.lesherbes-bel 
népe jövend e boldogságáról j belyeselte a terveket, mellyeket föl 
nem fogott, s mellyek kivitelében támogatni öket nem birt elég lelki
erövei j elérzékenyült a rendetJeneégek hallatára, s örvendett a 
gyógyszereknek j egy napon igy szólt Turgothoz: "Látja ön, én is 
dolgozom" s egy tervet mutatott neki az iránt, miként kelljen ki
pusztítani a nyúlakat, mellyek károkat okoztak a kertekben. Aztán 
hallván afelszólamlásokat, teljes parlamentben felkiáltott: "Csak én és 
Turgot ezeretjük a népet !11 De a mi gyengeségére ijesztőleg hatott, 
az egyszeramind lelkiismeretét is megfélemlitette, s egy lit de 
j ustice az ö szemében zsarnoki tény vala. Habár tehát a minis
teriumot támogatni igérte, mégis vissza hagyta vonulni Malesberbest, 
kit a nyaktiló alatt ismét oldalánál vala látandó. Rövid miniszter
kedés után, melylyel inkább jó szándékok mint tények tettek neve
zetessé, s mellynek káros és üdvös eredményei körülbelül egyensú· 
lyozták egymást, Turgot is elbocsáttatott, egyebet sem fájlalva, mint 
hogy nem segitbetett a nép szenvedésein, s nem báritbatta el a 
forradalmat, mellyet közelagni látott. "Ön, mondá neki a király, 
ezerencsésebb mint én', mert legalább lemondhat!!" Voltaire a bu
kottnak biztositotta a népszerilségi diadalt, midön eléje sietve igy 
szólt: "Hadd csókoljam meg e kezet, melly 'lláirta a nép üdvét" •). 

l) .Mindazáltal a követker;Ö epigrammot csinálta rá: 
Je crois en Turgot fermement, 
Je ne saia paa ce qu' il veut faire, 
Maia je aais que c' eat le contraire 
De ce qu' on fit j usqu' a préaent. 

'.Malesherbes irá : ., Turgot és én becsületes, sok ismerettel biró, a jót 
azenvedélyesen aseretö emberek voltunk. Ki mondotta volna, hogy a ránk eaett 
választás nem a legjobb? Mindazá.ltal csup6.n könyvekb(ll iamerv.Sn az embereket, 
n~lklil~zvén az ügyekhez megkivántató jártasaá.got, roszul igazgattunk , • , • 
Akaratunk, tudtunk nélkül elöaegitetttik a forradalmat,u 
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'rurgot ell..ocsátasával Lajos naegtagadta a köz-jót erdekH; 
eszméket, sajnálatramélt ó ingndozást te.nusitott, s félelemböl a ki
tünöek irányában a küzép!!zer(;ekkd szüvetkezésre kárhoztatta 
magát. Clugny, 'l'urgot utóda, lerombolta ennek müvét1 .a még 
az erkölcstelen sorsjáték-adót is bebozta. 

Necker. 
Midön pedig helyét a genfi Necker Jakab (i 776), egy ide

gen, protestana és bankár, foglalta el, ez által minden szokás meg 
lett sértve, minek azonban Cdak örvendeni tudtak az ujitók. 
Necker, ki kereskedés utján gazdagságra tett szert, C o l b e r t 
d i cs ö i t és é v e l (Eloge de Colbert) megmutatta 1 ho~y ért a 
nagyszea·ü pénzügyi combinatiókhoz; L é gis l a t i o n d es g r a i na 
(gabna-törvényhozás) czimii iratáb~an mérsék el t ékesszólása& l bírál· 
gatta Turgot-t és az akkoriban hitelnek örvendett oeconomi11tákat, 
kimutatva a hangzatos szavak hazugvoltát, mellyekkel a sokaság 
fájdalmait altatták. A szép társ&flág, mellyet müvelt es philantrop 
neje hozott össze, a mellyben egy leányka nevekedett (St11el 
asszony), ki kesöbb az izléa mio~aképe lett, a becsületest~ég mellé 
az ügyesség hirnevét ie megszerezte neki j minélfogva bizalommal 
viaeltettek irányában a kereskedők és tökepénzesek, kikre szükség 
vala, hogy ujra meglöltetbessék a kiürült pénztár. Nagyravá
gyása tapasztalatainak tág téren értékesítésére öszöntözte öt j 
de a tények megmutatták, mikép nagyobb volt hiu11ága érde
ménél, s hogy szervi beteg~égek ellen csak leplPzÖ szereket tu· 

d ott találni. 
Az elöbbi királyok által bátrahagyott ud6nág, s az angol 

bt.boruhoz való előkészületek elégségesek voltak megfejteni a 
pé n z ügyek zilált állapotát. N ecker, ki fölületesen tanulmányozta 
az angol gazdáazntot, s Turgotval ellentétetien akart eijárni, a 
szükségen kölcsönökkel vélt segithetoi, wellyek az államra semmi 
terht:t nem rónának, kivéve R kawatok fizetését, mellyek megta· 
karitások Altl\l pótoltatnának. Hamis rendszor, ruelly tulozta a 
közhitel hutályOf.;ságát, anélküi hogy szilárd alapokra fektette volna 
azt. Jó hirneve lehetövé tette neki kölcsönöket köt1Ji j gazdálko· 
dás utján hat mi,:i6t takarított meg j winden t megmozditott, hogy 
egyensulyba hozza a kiadást a bevétellol, s ugy látszik, hogy 
legalább jóbiszemmel ruüködött. Mig Turgot azt bitte, elég meg· 
szüntetni az akadályokat s tenni ~ngedni, Necker a hatalom kö
telességévé szabta b~:avatkozni a dolgokba, gondoskodni a népről, 

a gyengékröl, védeni a tömeg kenyerét s munkát biztoaitani ann1,k. 
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Kis~rletUp itt ott tartomalnyi gytilekelleteket hivott ögsze, mellyek 
mindenike a király által nevezett tizenhat birtokosból állott, kik 
más ötvenkét tagot neveztek, és pedig tizenhat nemest, tiz t>gyhá.
zit, hnszonhJ.tot a hsrmadik rendből; a szavazás fejenként és 
többs~gre történt, minden két hón:tpban összegyülek~ztek a király 
rendeletér~, s idöközben egy bizottesig intézte az ü~ryeket. Hoz
?.~jok tartozott kivetni az adót, gondor~kodni az uhkról, javaalatha 
hozni, mi a köz jó érdekében üdvösnek látszott; s habl\r o f1;yüleke
zetek képviseleti jelleggel nem birtak, s közvetlen a királylyal 
nem érintkezhettek. hanem csak a pénzügyminiszterrel, mindazáltal 
megvolt az a jó oldaluk, hogy a közj6 érdflke nem csupán néhány 
királyi biztos kezébe volt többé letéve, hanem az összes polgár
osztályok hozzá~zólhattak ahhoz. 

Egy másilt ujitás abban állott, hogy Necker kieszközölte 
Lajo!ltól a neki 1781-ben bemutatott Rzámadás közétételét. A népre 
való ezen veszélyes hivntkozáet) részben genfi demokra.ta-eszmék
böl, réRzben a:-.on ohajból származott, mollynél fog\·a. a legjobb 
alapra, a közbizrHlalomra. ki vánták fektetni a hitelt. A ma számadás
hól kitür,t, mikép négy ~v alatt az évi huszonhét millió hiány meg 
llln szüntetve, s azonkivül tiz milliónyi többlet mutatkozott, és pe
dig új adók uélkiil, csupán ügyes kölcsönök és aprólékos megtaka
rítások tHján 2). A azámok azt mondják, mit ruondatni akar velök 

1) Ver~o:enot-8 igy ~z6It a királyhol: "Fraocziaorszlg korlátlan egyedura
lom: ba Necher liözvélrménye felülkerekednék, l''els~ged várbatná, hogy azokat 
fogia látni paranc~olnl, kik eol!edelmeskednel;, s llr.okat enl!'edelme•kedni, kik paran· 

csolnak." loulavie. Mém. 1Liat. sur le regne de Louis XVI. 208-213. 
•) NecJ[el' Adminiatrnlion de1 finances-áb61 va,;z~ziik át a követ.kező st~&tis-

. tik ai kimutHtást : ' 

Az ország terület.e, C oreica nélkül, ~6,9ó l négyszög m~rfölu. olly mérföl" 

deket tlrtve, mellyekblll 25 esik egy fokra, vagyis mellyek hossza 2,282 é~ ktlt 
harmad öl (toise). 

A n~pe;<Í>g ~zima 24,676,000; vagyis 916 né~yszög mérföldenkéot. 
Ar; adúk 584 400,000 Jírlt tesznek ; vagyis 21,684 lirát négyozög mérföl

denkint, s 23 lirát, 13 sou8t 8 denárt fejenként. 
Kia<lá•ok: 

1. Az államad6,ság kamatai 
2. Visszafizetések 
3. Nyugdíjak . 
4. Hadi kiiltdgek 

6. Tengertlszeli kiadások 
6. Külül!'yek . 
7. Királyi báztartáa 

207,000,000 
27,600 OOO 
28.000,000 

105.600,000 
45,200,000 
8,!100,000 

18,000,000 
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valaki. Sok volt ama számadd.sban a hiba, és igen aok a kihagyás, 
talán kevésbbé ro11z akaratból mint inkább csalódás ból. Az liszinteség 

8. Palotai vámagysig 
9. Épilletek 

10. Királyi lakok 
11. A királyné háztartása • 
12. Királyi család 
13. A király fivérei • 
14. Ad 6 b eszedési költségek 
15. Vizek és utak 
16. A közigazgatáshoz szükségelt államtitkárok 
17. Tartományi felügyelök 
18. Rendörség 
19, Párizs kövezete • 
20. Igazságszolgáltatási kiadások 
21. Lova.s zsandársig 
22. Intézetek a koldusok részére 
23. Börtönök és kényszeritö-dologházak 
24. Ajándékok h alamizsnák • 
25. Egybizi költségek 
26. A királyi kincstár és egyéb pénztárak költségei 
27. Különféle évj&radékok 
28. A kereskedés serkentésére • 
29. Tenyész-csödörilk 
30. Egyetemek, collegiumok 
31. Akadamilik • 
32. A király könyvtflra 
33. A király kertje • 
34. Nfomdák 
35. Törvénykez6si paloták épitése és fentartása 
36. Posta-feliigyelöség és titkos kiadások 
37. Mb egyéb postai költségek 
38. Mentesitések és utiavelek • 
39. A Sz.-Lélek-rend 
40. Költségek a tartományokban 
41. Corsies sziget 
42. Különféle kiadások 
43. A francziaorszflgi papság részleges költségei 
44. Az idegen papság 
45. Az állam-javak 

" " 4G. Utak építése és fentartisa • 
47. Városok, k6rházak, kereskedelmi kamra 
48. Elöre nem lAtott költségek . 
49. As öszzeg kikerekitésére 

Ösezeeen •' 

200,000 
3,200,000 
1,500,000 
4,000,000 
8,500,000 
8,300,000 

68,000,000 
8,000,000 
4,000,000 
1,400,000 
2,100,000 

900,000 
ll,400,000 
4,000,000 
1,200,000 

400,000 
1,800,000 
1,600,000 
2,000,000 

400,000 
800,000 
800,000 
600,000 
300,000 
100,000 

72,000 
200,000 
800,000 
450,000 
600,000 
800,000 
600,000 

6,500,000 
800,000 

1,500,000 
760,000 
50,000 

1,500,000 
20,000,000 
26,000,000 

3,000,000 
78,000 

610,000,000 
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~~ lelkiismereteaség azinezete, melly azon elömlött, pótolta á kell3 
világostlág hiányát, miértis a közönaég meg volt lepetve a azokat
lan közlernény által, moat lévén először alkalma látni, miként 
társulnak a számjelek nemes gondolatokkal, a számítások a mo
rállal, a kiadási és bevételi kimutatáaok bölcaészi elmélödésekkel, 
s. miként lepleztetnek le az állam titkai, egy kormány erejének és 
gyengeségének elemei. Termekben és kabinetekben olvastatott e azám
adás, a a pénzügy és törvényhozás á talán oa vita tárgyává lettek. De a 
belátóbbak rosz azemmel nézték ez' eljárást; nem tetszett nekik, hogy 
a miniazter minden érdemet magának tulajdonított, elhomályositva 
a fejedelmet; nem tetszett a terhek egyenlő felosztásának általa 
nyilvánitott eszméje. Akadályozva látván magát terveiben, Necker 
beadta lemondását ( 1781 ), a a nép melly már el öbb is jóindulattal 
viseltett iránta, most már imádta öt. 

Valósá~~al Turgot és ö voltak az egyedüli ministerek, kik 
elejét vehették volna a forradalomn ak, elhárítva annak ürügyeit; 
mert mindkettö a kiiz-jó óhaj" által lelkesittetett, melly Turgot
ban teljesen önzetlen vala, mig a másikban dicsvágygyal egye
sült 1). Velök eltünnek az ujitó miniszterek, hogy az udvaron-

A Tnrgot által 1775-ben bemutatott szimadá1, az egyedüli, melly hazug-
sigról nem vidoltatott, a kiadást 414,445,163 lirára 
s a bevételt • 377,287,637 
tette, m~orad tehát fede21endll • 37,157,526 líra. 

1) A szimadá&ban, mellyet 1791-ben saj~t kezelésérlll adott, igy sz6lt: 
"Én kevéssé valék ismeretes, midön a kirily 1776-ban a királyi kincstAr igazga
tásával megbízott, s önmag11m sem ismertem magamat: mert ha az ember sajAt 
legtitkosabb gondolatait mAsokkal közölni elmulasztja, képességeinek foka és 
eszközeinek mérve iránt bizonytalanságban marad . . • Én sokat olvastam, ész
leltem, elmélődtem, s kora ifjusigomtól fogva részt vettem a köztigyekbeu, ha
tásosan nynjtva segédkezet az indiai Társaság ojb61 fölemeléséhez • . • Egy 
államférfiuhoz mélt6 elmélked~sekre is vállalkoztam, midlln 1775-ben megvitattam 
a gabna-törvényhozAs- é1 kereskedéere alkalmazható elveket. Akkoriban a teljes 
szabadlUig rendszere örvendett nagy keletnek, s minden szabály vagy mérték 
nélkül kiterjesztették azt a kivitelre, miuélfogva az ország félni kezdett a szo
moru következményektől. De a bölcsészek megvetették a tapasztalist, csupAn az 
okoskodásnak lévén barátai. Az én iratom mérsékelte az lS tulzott eszméiket, 
az oe~onomistAkéinál sokkal emelkeilettebb eredetii elmélödéseket szegezvén 
azok ellen; s ez idlStöl fogva nem tartatott többé megengedettnek a gyakorlati 
ismeretek s a hagyományos eszmék iránt büszke megvetéssei tirgyalni a gabna
kereskedelem nagy kérdését; az ellenfelek mint egyenilSen jogosultak vitatkozhattak 
e szabadság s annak korlátai fölött ; s hitem ezerint e kényes vita volt az, melly 
véget vetett az ellnélet 1uarnokságának. ElslS slerenesés forradalolD ama böh 
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czokoak a Mllria Antonia minden ellensulytól meot befolybánall: 

engedjenek helyet. 

Calonne. 

Egv uj p~nzf111:yi tadcs mindent roszabbra forditott; a'kinoa
tárnalc 210 millió hillnyzott Mborura, 80 más kiadtiBokra; t 78 
millió vétetett fel el/))egesen a jöv8 évr~, s azonkivül volt még a 
80 milliónyi r11ndes hiány. De ha Necker szigora megiitődést szült, 
ba utltdainak középszerfisége levertséget okozott, bizakodó vak
merlSsédvP-1 ui b4torsá.got keltett a doua.yi Charles Alexandra Ca
lonne (1783) kit az udvari cselszlSvények f8 pf!nzü~yérré emeltek. 
Szellemdus ember, játék gyanánt vette azt, mi bercuiesi mnnkának: 

e~t\Nzl uralom f'lltln. mellyneok z&Rrllokság!l.t olly sok külöubözll forma alatt o\rez

tn!t . . . MindazkltRI o\n ll Felség.~nek re6.m ~et.t váln,w;t!,Rát R közhitel teljes 

lealacsonyodá~ánRk kű"1önhettem; me Ilyet vesr;ni lAtvAn a t.!lrvénytud6~ok keze

lés P nlatt. mb pAlván •zerr-ett i~ntAret<'kkc·l aknrtak kis4rletet t .. nui . 

. ,De az e8zkiiz1\k, mP.Ilyekbo hizalmam&t helyflz! .,rn, az egyezked&"ekb6n 

~~·killcsösen el,ilrni •zokott minden emberrel, renddel, ~azdásv.attal ktlzöBelr vAlá

nak: e::ryedüli érd<>mem Rbblln állott, hoJ!y ~Rzrev-,t.tem. vBgy inkább eri1Ren érPZ· 

tem, mik~p R pclnziigyl'k kezeláfttlrl' nclne nz egyszerU .. ljA.rh els bf!csifle

te~ Ít<l~zcl" Mokl,al töblr<'t clrnt•k, miut R kör.épRzerüek II.IW mev;blmnlt ké· 
pe~•clgek .... 

"A hltPl bfllvr••~llitása, bll.rrnilly lény~os lel!yen is 11.z az 1\ll~mr~t nA .. ve, 
nem el~gitendett ki !!llg'Amet, tmc.l>tk egyetlen naprl\ i• feledtette volr.~t ",.leom 

a no\p ~rdekeit. mell'<' gondo•kodA.som tlrölt tArl?ylt ko\pe~:tl. Bizto•itvAn 11 Df!nJ· 

tetet a rPnilkivüli h erejét felülmnll• Hego\lypAnzek kivetelse ellen, m!'J!:6vhm 

R?-t RZ ll.ll~nd6 aol6kt61 i•, mellyek elkeril)hatleMkn!'k IA.t8zottRk, hogy ~ulyP!"Ve

r;e:r.~Pssél< n hnrli •ziikstlgletPitrR ~zA.nt. ltillr•ilnök ~vi Itamatil : s B lriarlfl• E' nö

veked~!~t rend o\1 tllkaro\kr>RsAgi mfivelet.ekkt>l Mritottam el." 

ElszAmlnlvhn n neMz•!§~eket, mellyekkel ktlzdenie kellett, bo!!y kPres?.•ül 

vijzye az ii!'&Zd.("ot E>gy olly fél,nk és kevély minis?.ter ellen, minéS MaurllnR9 volt, 

az•.al dicsPbzik, hoR"y mel!'elözte kor!lt, midön nyilv&nyosságra hozta s mhisz

tedum müve)etAit B mef"~lRpit.ottR a tartomknyi gyiilekezeteket: .Az Pn ~~~l) mi

ni~zh•rségemnP-Ir tnlllj<lonit.tRtik amaz uj uellem i•. melly a j6to\konys6.,. tl~S7.es 

eszmelit a közérdek felé irA.nyozta. A kormány gondjai alá vette a hilrt6nöket. 

bete~bá?.akat, k6rodákRt, sEegény-sdl!odilrat; 8 az azokban eszközölt javiti\Rok, 

s a hA.boru k!izfpet.t al•pitott uj intézetek, 8 a Aokféle to\nyek, mellyek a ki

rály j6sáj!'át 8 R szenvedők iránt részvét't tann•iták, a töbh m:b 6ta!Anoubb 

~rdekek Alt•) mO?.j!'\!ott ba?~afi~ágnak bizonyos &llleretetreméltósál!' és érz'>!me•B'I! 

szine11etét klllcsöoözto\k, melly mPghllt6 látvknyt nyujtott. Tették 11 j6t mert 

akar•ik, s akRrták mart szerelták; semmi erl!szak, még ~sak tnlzás sem ki•érte 

a nemzet e},(S mozgRimRit, melly saját öntiinéböl mfiködött, a r em mntllt.ott 

hajlamot fölcserélni •természete R szellemét azzal, me Ily ké~6bb níe·.trrkélten önte

tett bel6je." 
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látszott, s Ugyesnek tUotette fel magát az emberek szemeiben, 
tnert könnyedén bánt a legkornolyubb dolgokkal, maglit az erényt 
is odaértve. A királyné és Artois gróf iinnepélyeiről soha sem ma
radt el, bármi teend/í vlirakozott rá más nap j pártolta kegyen
czeiket j pénzt teremtett elő, hogy födözze pu.zar kiadáaaikat, hogr 
fallal üvezze Párizst, hogy megvásúrúlja. Saint-Cloud-t a király, 
Rambouill~t-t a királyné részére. ghez egyszer igy sz6lott: -
"Ha felséged leheW dolgot kiván, megvan; ha lehetetlent, meglesz." 
E bizalmával mbokba is bizalmat /jut; a pénzszerzáa uj módjait 
találja fel, mellyek, mint rninden ujság Francziaországbao,. sikert 
at·atnak, a foly a fizetés; s Calonnc, mint a remény nemtője, már 
a millyeo akkoriban ott m·alkodott, bálványa lesz Párizsnak. De 
midöo minden ürt betöltöttnek hittek, a lepel lehull, a az állam
adósság ezer hats~áz millióval növeked ve tiinik fel. 

A nemesség. 
Mindez haogosabb:d,ká tette n panaszokat ; s a nemes ifiu

ság, melly az amerikai háboruból köztársasági eszmékkel tért visz
sza, kezet fogott a harmadik l"enddel, hogy ollykor komoly, gyak
rabban gunyos követelésekkel álljanak elő. A puha erkölcsök foly
tán ogy neme az átalános te~tvériség-érzetnek, ollyan angol és 
amerikai féle egyenlőség kapott lábra; a kerek öltönyt 8 a hosz
szu hajat kabat és •·iividhaj váltották fel; d a nemes bizonyos 
órákban kard nélk((J i.~ mntathatta magát. Meggyengült a tisztelet 
a aztiletési rang iránt; népemberek léptek a tanácsokba éa köz
igazgatási hivatalok b u, s kitünö ~3 aládokkal kötöttek rokonaágo t. 
Minden fölött vitatkoztak, 8 a lakomáknál és összejövetelekben 
majd a bölci!észek szörszálhasogatásé.val, majd az oeconomisták 

. emberbarátiságával pompáztalc, de mindig a javítást és nemes esz
méket tartva szem előtt s remélve, mikép a jövő nemzedékek ál· 
dani fogják az élöt. Az amerikai békében a világpolgári szellemet 
látták diadalmaskodni, s a bölcsek örültek annak, oem véve észre 
a tekintély megfogyatkozásának veszélyeit. Maga~ztaltattak az 
amerikai és angol intézmények, s szükségesnek tartatott azok be· 
hozatala j mindazáltal oz nem szüntette meg az öröklött ragasz
kodást az egyeduralomhoz : ujit6k, nem pártütők lévén, ohajtották 
a szl)széket, hogy fitogtassák az ékesszólást é& Ílimereteket, mely
lyekkel miodenki birni vélt. 

"Mi nemes ifjak (mondja Segur)1 nem obajtva vissza a mul
tat, nem nyugtalankadva a jövő miatt, vidáman lépdeltünk a •i
rá.gok fölött, mellyek clfödték szemeink elöl a feneketlen mély· 

xvu. 51 
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séget. Nevetö bírálói az ösi szokll.soknak, atyáink hti.béri gögjének 
és az ö komoly illemszabálya.tknak, nevetségesnek és feszélyezönek 
találtunk mindent, · a mi csak ősi volt; az egykori tanok komoly
sága ép olly nyomasztólag hatott ránk, a mennyire vonzot~ Vol
taire gunyolódó bölcsészetc; a nélkül hogy behatottunk volna a 
komolyabb irókéiba, bámultuk azt mint ol(yat, melly bátorság s 
az önkénynyel 'szemben elle~állás kinyomatát vit~clte magán. A 
divatba jött c a b rio l e t és frakk, s az angol öltözet egyilzerüsége 
megengedték nekünk kivonni magunkat a feszélyező fényeigés 
terhe alól a magán élet apró foglalkozásaiban. Minden időnket a 
társaságnak, ünnepélyeknek, gyönyöröknek, az ndvari és örségi 
nem terhes kötelmeknek szentelve, gondtalanul élveztük mind a 
régi intézmények által nyujtott eWnyöket, mind az uj szokások 
által engedett szabadságot; s igy a két rendszer egyenlöképen hí
zelgett, egyik biuságunknak, a másik gyönyörökre irányuló haj
lamainknak. 

"Várkastélyaiukban, saját parasztjaink, sajá.t őrségeink, saját 
biráink közepatt még mindig az egykori hiibér-hatalom némi nyo
maira találva; az udvarnál s a városban a születéssel járó meg
különböztetésekben részesítve; a hadseregben cmpán nevünknél 
fo~va magasabb rangokra emeltetve, s most már minden polgár
társunkkal szabadon, fényeigés és akadlilyok nélkül érintkezhetve, 
hogy élvezzük a népies egyenlllség édességeit, rövid tavaszunkat 
ábrándok körében láttuk lefolyni, olly boldogság lrözött, millyen 
azel8tt soha sem volt 'nekünk megengedve 1). Szabadság, feje
delemség, aristokraczia, demokraczia, elBité\etek, ész, ujdonságok, 
bölcsészet, winden e~yesült, hogy boldogokká tegye napjainkat, 
és iszonyubb ébredés soha sem el8ztetett meg édesebb szendergés, 
csábit6bb álmok által. .... 

nOIIyan vala e század sajátossága, hogy ugyanakkor, midön 
nagyban virágzott a hitetlenség s minden kötelék szolga\áncz gya
nánt tekintetett, s a bölcsészet mint előitéletekkel bánt a régi 

1) Kevéssel elllbb &8'ész m6Hk6p mentek a dnl~ok j s Ligne herezeg irá : 
"J' ai vu les jeunes gens de qualité babillés tout ll. fait, l' 6pée a cOt6, a sept 
heures du matin j pas un qui allft.t a pied dana la rue ; It. cheval, en bahit gal
onné, avec una grande suite, et. j~tmais au trot; les grandes dames avec deux 
beiduques a la portiére; des pages et un people de valats sur la voi tu re; le' 
fila tremblant devant les mllres, les filles n' osant l'resq ue pas parl er aux femm es 
mariées; des mínistres écoutant san• l'épondre, mais qui faisaiant aecorder1 IP• 
grandes action~ nonnues, des pluies de blenfaiu et d~ distinetious. ~ 
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hiszemekkel és lísi erkölcsökkel, e bölcs ifjak nagy része az 
illuminatosok föllengése, Swedeoborg, Saint-Martin tanai, az em
berek és szeHernek közötti érintkezés Iehetlisége mallett rajongott, 
mig mások, Mesmer hord6ja körül csoportosulva, a delejesség áta
János hatályá.ba, az alvajáró jósok csalhatlanságába helyezték hi
töket. Soha nem lát•.>tt a világ olly ellentétet a vélt>ményekbeo, az 
izléHekbeo, az erkölcsökben; az akademiák falain belül az ember 
baráti elvekoek, a hiu dicsöség ellen tartott szónoklatoknak, az 
örtik béke érdekébeo nyilvánitott óhajoknak tapsoltak; s kilépve 
onnan, fondorkodtak és szónokoltak, hogy háborura uoszólják a 
kormányt. Mindenki erőködö~t, hogy a fényüzésben elhomályositson 
másokat, mialatt az ajkakról köztársasági szólamok hangzottak s 
~gyenlöséget negélyeztek; és soha sem volt az udvar fényesebb 
és kevésbbé hatalmas miot akkor: biráigatták a versaillesi hatal
masságokat, és hízelegtek az encyclopaedistá.koak ; egy dicsérö 
szó D' AlemberttBl vagy DiderQttól többre becsültetett mint egy 
fejedelem legkiválóbb kegye. A főpapok oda hagyták egyházme
gy éiket, hogy mioiszterségeket hajhászszanak; az abbék verseket 
és botrányos beszélyekflt írtak. Az udvarnál tapsokban részesitet
tek a B r u t u a czimü darab köztársasági eszm éi ; a monarchá.k 
felkarolni készültek egy nép f1gyét, melly pártot tltött királya el
len ; függetlenségröl beszélgettek a hadseregben 1 demokraaziákról 
a oemesek között, bölcKénetrBl a bá.lokban, erköloer81 a gyönyör· 
szobákban. 

"A szerenCI!étlen~:~ég szigorí1 é11 bizalmatlao azokott lenni, 
mig a boldogság engedékenyekké és bizalmasakká tesz. Sza
bad ftllyás ·engedtetett tehát minden iratnak, melly reformot, 
minden ttJrvnek, melly újítást czélzott 1 az a legszabadabb 
elvíi gondolatoknak , a legmerészebb rendszereknek. Nem tö
rödve az akadályokkal , mindnyájan a tökélyhez vezető uton ha
ladókoak képzeltük magunkat, büszkeségünknek tartva fraocziák
uak, s mi több, a XVIII-ik század francziáinak lenni, melly szá
zadot mi mint az új bölcsészet által visszavarázsolt arany kort te
kintettük. Az egyetemek és akademiák egész Europában a fran
czia bölcsészettől visszhangzottak ; a szabadság-szeretet egyetemes 
énel(lmmé vált; a parlamentek köteleseégbfil , szokásból elitéltek 
ugyan egynémelly könyvet, de Celirataik ét~ elleozésök a ministe
riummal szemben sokkal hangosabban szólottak a közvéleményhez, 
mint maguk az általok elitélt szerzök. 

;,Az angal divatok éR fiZokáaok átaJános utánzása nem az 6 

51* 
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izléeöknek, iparuknak, ro űvészetekben fensllbbs6göknek hozott hó
dolat volt, hanem kifejezése egy egész más érzelemnek, melly nap
ról napra érlelődött, s me Ily nem vala egyéb, mint a vágy : átül
tetve látni közénk az ö intézményeiket és sznbadságuk11.t . '· . Mi 
c l u b-ok alakitásával kezdettUk, rnellyekben lisszej i)ttek az embe
rek 1 egyetöre még nem vitatkozni , hanem bogy ott Jakmározza· 
nak, whistet játszszanak, s új miiveket olvassanak j elsö észrevétlen 
lépés, melly nagy és rögtön siralmas kijvetkezményeket vont ma
ga után. E isB eredménylik az volt, hogy elkülönítették a férfia
kat a nöktől, figyelemreméltó megváltoztatásával erkölcseinknek, 1 

mellyek kevésbbé ledérek de kevésbbé finomak, erőteljcsPbbck de 
kevésbbé szeretetreméltók lettek ; a politika nyert velök, a társa· 
dalmi élet vesztett. Minden komoly czél felé irányúlt j a forrada
lom urjára lflpett bölcsészi párt tekint<Hyes férfialtkal öre~bPdett, 
kiknek czflljuk semmi közösségben nem állott a bölcRészekéveL 
Az egyenliiség eme térfoglal~sai, a minden1.oemü személyes érdem
nPk kijárt hód"Iat, a lelkesültség minden irodalmi és bölcséRzi 
nagyság iránt, felvillanyozólag hatottak a költők, müvészek1 irók 
képzelötehetségére" '). 

Illyenek valának az aristokraczia aranyos álmai az örvény 
szélén. O dala mt>llett e~y nemzP-dék nf'vekedett 1 m.,IJy a hosszú 
időn át elnyomott atyákról öröklött gyiilölségböl merit·tt eröt, B 

roPily elf'ggé érettnek hirre magát nE'm csak megsziintetni 1 ba nem 
meg is hoszúini a sc>relm~>ket; s tette is most már azt, majd ko
moly ellenzé~sel, majd ~únynyal 1 és mindig a. király, a királyné, 
a nemPsség megvetf>llével. 

Mert, mig a társadalom komolylyá és gondolkozóvá lett, az 
urivar továbbra is könnyelmü maradt j haflzontalan hivatalok pa
lástolták az uralkodó juralm:usá!!ait j két testvére s az Orleans-ház 
romláara vezető fényiizést fejtettek ki j verseny zé., ből az angolok-

•) Memoirea. - A hires ipnrlovag CaRanova akkoriban (178'~) ujra meg
l"togatta Párizst, s igy nyil~tkozott felöle: "Párizs az e~ész világ városa, me ily
ben a bölcséRz, müv~~z, irodalmár. az ajt11tos &" &rdki ember ei!'yU!l kiel&
~ittetol•re ta!l\.1. A f'rancaiAk külsé:l sz" l id,&ge o Ilyan, hogy bármilly rPnclü egyá
nek között. jól árezhetjiik .ott magtlllkat; " ny"jaasAg azinlert, de termé,z .. teobe 
jht•zik; a nők tele vann~~ok meste,·kél•s&ggPI, de tetszenek; a naponk&nt meg
jelenil könyvecskék gyPrmekségek és aprós~gokkal foglalkoznak, de vonzanak i 
a sz&pmüvé•zetek igAn ro~z ál111potban vannak ott, mind"zAltal nincs ország, 
mel·y gucl.agabb müvéazeket mn•atha•na fel, s hol a f&nyiizt\s nagyobb diad11lt 
ülne, daczára a szliks,gnek, mellyb .. n az állam azenved." 
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kal roppant értékii lovak, iszonyú fogadáaok, költaéges kertek 
1 

éa 
eszeveszett játék hozattak divatba. A királyné kincseket játszott 
el j mások div1tokra és éktizerekre pazaroltalt temérdeket; s La
jos, határozott fellépésre képtelen, legfel.,bb hallgatagsággal hely
telenitette ama vesztegetést és angol kórságot. 

Márla Antonia. 
Mig komoly férfiak a peuzügyek. roncsolt állapotának okait 

tanulUiáuyoztá.k, a nép 1 melly inkább a s~emélyekben mint a 
du,gokban szereti keresni a -h•bát, m~gtalálta az áldozat1.1t; a 
minthogy a királyt nem bátorkodtak támadá~uk. czélpon~jAÚ) venni 
(:.n n.} ira jó volt), az osztrak nő ellen fordult a harag. Már1a An· 
toui. ból 1 a jó szivü nő b öl, jó királyné is válandhatott, ha helye
sen vezettek volna: de házának göl!je szokatlan követelésekre sar
kalta Öt 1) l 8 8 gyenge férj Semmit Sem tUdutt tÖ)e mPgtagadni. 
A szép~Pg hatalmával felruházva 1 annyira 1 hogy irányában a ki
rálynét illető tisztelet a nő iránti imádá11sal fouódott ö11sze, az a 
szenvedélye volt, hogy minden környezilje által szerettetui akart, 
és szükségét érezt~:~ a közlékenységnek és barátsá~nak 1 mi meg 
van tag~dva az uralkodóktól; miért is Polignac herczegnö csel· 
szövéuyeioek engedte át magát, ki nem tudta fékezni az ö meg
gondolatlanságait és könnyelmüségeit, mellyeket a rosz ak11ra.t a 
lehető logroszabb szinben igyekezett feltüntetni. Akkortájt válto
zás történt a nők öltözékében is, melly fényesböJ egyszerü és vá
lasz.tékos, különczbiH és nehózkeshöl könnyed és kecses lett. Igy 
az angol csalámzövetek eléje tétettek Lyon selyemkelméinek, mi· 
nélfogva az ottani gyárak megbuktak j s La kevesebbe kerültek 
is az iiltönyök, de gyakran kellett újakat készittetni, úgy b .. gy a 
férjek panaszkodtak a divatok változása miatt, mi kiürítette er
szényeiket. 

Mária Antonia csupa sziv, kedvelője a mulatságoknak, teljes 
bizodalomwal és barátt~ággal 2 ) álczaban férje nélkül látogatta a 

•) Mária Terbia egy n6vsort adott. át Dfki, azon enénelrM, kikkel 
össze kellendett beszéluie, s .,Á· aláb11D ajánlom nek• d a Lothariugokat," vagyis 
legyen rajla, hogy <·gy osztrák érzelo1Ü párt alakuj.,n. 

T 2) Camp n a•azooy igPD j61 leírja a királJ-Dll öltözteté-ének alakiságait., 11 

hogy milly .oká•g kellett n• ki várakoznia kedben a királyné i;•gé tel. m~rt min
d'g egy má•ik udvari bölgy jelent meg, kiuek joga volt azt a királyuér" adui, 
ki a várako~iu közben, egészen mezteleD lévén, reszketett a hidegtlll. 8 hozá 
teni: "Cette etiq11ette, génante a la vérité, etait calculée sur la dignité royale, 
qui ne doit trouYer que des Rorviteurs, a commencer m&me par lu fr6res et 1-. 



bálokat; elsö franczia kin\lynó volt, ki férfiakat hivott asztalához, 
e hogy az udvari il.lem szabálya által ne feezélyezteseék, egyszerű 
fekete ruhában fogadta öket: kedve jött látni a hajnal hasadását, 
mit még soha sem látott, s e korai kirándúlá.e botrányt okozott. 
A francziák, kik eltürték edt meg is tapsolták a királyok á.gyasait, 
aljasan piszkos gunyt ezórtak egy könyelmii de nem romlott király
néra; ·ha letette o. ho.lhéjas azoknyá t, bujának mondották; e a 
becstelenitö du.Jok egéBz Lajos fUlé1g hatottak: szabadelvüségnek 
tartatott roszul beszélni feli.He, 11 az udvaronczok álnok euttogásai 
voltak a kútf'ók, mellyekböl késélbb nyilvános vádakat hoztak fel 
ellene; az ö csipkedéseik élesitették ki számára a hóhér bárdj át. A 
komolyabbak meg azzal vádolták, mintha a rokonság kedveért 
Austriának áldozta volna fel Francziaországot Midön U. J6~et-f 

fel akarta szabaditani a Scheldét, a pllrizsiak Holland pártjára ál
lottak. E császár aztán Párizsba érkezett épen middn legnagyobb 
divatban voltak ott ~ puritán smkások s a nyilt beszéd fitogtatása; 
s mindcn fény nélktil és különiiseu népies modort tanusitva sorba 
járta 11z intézeteket, bámulatát ffljszvc ld a fnlött, hogy XVI. 
Lajos egyet sem látogatott meg, s caak ugy szórva a philanthropi
kus sz6lamokat; s a nép tapsolt, feledv~, milly könoyii a l!?:llhad
elvüt játszani másnak országában. 

V életlen eset"lk is adták elő magukat, mollyek fo_gyvorokct 
!zolgáltattak az osztrák nő ellenségeinek. 

A mindennapi tapasztalás bizonyi~ja, mikép az emberek el
vesztve a vallást babonásakká, s megtagadva a hitet hiszeke
nyekké lesznek. S mi már jeleztük (474. lap), hogyan igyekeztek 
rejtélyes tanokkal, tLeo~ophiákkal és titkos tár11ulatokkal tölteni 
be a roppant iirt, mellyet az istentagad.is hagy maga után; vagy 
pedig mesterkélt álomból, sa szabadkömüvesi varázalat (theurgia) 
ezertartásainak 11egélyével jutni olly kijelentesekhez, mellyek tö
lülmulják a tudományt. Németországban· a nicolaiták vagy illumi-

1oeurs du monarqne. Et je ne ven1 paa d~signer cet ordre majestueUI, ~tabli 

dans tontes les Cours pour lee jonrs de ceramonie; je parle de cette régie minu
tieuse, qui ponnuivait no• rois dans feor interieur le plus seGret, dana lenr11 
heures de sonffrances, dans celles de !eur& plaieirs, et jusque dana lenn in6rmith 
humaines lea pln1 rebutantes . • . . Quand la reine prenait m6decine, c' ~tait 
la dame d' honneur qui devait retirer Ie bassin dn lit .. ; Des princes, acco
ntumés ll. eke traités en divinités, finissRient naturellement ·par croire qn' il~ 
6t&ient d' un e nature particuli ére, d' u ne en~ ne e ptus pure que le res te des 
hommes." Mémoirea, Cha p. 4. 
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natosok (A u fk l a re 1')1 Ft·ancziaorsdgban a mal·tinisták és phil&· 
lethesek szerepeitek ; de főleg az uj bölcsészethe beavatott Párizs 
lett csalók játéklapdájává és áldozatává. Belle-lele maréchal egy 
kalandort vitt maghal F•·ancziaországba (1740), ki Saint-Germain 
grófnak czimezte magát, igen nagy tudományos készülteéggel birt 
vagy legalább jó emlékező tehetséggel volt megáldva, s összeköt· 
tetésben állott a németországi illuminátusokkal. PompadouT be
mutatta öt XV. Lajosnál, ki sok hosszu estét töltött el cs.odaUatos 
beszédeinek hallgatásában. Aet mondá, hogy az emberek kiisme
réséhez nem szükeéges sem gyóntatónak, sem miniszternek, sem 
rendllr-biztosnak lenni; nagy meonyiségü drága követ mutogatott 
és ajándékozott ; a festészet terén szakértönek fitogtatta magát, 
a volt néhány képe, mellyeket titkolózva, a csak igen értelmes 
egyéneknek mutogatott, mi legjobb mód volt arra, hogy b'ámuló 
itéleteket nyilvánittasson az illetök által. A nagyokkal szemben e 
a társaságokban tulaágig bizalmaskodva viselte magát: a kiváncsi
ságot csodás elbeszélésekkel izgatta, mellyckben igen régi ese
mények ~;zemtanuja gyanánt adta ki magát. L~het, hogy csak 
valami kém volt, de e p á r i zs i á ll a t ok, miként nevezni szokta 
volt öket, azt hitték felőle, hogy kétszáz, ötsziz, sőt ezer éves 
vala, s hogy bizonyos halhatatlanaági ital segélyével li is ott ült 
a kánai menyegaő vendégei között. 

Ugyanazon időtájban szint111ly szomorú hirnévre tett szert a 
velenezei Giacomo r.asanova ( -1803) is, ki azellemdus Emlék
i r a t ok a t 1) hagyott d. nk, mellyekben a kifejezés csintalanság& 
vetélkedik a gondolat erkölcsteleoségével. Zannovic István, játé
kos és csaló, ki magát Scanderheg ivadéka és albanini herezeg 

') Kalandjai köziil, mellyeket ö bot•·á.nyos meztelenséggel beszélt el, meg· 
emlitjük a következőt. Egy gazd~g öreg asszonynak értésére adta, miszerint 
olly büvös itallal hir, mellynek segélyével Up6t1 l!t megifjitani. Kisérlettétel 
végett egy felbérelt s öreggé átalakitott leányt vezetett hozzá; s lefektetvén és 
megitatván azt a büvszerrel, mint tizennyolcz éves üde leányt mutatta be neki. 
A ván asszony ekkor kincseket igért neki hasonló eredményért; s 3 ágyba fek· 
tetvén azt, hat~~olmas álomitalt adott. be neki, mdylyel Almot bozván re!, kedve 
sserint megraltodott a d.azedett öreg aranyából és drága köveibi!J. A lopott 
kineíset, beszéli tov!bb, egy megbizott szolgának adta át, kit e czélb61 az ajt6· 
nál állitott fel, megbanván neki, hogy meojen egy, PA.rizst61 nem messzire esti 
v~dégll!be s ott várjon reá, mig ő ötven Lajo;;aranyat vitt a bűnrészes snbad 
saemélybez. Ez tehát megkapta jutalmát; de Casanova nem tal~ta többé szol· 
gájá.t, min•Ufogva flgy krajezá.r nélkül maradt; s igy durván rlezedetett, mintiD 
ö hosszas alakoskodAssal szedett rá máaokat. 



gyanánt adta ki, és sok mindenfélét irt olasz és franczia nyelven, 
hasonlókép hivökre talált Keleten, Németországban, Német-Alföl
dön, s roppant összegeket csikn.rt ki az udvaroktól és holland 
kereakedöktöl; mignem adósságok és csalások miatl elfogatván 
AmBterdamban, hová azért meot, hogy állitólagas szolgálataiért 
egy milliót követeljen , az akasztófát öngyilkossággal kerülte 

ki (1786). 
Tobb illy kalandort hozhatunk még fol, bo. hallgatással mel

lllzük is Theodor királyt. EmlítettUk már a sváb Mesmert, ki 
akkor érkezett Párizsba, midön a kiváoc11iságnak oem nyujtottak 
többé tápot sem az aluszékony közügyek, sem a molioisták és 
jansenisták lecsilapitott vitái. A fölfedezések hozzá azoktatták az 
embereket nem tartani semmit lehetetlennek, s a mindentudási düh 
azt eredményezte, hogy a vegyész a csodaszerek árulój~val, a 
természettudós a varázslóval zavarlatott ÖB!!Ze. Kik tehát elöbb 
vonakodtak hinni a villanyos tüneményekben, miután meggyőzettek 
azok valódiságáról, a csalók bármilly tulzását igazság gyanánt fo
gadták. Kik nevettek a Saint-Médard-féle vonaglókon, hitelt ad
talr Mesmernek, ki tökéletes villany-gépekké alakitotta át az em
bereket, s állitá, mikép az egyik túlságos vilianya a másikba 
menvén át nem csak egészséget hanem tudományt is szül. Orvo
sok ugy mint bölc<iészck, La Fayotte ugy rniut Bergasr:JC, a Latal· 
maa parlamentair D' Eprémesnil nem kiilöoben rnint a derék ter
mészettudós Jussien hittek e dolgokban; s az Akadernia ellentétes 
ítéletei sem döntötték meg ama hitet ; a király húaz ezer \irányi 
évjáradékot ajánltatott fel neki, ~; egy aláírás, melly részére a 
meggyógyultak között köröztetott, háromszáz negyvenezer lirát 
jovedelmezett. 

Cagllostro. 
A nyeglék és tudósok miodezen mestot·ségcit igen jól elö· 

nyére tudta forditani Cagliostro gróf ( 1743-95). Mondják, hogy 
igazi nevén valami Giu~Seppe Balaamo lett volna, Palermoból, ki 
csah\sait azzal kezdette, hogy ogy ékszerárustól hatvan obon ara
nyat csikart ki, rejtett kincs fölfedezésével kec11egtetvén azt. Igen 
utazottnak adta ki magát, s csakugyan sok helyiitt megfordult, 
mi közben folytonosan változtatta nevét, s vegyészi kéezitméuyek
kel, csalással, játékkal, neje áruba bocsátásával igyekezett va
gyonra sze1·t tenni. Megalapitotta az egyptomi szabad kőmüvesek 
társulatát, nagy kophtajukká kiáltván ki magát s csak:. ollyanukat 
vévén fel, kik már valameily páholyhoz tartoztak. t:Hrassburgban 
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diadallal fogadtatott ( 1780), miro móltónak is mutatta magát j 6 té. 
konyaági tényeivel. ~'izoté!i nélkül gyógyitotta a betegeket, nyá 
jaa volt a szegények iráut, s wegvetölcg bánt a gazdagokkal, 
kik tömegeseu tódultak huzzú tuuácsait kikérni. Aztán Párizaba 
menvén ezercncsét pt·óbálni, a betegek gyógyitáeán kivül, halottak 
idézésével ie foglalkozott, óa pedig olly ügyoseo, hogy a termé
szettudós Ramond, ki legkevésbbé vala együgyüoek mondbat6, 
meggyőzöttnek vallotta magát ; fényes termeiben a nagy város 
mindeo előkolö és tudós egy6nei megfordultak; Puysegur, Meamer, 
Mongol6er légbajói, Turgot pénzügyi müvcletei mind elveaztették 
ö mellette érdekeo11égöket j miudenfelé mellazobra vala latható j a 
ezelenczéket ée gyürüket arczképével ékesítették. Neje egy ter
méezet-büvéazeti eitladás-folyamot helyezvén kilátáaba azon esetre, 
ba harminczhat beavatottat tudna össze hozni, még az nap jelent
keztek annyian, és pedig mindnyájan magas állásu hölgyek, kik
nek hitet és titoktartást kellett fogadniok, a egyenként száz lajos
aranyat letenniök. V éga·e hitelét vesztve Rómába ment, ajánló 
levelekkel ellátva a trienti püspök részéröl, ki azzal hízelgell 
magának, hogy megtéritette öt; e egy ideig óvatosan viselte ott 
magát ; aztán elfogyván pem:e, ismét cs!.\lásokhoz folyamodott, 
miknek folytán eretnekeégi vád emeltetvén ellene a szcnt Offi · 
ciumnál, nejével együtt elfogatott1 s hoaazaa pör után halál-itéletet 
kapott, mclly örökös fog11ágra lett átváltoztatva (17R9 dec. 27). 

A nyak-ék-ügy. 
Mielött szerencse-csillaga elboml\lyoault volna, Louis dc Ro

han, Francziaország nngy-11lamizE<násának bizalmába hizelegte be 
magát. Ez erkölcetclou és hiú ember, ki méltóeágokkal és gyalá
zattal volt elhalmozva, midön Bécsben k<iveteskedett1 azoiga sze
mélyzetét semmi ellátásban nem részcsité, hanem a helyett a 
csempészet gyakorlását engerltc meg annak, s adósságokba és csel
szövényekbe mártotta magát ; dc bármennyire meggyalltzta nevét, 
mégis biborookká mozdittatott elö, mert berczegi házból való volt. 
Azt mondotta, nem tudja, hogyan élhet meg egy világfi egy mil
lió kétszáz ezer liránál kevese bb évi jövedelemböl j egy nagyszerű 
bukáaról hallva, folkiáltott; "Illy nagy veszteségek- csak a király
nak s a Rohanoknak vannak tnegeugedve." Udvariói é11 nagyuri 
büszkeségét bántotta az, hogy 1,1oLu tJom juthatott Maria Antonia 
kegyeibe, a:Jnál inkább, mert első miniezterségi vágyainak akadá
lyát a királynéban !atta. Moat Cagliostro azon igérettel kccseg· 
tette öt, millzcrint titlto~; meetereégek segélyével azenvedélyre fogja 
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iránta gyújtani Mária Antoni át; és segédül \'éve bizonyel La 
Motbe gróf n öt, egy V al o is vérből származott szegény, csábitó és 
romlott nőt, hozzá fogott a fondorlatboz. 

Böhmer, udvari ékszerész, XV. :Lajos által két millió éttékll 
pompás nyak-ék készítésével bizatott meg, a gyalázatos Barry 
asszony ·részére; de a közben megbalálozván a király, Böhmer azt 
egy miílió h11tszáz ezer liráért ajánlotta fel Maria Antoniának. 
A kir~Jy visszaijedt a nagy kiadástól, s bátorságot vett magának 
megtagadni azt ; de Maria Antonia nem moodott le a vágy
ról az ékszer birása iránt. La Motbe asRzony fölkeresvén 
Rohant, azt mondá, hogy a királyné részéről nagy kegy f~jében 
e-gy nagy azoigálat-tételre jött őt kérni; vásárolná meg a nyak·· 
éket, mellynek árát aztán a királyné részletenként fogná fizetni: 
bizony9águl egy czédulát adott át neki, melly a királyné aláirásá
val volt ellátva 1). A főpap hiuságának és bujaságának hízelgett 
a dolog; e egy Oliva nevü szabad személy, termetre Maria Anto· 
niához hasonló, béreltetett fel, hogy játszsza a királyné ezerepét 
egy éji összejövetel alkalmával a versaillesi ligetben. A nyak-ék 
megvásároltatván La Mothe asszonyra bizatott, hogy adja át a 
királynénak j de ll Londonba vitte azt és eláru8itotta. Elérkez
vén az elsö fizetés ( 400,000) határideje, az ékszerész követelte 
pénzét j 8 a bíbornok, nem lévén képes eleget tenni a követelés
nek, a királynéhoz utasitotta (it. Illy módon napfényre jőnek 
mind a fondorlatok, mind a bibornok bünös reményei; 8 Lajos 
ahelyett, hogy leplezné a dolgot, elhagyja magát ragadtatui a 
harag által, s nyilvánossá teszi a házi botrányt. Rohan épen 
midön Nagy-boldogasszony napján misét akart volna mondani, 
elfogatV'án, templomi öltönyökben hurczoltatott a Bastiliaba; La 
Motbe asszony szintén le lett tartóztatva, s a pör a parlament 
elé vitetett. 

Lehet képzelni, mennyi mindenféle csacakaságra adtak okot 
a társadalomnak e ballatlan botrányok: egy bíbornok, ki egy csaló 
és egy kéjhölgy közöt t hurczoltatik törvényszék elé; egy királyné 
titkos fondorlatokba keverve; a király, ki lábbal tapodva a ne
messég és papság · kivált8ágait, maga rázza meg alapjait a trón
nak, mellyen már a nélkül is évek óta törték a réseket, ki a kö
zönség kárörvendő szemeinek családi titkaiba enged bepillantást, 

1) Az aláirás igy szoólt: Mt~rie-Anlnniet~ da FrafJU, mell:r ezim éH mint 
OSillrÁkot nem illette, 



alkalmat azoigáltat a p14rlamentnek rázogatni e piszkos ügyet s 
B:r.abad kifolyást engedni titkon táplált gyülöleténck. Rohan oem 

utasitván vissza az illetéktelen biróságot, hat havi botrányos piir 
után a parlament mind üt, JUirnl C11gliostr6t fölmentette. Mindazáltal 
a bíbornok parancsot kapott a királytól : letenni alamizsnáei hiva
talát s a Chaise-Dieu apátságba vonulni vissza. A közönség azonban 
mind öt, mind Cagliostrót tapsokban részesítette, e ezzel a királynét 
mélyen sértő azon vélekedésének adott kif~jezést, mintha vádlottak a 

gyülölt osztráknil cselszövényeinek lettek volna áldu;r,atai. La Motbe 
grófnő itélet szerint nyakán kötéllel ünnepélyes bocsánatkérés, vessző. 
csapások és megudyegeztetés után egész élett're a Salpétrirrebe 
vala zárandó ; de sikerülvén neki menekülni, egy emlék-iratot 
tesz közzé, mcllyben csufosan meghurczolja Mária Antonia nevét.. 

BARIIIINCZBBTEDIK FEJEZET. 

A forradalom előzményei. 

A franczia kormány, ép ugy mikéut Eurúpa egyeb kormányai, 
a hóditásból éA hűbérségből vette eredetét. Egy legyi:Szött és 
szolgai állapotra kényBzeritntt. uép fi:ilé néhány ur emelkedett, 
kik egymás l(öziitt egyenlők éK függetlem'k voltak, e fegyver
rel kezökben magukhoz ragadták s badügyet, a joghatóságot, 
a teri.iletot. EliSautuk már 1~ hosszas viszontagságokat., mellyek foly
tán az ingó gazdagság felszahaditotta magát a birtokosok ama 
fegyveres elnyomása alt\1, R rnogalakúltak 1.1. községr·k, mellyekben 
az iparos t~R kereskedő ismét visszanyerték az omberi jogokat. 
De az erő nem egykönnyen teszi le kiváltságait az igazság és 
ész kezeibe, és sok idő kell arra, hogy a hatalmaskodás és egyen· 
lötlenség azokAsai egy egységos rendhez alkalmazkodjanak, miért 
IB boilszura nyulott a kiváltRág harcza a szabad11ággal, vagy 
az cröé az igazsággal. 

A klraly. 
Ama b ü bérurak között azonban akadt egy szeren cséseb b, kinek 

sikerült alávetni a. többieket: s utódai lassan lassan egységessó 
tették a franczia területet, s ez egész terület fölött érvényt szerez· 
tek az állami hatalomnak, mellyet a király név képviselt. Hosszas 
időközökben s kölönböző otakon eszközöltetvén. e munka, a kivált· 
ságok, korlátok és jogok számtalan különbségei mMadtak fen a 



tartományok között : s mi!lden csak szokásokou alapult, a nélkül 
hogy valaha általános törvény és alkotmány lépett volna életbe. 

Egy ravasz s egy pompa·k(;dvelö királynak er8szak, vagy 
vakitó fény segélyével s•keriilt az egés:~: egyeduralmat összpontosi· 
taniok magukban. IV. Henrikkel a monarchia nem csúcsa többé, 
hanem alapja lett a tánadalownak, miután megsziint a bdyhatóság 
s udvari nernességgé változott át a harczias nemessf'g. XIV. Lajos 
elemtén a hatalmat működtetve ho~y reudt~t csináljun, azután a 
rendtlt, hogy megalapitsa az önkényuralmat, felk.iálthatoti: "Az 
állam én vagyok." Valóban, törvényeijen· mi ~em állott tobbé a 
kiraly önkényének utjában, ki sz.,szelyböl báborut viselt, szövet
ségeket a miniijzterek hiusága által eugaltatva kötött, Hollaudban 
felfüggesztette a gyözedelmeket, hogy meglátogasson egy kedvest. 

De ha a köznépnek előnyére szolgált, hogy a franczia kirá
lyok megfosztották hatalmuktól a hübérurllkat, nem vált hasznára, 
hogy minden hatalmat magukban összpontositottak. Ollyforma 
eljárás volt ez, mintha egy biró magának tartaná meg a tolvajtól 
elvett lopott jószágot, ahelyett hogy visszaadná azt a megkároei
tottalmak. Elkülöníttetvén a nemességtől és papságtól, s XIV. 
Lajos után nem képviselvőn többé a nóp érdekeit, az egyeduralom 
minden törekvését ömuagának szilárditá.sára irányozta, azoigákat 
vásárolt de nem voltak barátai, 11 egész erejét pénz, katonák ós 
Latalom szerzé1:1ére fordította. 

A közigaz;:;atásnak folytonos törekvése vala mindinkább ön
kéuyesaé lenni, s megfo~;ztani az urakat az adó-megszavazás és 
kivetés jogától, még a választó tartományokbau is. Legfőbb mee
tcrséggé uövéu ki magát a pénzligy, eröteljea roudszabályokra 
volt sztikeég, hogy biztosittassanak az; adójövedelmek i s ugyana2.iért 
féktelen hatalommal felruházott b é r l 8 k n c k adattak ki. Min
den személyi biztonságot megsemmisítettek a ki r á l y i l e v e l ek 
(lettt·es de cachet); mellyek erejénél fogva Voltaire a Bastillebe 
került, Maurepss huszonöt évig élt ezámkiveitieben, a egész éle
tére kalitl,ába záratott egy, Pompadour ellen irányzott apigramm 
gyanított szerzöjc. E fog-levelek kitöltetlenül forogtak, s bár
milly féltékeny férj vagy ezerencséli vetélytárs ellen megvásárol
tathattak; ki általok sujtatott, nem követelbetett felvilágoeitást, 
egyedüli okul a k~rály akarata adatván, ki a legtöbb esetben mit 
s."m tudott a dologról. 

Aw od1·ar. 

A király olly fényoyel vétetett körül, melly kellett, hogy em-
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bernél többnek tüntesse öt fel saját szemében. Udvari személyze· 
tét egy nagy-alamizsnás, egy nagy-kamarás, egy nagy-ruhatárnok, 
egy fö-szertartásmester, egy fll-lovászmeeter, egy fö-vadászmester 
képezték, legalább négyszáz alárendelt hivatalnokkal; a királyné 
s a herczegek udvari személyzete sem sokkal volt kisebb. Rop
pant évpénzek jártak egynémel ly kiilöncz hivatalok után ; millyen 
volt p~ldául a pecsenyeforgatök sürgölöjeé (h a t e u r d es r o t is) 
és egy másiké, kinek mindenhová bort kellett a király után hor· 
d oz n i a , (c o u r e u r d es v i n s) : vásárolt méltóságok , mellye
ltet ugyanazért ti11zteletben kellett tartani, vagy nagy áron visz
szaváhani. XIV. Lajos botlásai személyeével egyenlő tisz teletben 
tartatta!~, s a kortársak biinrészeseikké tették azoknak magukat 
helyeslésökkel; Sevigné asszony a király kihágásairól beszélve 
soha egy kárhoztató szót sem hallat; szerelmci a szinpadon hösi 
alakok alatt mutattattalt be, és pedig nem csak Moliére hanem 
R11cine által is ; tisztelték azt, mit resteltek volna utánozni, s La
_jos nem vélt gyalázatot kt!vetni el a nemzeten az által, hogy 
korcs fi,inak trónképesekké nyilvánitáRát 1kivánta. Ú11:y látszott, 
minr b11 a korona pirúláa-képtelenné tette ·volna az arczot; minél
fogva S11im-SJmon azt mondá, hogy a király 11 mintegy istenült a 
kereszténység közepett." A királyi ágyasokat költ8k énekelték, 
bölcsé~zelt bizelegtek nekik~ marquis-k vették öket nöül. Azon hir, 
mintha XV. Lajos magát vérfürdökltel ifjitotta, s e végből Párizs
ban gyermekek raboltattak volna, hitelre talált és fölkelést oko
zott i s nem is birt az semmi valószillt\tlenaéggel, miután a király
nak minden szabad volt. 

A papság. 
A királyok mindenbatóaágukat a papság fölé is kit erjesztet

ték, melly előbb teremteni szokta volt öket. Ennek élén tizen· 
nyolcz érsek és 11záztizenhat püspök állott, kik öt milliónyi beval
lott jövedelemmel rendelkeztek , melly összeg talán alig tette fe
lét a. valódi nak. X VI. Lajos a lelkészek illetékét hétszáz lirára, 
a helyettesekét felényire emelte; a főpapok között, kik többnyit'e 
születét~iikre való tekintetből e botrányos pártfogások utján nyer
ték méltóságaikat, ritkán találkoztak már, kik tiszta erkölcsöket, 
tud,ományt és ezeretetet egyesitettek volna magukban. _Némellyek 
az udvar gyönyöreit keresték ; a tudománykedvelök rajongáaba 
estek i sokan apátságok czimeit viselték és javadalmakat élveztek 
anélkül, hogy egyháziak lettek volna, s a czimeket és java
dalmakat nem szennytelen és azabad kezek osztogatták. 
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Sok mindepfélét irtak össze ama piperkl:lcz és illatos abbék
ról, kik a magas társaságok s a hölgyek kabinétjainak szükséges 
ékitményeül szolgáltak, a pásztor-költeményeket, dalmiiveket, tré
fá~ verseket i1tak , haj~andók kitenni magukat és állásukat a 
nyalka ifju urak gúnyainak. De a ezerzete-i rendekbe is behatolt 
a romlottság ; sok kolostorban kimentek szokásból az éji imák, a 
breviariumnak karban rnondása, a böjtölés, a ezek helyett ílnnepé
lyeket rendeztek, lakmároztak, hangversenyeket. tal'tottak ; a pá
J"Íili kapucinusok közütt butrá11yos villongások Wl'tek ki; az olly 
igen érdemes Maurinus-atyák , kebelökben fölmerült egyenetlensé
g.-!~: folytán megazöntették a hasznos munkálkodásokat ; a Saint
germain des prési kelostorból huszonnyolcz benczés folyamcdást in
tézett a királyhoz, kérve öt: engedné meg nekik le vetni rendöltö
nyeik et, melly nevetségesekké teszi öket, !l mentetnének fel a 
bőjtölés és az éji kar-ima kötelezettsége alól, melly, mondák, 
hasznosabb munkáktól vonja el öket 1). 

A világi papság hajlama : nemzetiesiteui magát 1 föleg Fran· 
cziaor·szágban nyilvánult, hol a g a ll ik á n e g y h á z sz a b a d
s á g a i n ak neve alatt jogot követelt magának mindenben a ki
rálynak engedelmeskedni anélkül , hogy a pápa akadályt gördít
hetne eléje. Ez által meg lőn csonkítva a papság ama hatalma, 
melly a középkorban annak n lcatholicismuseal azoros összekötte
téséből származott: és nem volt képes kellö befolyást kifejteni 
mindamellett, hogy egyikét képezte az állam három rand6nek 
és sok elsH ran~ú hivatal egyháziakkal töltetett be. 

A jansenisták és jez•miták viszálya egyike a világra né~ve 
LLem új 1 de azért mindig ígtm érdekes tüneményeknek. Nagyban 
finomadván a társas élet, nem látszottak többé azzal megegyeztethe
töknek a vallás szigorú követelései, miért is a jezsuiták a század 
mozgalmaihoz akarták alkalmazni az Egyház szabályait. Egyné
meily szigorkud6k megbotránkoztak ezen, s fölemelték szavukat 
az engedékenység ellen, melly hogy megőrizze a tévedő lelil:iis· 
meretének érzékenységét, s megóvja azt a kétségbeesés által elö
idéztetni szakott bűnben való elmerüléstöl, némi mentséget ohajtott ré
szére találni. Sajátságos, hogy a legromlottabbak a szigoru párt mellé ál
l'lttak az engedékeny ellen, sa múltat védelmezték a jövllvelszemben, 
lcáromolva azokat, kik hozzáférhetöbbekké t~tték ll. gyóntatószék eket, 

1) Ige o oe vezet611 a p~pr;ágoak 1780-iki gyliléae , miod a r~.nu~tl1:u <é.(ek 
napflmyreho11atala., min!l a~ ~~ok ellen ajAnlot.t gy6gy~r.N~k t~ldnte• .tb/í]. 
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mellyekbez ök nem közelitettek; s gúnyosan belytelenitve az iste
ni tökélynek az emberi gyengeséggel Ö11szbangba hozatala iránt 
teV kísérletet. Illy módon a rendes emberi erőket fölülmúló edZ· 
ményi tisztliságban állittatván a kereszténység 11zem elé, a legtlib 
ben elérhetlennek nyilvánitották azt, s az et·kölcstelenség növeke· 
dett, midön nem kellett küzdenie a vallásos érzelmek ellen. 

E janseuista czivódás, melly fondorlatok és erőszak által tá· 
mogatva illetlen nyilvánossággal vitetett, még alább szállitotta a 

papság tekintélyét. Mialatt a kül veszély növekedett, a katholikoR 
papság két táborra oszlott, mellyek két párt dübévd gyülölték és 
rágalmazták egymást. Mintha nem lett volna még elég a gonosz 
szellemü iratok özöne, divatba jöttek az angol eredetü tot·zképek 
is, melly többé kevésbbé elmés rajzok czélzatainak kitalálása, 
vagy a torzítások alkalmazása tápot nyujtott az elmeélnek és rosz 
akaratnak. A trágár Dubois bibornaki kaJapra tett szert, mert a 
parlamentteJ erőszakosan elfogadtatta az U n i g e n i t us hullát; 
mig Beauruont érsek mindazokat eltávolitotta a kórodából, kik or
thodox hitvallást u em tette:t l"~ (17 52), s De l' Épée abbanak meg· 
tiltatott gyóntatni ama szerencsétleneket, kiket ll tett kereszté
nyekké és embf'rekké. A hitetlenek jó alkalmat nyertek óceárolni 
a legsz•'ntebb dolgokat, s rámutatni káros következményeire annak, 
mit ök babonának neveztek. 

A nemee&f-IPi· 
A kisebb nemesek magukhoz ragadták a na~ynemesek hatalmá

nak egy részét, mig nem l. Ferencz és II. Henrik csábitásokkal 
a a polgár.háboruk által jogosult gyanánt feltüntetett erőszakkal 

ndvaronczokká, a királyok, azok kegyenczei és kedveseinek szal
gáivá tették öket. E rendezer aztán Richelieu és XIV. Lajo11 
alatt teljes bevégzettséghez jutott; s a király ui egyéneket emelt 
oemesi rangra, másoknak pedig czimeket engedélyezett hatal,om 
nélkül ; melly eljárás alászállította a régi nemesek tekintélyét, 
irigységet és szakadásokat szült, a valamennyiöket mindinkább 
annak hatalma alá hajtotta, ki .czimeket és hivatalokat osztogatott. 

A nemesek. között végtelen fokozatok léteztek : a karc:l-ne
mes megvetőleg tekintett a hivatal-nemeare, mig ez durva maga· 
visf)letét vetette amannak szemére; a tartományi nemes szolgai· 
ságról vádolta az udvarit, mialatt irigykedett reá ; s az igények 
gyakori párbajokat "és örökös gyülölségeket okoztak. A hivatal· 
nemesség végre olly tekintélyre emelkedett, hogy versenyzett a 
területivel, me Ily nem képezett többé külön testületet; a a király 
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által nevezett herezegak és pairek a parlamentben ültek ugyan, 
de Összekeveredve a tisztviselökkeL 

Azonban elvesztve a jogokat, mellyeket a fejedelemmelszem
ben képviseltek, megtartották a nomesek mindazokat, mellycknél 
fogva a nllpre nelw?Jedtelt- A mentességeken és kiváltságokon fe
lül, majdnem egyedül ök nyerték el a magas hivatalnkat; lemond
hattak hivatal-rangjokról, és mégis huzhatták amnak jövedelmeit. 
Fronsac herezeg hét éves korában ezredes volt: a tudomány és 
eníny még az Egyházban is hátrálni kényszerült ollykor a l:l~.iile

tési tekintetek előtt, s a bibornaki kalap tudntlanokat és erkölcs
teleneket ékesített, kiknek minden érden.ök abból állott, hogy 
herezegak voltak. Még ruindig léteztek hühérségi joghatóságok, 
hol az igazságszolgáltatás az nr iinkényétöl függött. A nemesi 
birtokok ruenteaaége nehézzé s a nép1·e nézve igen sérelmeasé t~tte 
a.z adóbehajtást. A nemest állasa visszatartotta a nyeréazkedlí 
üzletektöl, mignem a Law-féle pénzwüveletekben 11oknn részt vet
tek mint valami játékban: némollyel• terhell hivataloltat is viseltek 
minden haszon és remény nélkül, csupán amn tesU\leti szellemnél 
fogva, melly annyi j6t szül a mennyi rosznt. De a semmirekel· 
lök büntetlenül lebe~tek azo!,, kijátszhatti\.k a hitelezőket, fogleve
leket eszközölhettek magán <,)Jenségeik ellen, visszaéléseket követ
hettek el; s gavalléi·ságnak tekintetett nagy adóaaál!;okut csiuá.lni, 
kedveseket tartani, s fitogtatni fogattl.iko.t u tánczosnllk ajtójn 
előtt, szabadságot engf'dve a hitestársnak ugyanazt tenni. 

Ollykor megtörtént, hogy egyik m1bik bukott nemes leeresz
kedve valameily bérliS leányát vette n!Sül; mit ök földeik tragyá
zaleának neveztek : a a meggazdagodott adóbérlll örült, ha lakomáit 
a kiéhezett nemesek szájaival népszerüekké tehette. De ha a 
azerelem vagy érdek annyira vitte néha a nemeseket, hogy plebe
ju~ rokonságokba keveredtek, a gőgös megkülönbUztetéaek korlátai 
azért nem hullottak le. Még az aristokratikus körökben szivesen 
látott tudós és szellemdus egyéneknek is készen kellett lenniök a 
megaláztatásokra; a ezenvedett sérelUiekért nem követelhettek 
fegyveres elégtételt, s Voltaire egy kibiváaára azolgák álhli meg
botoztatás volt a válasz •). 

1) XV. Lajos rendelet&beu a p6.rbajok ellen {1879) szemteleuül nyilváuul 
a m~gvetés a uem nemes o-ztályok irányábau: ,,D' antant qu' il se trouYe de& 

gens de naiasanea igooble et qui n' ont jamaia IJorté lea armcs, qui sont assez 
in~olentu pour appeler leH gelltilshommes, leaqnela refuaant de lem fni1·e raison 
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A szabadság és egyenlőeégi eszmék, mellyeket a főuri ifiak 
a bölcsészekből meritettek, hajlandók.ká tette öket lerázni a köte
lékeket magukról, anélkül hogy el akarták \'Olna veszteni azok elö
nyeit. Angliából bámulattal tértek vissza az ottani alkotmány iránt, 
bírálgatták saját hazájnk visszaéléseit, s a kényelmetlen öltözetet 
fesztelenebbel váltották fel; de ugyanakkor az angol intézLDények 
tápot szolgáltattak az ö aristokratikus hajlamaiknak, lJ az ottani 
wintájára egy pair-kamrár61 álmodoztak. 

Parlament. 
Az események nem tették lehetövé Francziaországra nézve, 

hogy az alkotmányozó batalmakat egyetlen testületben összpon
tositotta s megezerezte volna magának a nemzeti képviselet óltal
mát vagy varázsát. A német népeknek, miként láttuk, természetök
ben feküdt összehívni a h6ditó nemzet fönökeit, hogy értekezzenek 
a köz-érdekekröl ; a legy8zöttek nem valának képviselve ama 
gyiiléseken, ha csak nem a meanyiben a pü~:~pökök panaszokat 
emeltek ott ollykor az urak zsarnoki nyomása ellen. A faj-kü
lönbség megszünt föltétlen lenni a harmadik uralkodó ház alatt, az 
osztályok és rendek különb11égé~el cseréltetvén az fel: mindazáltal 
az ősi nemesek, kik s z a b a d vagy b á r ó czímet viseltek, össze
hivattak ollykor, de minden szabályezerüség nélkül, a királyok ál
tal az ugynevezett törvény-ülésekbe vagy parlamentekbe. Ott ül
tek ök, eleintén minden más megkülönböztetés nélkül azon kivül, 
melly a hűbéri czimekböl eredett; aztán Lajos, a Gyermek, tizen· 
két nagyobb hübérnököt választott, kik, p a i r s néven, a király 
azületett taná.csosai gyanánt tekintettek. E~ek, ép ugy ruiként a 
többiek, üléssei birtak a parlamentekben, mellyek csupán bárök
ból és püspökökből állottak , mig nem a XIII. század végén 
tanácsosi minöségben törvénytudók is tagjaivá lettek azoknak, mig 

a cauae de la différence des condition~, ces memes personnea susciteot cootre 
ceux qu' ils ont ap p elé d' autres gentilshom mea, d' ou il s' ensnit que iq uefois de H 
meurtres d' autant plus détestables qu' il provienni en t d' une c:. use abjecte; nous 
voulons et ordonooos qu' eo tel c s d' appel et combat, principalement s' ils soot 
suivis de qéelque grande blessore ou de mort, lesdits ignobles ou ronturiera qui 
serQllt attaints oa convaincus d' avoir causé et promu semblables désordres, 
soient sans rémisaion pendos et étranglés, tou~ leu•·s bien meubles et immeub
les confisqués; et quant aux gentilshommes, qui se seraient ainsi hattus pour des 
suje'ts et contre des peraonnes indignes, nous voulons qu' ilH souffrent les me
mea pdnes que nous avons ordonné coot1·e l!~B seconds." Art. 16. - Milly 
büazkeség l 

"~ ~ 
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ellenben a püspökök megsztlntek oU bdyet foglalni, kivéve azo
kat, kik székeik jogánál fogva francziaországi pairek voltak. A 
parlament megtartotta a kiváltságot, mellynél fogva beiktatta a 
kiadványokat és királyi rendeleteket: de sz. Lajos megváltoztatta 
annak lényegét midön a birói jelleget a politikai fölé emelte. 

E magas hűbéri törvényszék ugyanis közvetve lemondott azon 
jogró!, hogy együttesen a néppel részt vegyen a törvény hodsá
ban, mióta értelmezőjévé lett ennek az által, hogy birói karrá 
alakitotta át magát. A pairek, a korona ezen született tanácsosai, 
s a törvénytudók, annak bizalmi tanácsosai között hogyan juthatott 
volna hely az ingó nép-képviseletnek, még midön be is állott 
már a kényszerűség annak életbe szólitására 'l 

Orl!lzággyülés. 
Nem lehetvén tehát a parlament egy olly törvénybozó testü

let, mellyben a nemzet valamennyi képviseletei összpontosíttathat
tak volna, komolyabb esetekben országos gyűlést kellett tutani, 
mellybe a király a nemeseken és papságon kivül a községi em
berek, azaz az ingó gazdagság képviselőit is összehívta, kik az
tán h a r ma d i k r~ n dnek neveztettek, s kegyeltettek a király 
által, mert pénzt szolgáltathattak neki csapatok szerzésére, mellyek 
fölmentették öt a bárók segélyéhez való folyamodás kényszerüsége 
alól. A rendek első ízben Szép-Fülöp alatt hivattak össze (1302); 
s lassan lassan a parlament helyét foglalták el a fontosab politikai 
kérdésekben, s különösen az uj adók behozatalát érdeklökben. S 
sauverain hatalmuk csak is az adókra szoritkozott. Ollykor meg
történt ugyan, hogy közepette a főuri belviszályoknak s az idegen 
betörésnek a rendek erőszakosan magukhoz ragadták az ország 
kormányát; megtörtént, hogy néha a kimerülés perczei ben, mellyek 
egy zsarnok kivételes kormányára szoktak kUvetkezni, az emberek 
jobbnak találták a középszerüek uralmát, vagy a politikai szabad
ság merész játékait ; de alig állott a béke helyre, a közvélemény 
ismét csupán a segélyek megszavazására s a nemzeti nagy érde
keknek a királylyal egyetértve gondozására utasitotta a három 
rendet. A határok és formák azonban nem voltak kellőleg megál
lapitva, s a legfőbb törvényszékek s az országos rendek kölcsönös 
jogigényei összezavarták az eszméket és tényeket. A rendek össze
hivásának ideje sem volt meglaatározva; 130~ után csak huszon
kétszer tartatott országgyűlés: az 1484-iki állandoságot és idő

szaki összehivást követelt, de nem nyerte meg, s a rendek utól
jára 1614-ben hivattak egybe, a mikor is a harmadik rend olly 
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alárendelt állást foglalt el, hogy midön testvériségröl ejtett volna 
néhány szót, a nemesek ezt sértés gyanánt vették (XVI. könyv. 
9. lap.) 

A szarencsétlenségek közepette, mellyek az országot XIV. 
Lajos kormányának végén érték, ennek ellenségei azt mondák, 
nem lehetséges ö vele tartós békét kötni, mig korlátlan kiriLly 
marad, s a békének az országos rendek által }'lváhagyatását hoz· 
ták javaslat ba: de L~jos teljességgel nem w utatott kedvet azok 
összehivásához, s a külföldi röpiratokra, mellyek a rendek hatalma 
és müködése visszaállitásának szükséges voltát bizonyitgatták, 
szint ollyakkal válaszoltatott, mellyek a rendi gyülésaket az or
szágnak meg nem felelő idegen utá.nzás gyanánt tüntették fel; 
"mert (s ebben szokása elletiére őszinte volt és igazat mondott) 
majdnem minden magán jólét a királyi hatalom szilárdsága által 
föltételeztetik; ehhez vannak kötve a fizetések, a roppant ktil· 
csönök, az évpénzek, az életjáradékok hátralékai; miért is ha a 
királyi hatalom meglngattatik, az összes más javak három negyed
nél nagyobb részben veszélynek vannak kitéve. u 

A kormányzóság alatt is sürgettetett a rendck összehivása., 
hogy határoznának az örökösödés fölött, azon esetre, ha a király 
gyermekségében halna el; de a kormányzó meg tudta azt akadá
lyozni. A Law-bank által okozott zürzavar közepatt azonbr.n ö 
maga is jónak látta összehívni a rendeket: de Dubois abbé, kitöl 
ez id.nt tanácsot kért, azt válaszolta, a franczia királyok nem ok 
nélkül kerülték ki az országgyűléseket: "a király semmi alait
valók nélkül; s bá1· a monarcha feje az alattvalók nak, mindam
által a gondolat, hogy a mi és a mivel csak bir, mindazt tőlük 

birja, a nép-képviselök fényes megjelenése, az engedély besr6élni 
a ·király előtt s panaszokat terjeszteni eléje, a monarcbára nézve 
megalázó látszattal bírnak, mit egy nagy királynak mindig kerül
nie kell ... Ne feledjük, hogy egy királynak legnagyobb szeren
csétlensége, ha nem számíthat a katona vak engedelmességére .... 
Ah, tartsa ön távol Francziaországtól a veszélyes tervet, melly 
angol népet akar csinálni a francziákból. u A kormányzó hallgatott 
reá, s inkább választotta a bukást. 

Mi XV. Lajost illeti, azoknak, kik az országos rendek össze
hivAsát sürgették nála, válaszúl adá: "Ha testvérem volna, s illy 
véleményt nyilvánitana előttem, feláldoznám öt a monarchia élet
érdekének. u 

A rendek tehát nem voltak valami szabályos és állandó in· 
52·~ 
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tézmény, hanem percznyi ellenállás vagy hoszú eszkt>ze 1 melly 
semmiféle jog· vagy szabadHág-érzelmet nem sugallott, s a királyok, 
kik eleintén érdekből /iszehivták azokat, késöbb gyanuból meg
szilntették. Megszakittatván összehivatásuk, növekedett a párizsi 
parlament politikai hatalma. E testiilet, melly jogtudós polgárokból 
állott, a király részére korlátlan hatalmat, a nemzetnek közjogot 
teremtett, s ·egy következmény nélküli alakiságon kezdve, mily
lyen a királyi rendeletek beiktatása vala, végre az államügyek 
intézése körül is befolyásos szerephez ,intott. A magas törvényszék 
XII. Lajos alatt közvetítő hatalom kezdett lenni a trón és nemzet 
közt j s lassan lassan tekintélyét valödivá 9Íkm·ült átváltoztatnia. 
VII. Károly tartományi parlamentekké bontotta fel az át al án ost: 
némelly tartományok, Francziaorl'lzág )(irályának vetvén alá magu· 
kat, megtartották saját jogaiitat, s parlamentjeik ugyanazt tették, 
mit a párizsi: tehát a melly helyek előbb hübéri közp'mtok voltak, 
most ott mindenütt egy egy magas királyi ma"gistratus találtatott. 
Minden parlamentnek joga volt nem csak eléjök vitt magán ügyeket 
és érdekeket döntöleo; elintézni, hanem a jövő esetekre nézve is 
határozatokat hozni, tehát törvényhozást gyakorolni. 

A párizsi parlament a leghatalmasabb bírósági intézménynyé 
nőtte ki magát, melly v&laha létezett. KiJzel a királyhoz, tanácso
kat kérhetett attól s azoigálhatott annak ollyanokkal; s lassan 
lassan a pairek törvényszéke azonosult e testülettel, mellynek ök 
született tanácsosaiul tekintették magukat. Azon föltevésből indulva 
ki, mintha a nagy hübérnii k ök törvényszékének lett volna helyet· 
tesitöje, a parlarnent mind inkább foltozta igényeit, s a felterjeez
téseket és beiktatási módositásokat nrm akarta a fr a n c z i a her
czegség érdekeire szoritkoztatni, hanem az egész ország ügyével 
kivánt foglalkozni. A királynak tetszett a dolog, mert könnyeb
ben elfogadtathatta határozatait a parlament, mintsem a rendek 
által j a nemzet pedig, melly örökösen viharosnak látta az orAzág
gyülést a három rend egyenetlenkedései folytán, előszeretettel vi
seltetett ez állandó testűlét iránt, melly elleneu lyozná a királyt· 
S valóban ellensulyozta azt, tágitva kiváltságainak körét annyira 
hogy alkotmányozó hatalommá vált, s az orszá,gos rendek távol
létében tanácskozó gyiilekezet jelJegét vette fel, s támogatva a 
közvélemény által, melly benne a király fékét látta, hatalmat tu· 
lajdonitott magának elfogadni a törvényeket s megszavazni az 
adót. Sem a törvények, sem az adó nem tekintettek tehát elfogn· 
dottaknak, valamig a parlament által be nem iktattattak. 
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A testületi szellem s a tudomány ve~:~zélyesekké tették a 
parlamenteket, mellyek a legszerencsétlcnebbül választott pénzügyi 
kisegitö eszközök egyikének következtében függetlenek lettek. 
Na~y szükség esetén ugyanis a királyok áruba boc>átották a hi
vatalokat (XV. Könyv. 716. Iap); visszatérvén a szükség, uj hiva
talokat teremtettek, uj .vásárt csaptak. E vásárolt hivatalok csa
ládi örökséggé váltak, s a közigazgatási és törvénykezési tiszt
ségek atyáról fiura szállottak. E fonákságnak az lett oredménye, 
hogy a tisztviselő, elmozdithatlannak érezvén magát, neki bátoro
dott szembe szállani annak zsarnoki önkényeivel, kinek nem kel
lett köszönnie ,hivatalos állását. Innét a parlamentek folytonos
sága, mellyekben a király személyeaitői alantabb foglaltak helyet 
mint a tisztviselők, s csak térdre ereszkedve szólhattak. 

Pedig hát a parlament jogai csupán a beiktatni (regis
t r a r e) sz ó kétes értelmezésén alapultak j vita tárgya lévén, vaj
jon magával hordja-e az a jogot fölterjesztéseket tenni, s követ
kezéskép ellen2ooéket képezni. Kitartással, s majd a nemesekre tá
maszkodva a királylyal szemben, majd a l'irályra :1 nemesek ellen, 
magához ragadta a legfontosabb vitásügyek eldöntését j ifju vagy 
gyenge királyok alatt szükségessé tette saját közbelépését; s XIV. 
Lajos halálával, ki által féken tartatott, ismét fölemelte fejét, s 
majdnem kevés· uralmivá (oligarchia) tette a kormányt. De bár a 
Regens visszaadta a parlamentnek szólásszabadságát, a királynak 
miodig hatalmábau állott röviden bánni el fölterjesztéseivel, trón
paran<ls alakjában wenesztvén hozzá rendeleteit. 

De hogy melly pontig mehettek a parlamentek törvényesen 
az ellená.llá~ban? s meddig me hettek a királyok azok fékezésében, 
anélkül, hogy zsal·nokságot ktivettek volna ol? ezt semmiféle tör
vény meg nem hatá!'ozta i előző példák igazolták az állam-esinyeket 
XIV. Lajos lovagostorral kezében oszlatta fel a parlamentet; XV. 
Lajos alatt gyakoriak voltak a trónparancsok ; egy egész parla
ment számkivetésbe küldetett i egy sz ép napon ( 1771) Maupeou 
valamennyit megsemmisítette ; s jól mondotta valaki, hogy a par
lament erős volt gyenge király alatt, gyenge erős ltirály alatt. 

Azon igen kedvezőtlen helyzetbe jutott tehát a hatalom, hogy 
kén y telen volt. küzdeni az erő ellen, melly neki támaszul szolgál, 
va,gy pedig szabálytalan póteszközökhöz kellett nyulnia, mellyek 
rendesen inkább botrányosak mint hatásosak 1 s igen sérelmes 
visszaélésekre vezetnek, millyenek az itéletek megsemmisitése, 
rendki\'tili !örvényszékek felállítása, királyi fog-levelek kibocsá-
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tása. Egyébiránt bármennyire hatalmasak lettek is a Liga él!l a 
Fronde alatt, a parlamentek soha sem mentek annyira, hogy meg
tagadták volna az adót a királytól, mi az angol parlament erejét 
képezi. 

A parlament sem birt tehát semmiféle alkotmányos alappal. 
A régi nemesek méltóságuk alattinak tartották a tisztvisellik ·olda
lán foglalni ott helyet, nem feledve, mikép ezek gyakran támogat
ták a királyt kiváltságaik csonkitásában: a fondorlatok, mellyekbe 
a Fronde alatt keveredett, veszélyeseknek tünteték azt fel a bé
kére nézve j a papság ellenséges érzületilnek ismerte maga irá
nyában j s ha, ellenállva ennek és Rómának, a parlament népsze
rüségre tett szert 1 mint a nemzeti kiváltságok védelmezője, más 
részt az is tudva volt 1 hogy katholikus püspökök által kibocsátott 
több pásztor-levelet égettetett meg tiz év alatt, mint istentelen 
könyvet egész fenállása óta j 1762-ben máglyd.ra ítélte nEm i l e" t, de 
1738-ban eltiltotta paulai sz. Vincze tiszteletét j tudva volt, mikép 
hatalmát mindenre kiterjeszteni tötekvö viszketegségböJ bajdan 
lefoglaltatta az első nyomdllkat, e 1566-ban eltiltott~~. a dárdany 
(antimonium) használatát; 1652-ben ellenezte Kris ztus köve
t és én ek kinyomatását más mint Kempis Tamás neve alatt; 
1624,ben halálbüntetéssel fenyegette azokat, kik Aristoteles négy 
elemével ellenkező tant hirdetnének. Aztán a bölcsészek tudták, 
hogy ellenzője az ujitásoknak, s visszaemlékeztek, mikép XV. La· 
josnak uj szigorú rendszabályokat·· sugallt a protestaosok ellen, s 
hogy tőle származtak a halálitéletek, mellyek Calaat és Rochette 
ministert sújtottá.k. V égre a kor eszméinek sehogy sem felelt 
meg a törvényhatóság illyetén patriciatussá változtatása , nem a 
testület, me Ily politikai és birói lévén egyszersmind, hogy fentart
hassa jogait, visszadéseit és elöitéleteit, megakasztotta a törvény
kezés menetét. 

Aztán ott volt a janeenista háború , mellyben mindkét fél 
sajnálatraméltó tulságokra ragadtatta magát; s e viszály, s ta· 
Ján még inká.bb a másik, a jezsuiták elnyomatása körül, maJly
ben a parlament határozottan túllépte a törvényszék határait, a 
olly kérdésben döntött, melly nem tartozott eléje, nagyban kifej
lesztették az ügyvédok szellemét, hozzászoktatván öket az átal4-
nos kérdések tárgyalásához : ugyanazért, miután megszarazték má.r 
a fegyvereket, kedvet éreztek magukban használni is azokat. 

A parlamentek tehát nem voltak összhangban a királylyal, 
sem a nemességgel, még csak a néppel sem, melly a reá nézve 
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gyülöletes kiváltságok védfalait látta bennök; habár más részt be· 
csülte azokat mint ellenzékét a hatalomnak , mellyet megvetett 
Hogy erőre tegyenek szert, azorosan összetartottak egymás között, 
az országoA parlament osztályainak nevezvén magukat; de a ki
rály ép akkor hirdette ki, mikép koron á ját egyedül Istentől birja, 
s hogy senkivel sem os21tja meg a törvényhozói hatalmat j s a gyá· 
va lelkesedés 11ok"kat tapara ragadott. E ezerint a papság, a par
lament és király sohasem müködtek egyetértlíleg ; . magatartásukat 
az idők ezerint változtattll.k, s annál fogva megnyújtották lét-tar
tamukat; de mindig ellenkezve . egymással , anélkül hogy valaha 
egyensúlyba jöttek, vagy tényleg egyik a másik fölé emelkedett 
volna. 

A nép. 
Mindezek alatt ott görnyedt a nép, kizárva m ind en helyből 

az é.llambe.n. A terhes és, a mi még roszabb, igazsá.gtalanúl kive
tett adók mind súlyosabban nehezedtek a népre (791 lap), B fő

leg a vidéken, hol a királyi adókhoz a föld összes jövedelme után 
fiaetendö egyházi tized sa hűbéri követelések járultak. A Rzolgaság·· 
nak két nemelétezett: a függeteg azoiga (cerf de tenance) nem rendel
kezhetett magával, sem javaival az úr engedélye nélkül j de ha a zsar
nokságot megúnta, tova költözhetett hátrahagyva javait. A sze
mély-azoiga ellenben jószágát odahagyva sem szabadult fel 1 s az 
úr visszakövetelbette és kénye ezerint megbüntethette. Illy 
szolgaság, igaz, hogy csak kevés kerületben divatozott; de az al
kotmányozó gyülekezetnek oka volt borzadni, midön előadatni hal
la a lealacsonyító kötelezettségeket, mellyek sok parasztra nehe
zedtek. Aztán fóleg ez embertelenül feláldozott osztályból szedet
tek az ujonczok. Életének tizenhatodik évétöl negyvenig minden 
nem nemes (plebeus) évi sorsbuzáara volt kötelezve; de a váro
sok lakói olly kiváltságoknak örvendettek, mellyek e köteler;ettsé
get egyedül a parasztokra báritották , kiket még csak az aUSlépte
tés reménye sem táplálhatott, mert a tiszti rangok az önkéntesen 
beállott nemeseknek és gazdagoknak voltak fentartva. 

Colbart pl.rtfogolta a kereskedelmet, de olly módon, hogy 
kedvezett a társulatoknak, mellyek elvégre is kiváltságolt testüle
tek ; s nem csak fel nem oszlattattak a czéhek, miként azt az or
szágos rendek már 1614· ben sürgették, hanem inkább valamennyi 
kereekedőre és kézmiiveere kiterjeeztettek. Senki sem folytathatott 
tehát egyéb meatereéget mint azt, mellyben az ujoncz-éveket ki
állotta; s egész életében más munkások részére dolgozott, ha nem 
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volt pénze megvásárolni a met~ter-fokozatot. Szigorú szabályzatok 
határozták meg a kézmüvek minöségét, alakját 1 szinét, s követ
kezéskép napirenden voltak a motozások 1 elkobzások, a lefoglalt 
tárgyak szétrombolása, megégetése. Illy módon az intéz.mény, 
melly a testvérülés elömozditására szolgált a közép-korban, ön
zéssé és iszonyú zsarnoksággá fajult, melly a nép nagy részét ki
zárta abból, mi jogát és dicsőségét képezi, a munkából; pénzen 
vásároltatta meg a meaterség gyakorlásának jogát; óvástételekkel, 
fölény-igényekkel zavarta a békét, vesztegette az időt; s illetékességi 
czivódásokat táma eztott ugyanazon meaterség fokozatai, lakatosok 
és kovácsok, asztalosok és ácsok 1 könyvkereskedők és ó-árúsok, 
szabók és zsib-kereskedök, czipészek és foltoz6k között. 

Igaz, hogy a bajok régi kele tü ek voltak; s azonkivül hogy 
beléjök törö d tek az emberek, a gyakorlatban mindig enyhittetett 
a szabályzati szigor. A testületek, bármennyire megkötötték is az 
egyedet1 mindig a függetlenséget képviselték ; dicsöség volt elsőnek 
lenni a társulatban 1 hordozni a ezébek zászlóját 1) i s az a jó ol
daluk is megvolt ezeknek 1 hogy felszólamlásokat szegeztek, némi 
akadályt gördítettek a hatalmaskodások elé, mellyek annál inkább 
érezhetők le.ttek, minél nagyobb kiterjedést és lendületet vett a 
kereskedelem. 

A müvészetek, a keresked e Jem, a fényűzés, mialatt szegényi
tik a nagy birtokosokat, gazdagitják az ipar embereit, a vagyo
nosság egyenlősitése által közelebb viszik egymáshoz az osztályo· 
kat, s a nép felszabadul a hoditás ama sérelmes és hosszantartó 
következményei alól, mellyeket az idö megszilárdit, de nem igazol. 
Hahogy a vidéken a köznép még mindig személyes szolgálatokra 
volt kötelezve s izzadságának gyümölcsét, csak a azorosan vett 
s~ükséges részt tarthatva meg abból, urának kellett átadnia, a 
városokban a kereskedelem nagyobb szabadságot és szabadabb 
eszméket hozott létre. 

') Midllo a kirillynil sziil~se alkalmAb61 ingyen sziui eliJadAs rendeztetett, 
a sdn~getllk a kirlly, a baiArnsnllk a királyn~ p§.holyábao állhatt~Lk. Midöo Má
ria Antonia a ko rooaörököst az ülte, az ÖBBilles czi\bek Versailleaba vonúl tak, mes
terségök jelvényeivel ellátva; a kéményseprök aranyozott kéményt vitttk, melly
böl a közöttök legkisebb termetii kukucakált ki j a gyaloghintő-hordárok araD;<'• 
hól készült k6lyA.t, mellyben egy dajka ült az ö kis dauphinjlt.val; a c!llipészok 
egy pár czipöt, az újRzülött részére j a szabók a koronaörökö:; ezredének picziuy 
egyenruháját j a mászárosok köv,;r ökröt vezet.tek; mo\g a Airá~ók i~ m0gjeiPn•ek 
j elvényeikkel. 
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A Hefnmatio idején Francziaországban is tulsulyra töreke
dett jutni a nemesség; de a nép kezet fogott a papsággal, hogy 
megakadályozza azt az összes javaknak és minden hatalomnak 
magához ragadásában. A calviuismu-11 melly ott elterjedt és tartotta 
magát, ébresztette a demokratikus eozméket1 mellyek annak legyő· 
zetése után is életben maradtak. Észrevették ezt a ki1·ályok, s 
miut4n felhasználták volna a népet, hogy a nemesek fölé kereked
jenek, aztán annak megalázására törekedtek: személyes kitünte
tésekkel bizelegtek vezéreinek j hivatal-nemességet hoztak be, hogy 
a tudósokat elszak itsák a néptöl; akadályozták az összejövetelek et, 
azétdarabolták a kiizigazg:ltást. I.lly módon a hatalom semmiségben 
hitte tarthatni a népet ; de azalatt a királyok magok kisebbitették 
a távolságot a két osztály között; eleintén a tudomány, aztán a 
kereskedelem eszközöket szolgáltattak a legyözöttöknek, hogy 
beléphessenek a győzök osztályába, jóllehet mindig csak kivételes 
uton, s a megkülönböztetés akkor is fenmaradt, miután az már 
minden értelmét el vesztette. A gazdagság erejével tehát az értel
miságé párosult j a közvélemény hatályosabban kezdett nyilvá· 
nulni; pénzügyi, vallási, joghatósági kérdések az államügyeket 
érdeklő elmélkedésre s az emberek egyenlőségének elismerésére 
hivták fel a szellemeket. 

A XL Lajos halála után összehivott rendi gyűlésen bámu 
latosan szabadelvű beszédek tartattak. La Roche, a burgundi ne· 
mesek követe, igy szólott: "A nép az ország lakosainak Összesége j 

az országos rendek a közakarat letéteményesei; nálok nélkül 
nincs semmi szent1 semmi szilárd; valameily tény csupán azok 
ezentesitése által nyer törvény-erőt. Az uralom hivatal, nem örök
ség; a királyok kezdetben a so u verain nép által teremtettek; ki 
a hatalmat erőszak utján vagy bármikép a nép belegyezése nél
kül birja, másnak jogát bitorolja. Az állam a nép tulajdona; a 
sauverainség nem illeti a fejedelmeket, kik csak a népért vannak; 
a fejedelem kiskoruságának vagy képtelenségének esetén, a köz· 
ügy ismét a népre száll, melly mint sajátját veszi azt vissza." 

Akkoriban a nép még nem törődött illy dolgokkal, de az 
idők haladtak. Nagyszerű mozgalmat keltett az angol forradalom, 
meJly első lépett fel nyilváaosan j és sokan annyira elvakíttattak 
általa, hogy az abból kiemelkedett alkotmányt minta gyanánt te
kintették. De Anglia, bár többször leverte a királyokat, ingatat
lanni megörizte alapját, t. i. az örökösödési aristokracziát, s igy nem 
kellett politikát változtatnia; akár katholikus, akár reformatus, 
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a kormány miudig tii1·ehnetlen volt; mindig ezen t az elsöazülöttség 
s a helycttesitések törvényességc i mindig azoiga a nép, R egyedüli 
képviselök a földbirtokosok. 

Ellenben a franczia nemesség bukásahoz közelgatt a r~mlott
ság utján, mialatt a népies erő mindinkább növekedett a becses 
jogukért folytatott küzdelemben: XlV. Lajos utolsó éveinek sze
rencsétlenségei megtörték a varázst, melly a királyi felséget kör 
nyeste. A kormányzóság ugy fitogta.tta a vétek hiuságát, miként 
más időben az erény büszkeségét mutogatták vol11a. Lehetett-e 
tisztességes embernek undorral nem fordulnia cl XV. Lajostól? 
Kitörtek akkor az előd által előkészitett bajok i angol, genfi, hol
land eszmék támadták meg a franczia nemzetiséget i a menekül~ 

tek indulatos birálatokkal boszúlták meg magukat, a nemesek a 
monarchia ellen szónokoltak, a papság elvesztette a hitet; a nem
zeti történet gúny tárgyává lett, szabadságnak látszott a régi in
tézmények kárhoztatása, a hazai szoká.sok val'kalaposságnak, a 
nemesek és batalmasok zaarookoknak, a vallás előitéletnek ne
veztettek. 

Mindazáltal a nemesség megátalkodva még mindig nem csu
pán inté~ménynek, nem csupán társadalmi té11yezőnek, hanem 
fensőbb fajnak tartja magát : a gőg tehát ingerli a gyülölsé
get 1) j alacs.ony származásu és gondolkozó népség a dolgok uj 
rendét sürgeti , mellyben az érdera ne akadályoztassék az 
emelkedés utján; s Marmbntel, a kőfaragó, D' Alarobert és La 
Harpe, korcsszülöttek, Rousseau és Bea.umarchais, órások, Diderot, 
a fegyvergyártó, szállnak aikra grófok és marquis-k ellen. A nép 
tehát nem alázatosan kenyeret vagy a hűbérurak ellen biztonságot 
kereső kevés parasztból vagy kevés községből állott többé, hanem 
a nagyobb szám volt, mellyet müvészek, iparosok, tudósok, apró 
birtokosok képeztek. Szükségök lévén a rendre és nyugalom~&, 

kezdetben engedelmesen viselték magukat; a királyok azt hitték, 
örökké igy fog ez tartani, s elszenderedtek, eleintén a dicsöség
ben, után a kéjelgésekben. Azonban a nép·emberek időközben 

tudományra, gazdagságra tettek szert j a szó hatalmával uralkodtak 
a müvészeti és ipar-testületekben ; a hadseregben az altisztekre, a 
papságban a vidéki lelkészekre, az országban a proletárokr41 a 

1) M"Orellet (Mém. I. 263) beszéli, mikép az orleansi herezeg monceauxi 
parkjiban egy csapóhid volt, mellyen a ki it akart menni, a vizbe esett; B az 
urak j6 mulatságnak talilták az emhrek illyetén fürösztését. 
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közvéleményben a divato~ írókra támaszkodtak: s mindezek foly
tán megszállatva a féiig meddig tudás mohó vágyától, mindennapi 
társalgásaikba is tudományos eszméltet akartak vegyiteni. 

Komoly szell€'mek,megundorodva a század kezdetén dívott kedv
töltésektől és fajtalan könnyelmüségtöl, s ~em türbetvén a párizsi 
élet komor és ezennyes nyugalmát , elienzékeskedve a közügy fö
lötti elmélkedésre, t' a kormány tényeinek bírálgatására adták ma
gukat j a tudományos társulatok fennen hangoztatták a visszaélése
ket, a parlamentek bevallották azokat j némellyeket Anglia jóléte 
képviseleti rendszerének bámulatára ragadott, mások a társada.lmi 
szerződés s a nep souverainsége fölött éleselmüsködtek. Most már 
nem merült fel kérdés, melly átalánossá nem vált volna. Az esz~ 

mék eredetét érdeklö kérdésböl kiindulva mindent az éraékelésből 
vezetnek le, ugyanazért mindent az érzékeléere visznek vissza, s 
ennél fogva a vétség az egyezmények szülemény~, az önzés a tár
sadalmi tudományok mérve, a gyönyör az erkölcs czélja lészen. 
Egy bank felforgatja az ország gazdászati rendszerét. Fényűzés

ről van szó? azzal együtt a hübérségnek és szerzetes életnek is 
hadat üzennek j a földmüvfllés vagy az ipar felsőbbségéről merül 
fel kérdés? körébe az erkölcsök, a kormány, az isteni tisztelet, a 
történet és törvényhozás is bevonatnak: a kereskedelem ügye fo
rogván szllnyegim, azzal együttesen a vámok, a kiváltságok, men
tességek, a közigazgatás és igazságszolgáltatás is vita tárgyává 
tétetnek: egy gunyvers a süllyedt erkölcsökre és a kirá.lyi romlott
ságra a társadalom elleni gyalázó i-rat tá növi ki magát j s mert 
nem látják szükségeseknek az állandó badseregeket, a nagy állam
adósságot, az udvari fényüzést, azt akarják elhitetni, mikép az 
ember természeti állapota a vadon élet. 

Igen csalódik, ki azt hiszi, hogy a bölcsészek szeretik a né
pet, hogy annak erkölcsi és politikai ujjászületését ohajtják, s 
hogy szabadelvüek ezen szónak mostani értelmében. Voltaire előtt 

IZentnek h\tszik höse, mert "hóditás- és születési jognál fogva 
uralkodik," a nagy vád, mellyet a jazsuiták ellen emeltek, abból 
állott, hogy ök a fejedelem tekintélyét a nemzetek jogainak ren
delték alá;' s a társadalmi szerződés összes védői csak azért ostek 
e ·tévedésbe, mert a társadalmat összezavarták a kormánynyal, 
melly felfogás mindenhatóvá tette emezt 1). Aztán a bölcselkedök 

l) Val6ban Rousseau a polgár életét is a fejedelem rendelkezésére bo
csátja: Quand le pl'ince lui dit: ll eMt expedient a l' État que tu meur1, - il doit 
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által hirdetett·· tanukuak :.1. müvclt CJ.nberck közölt kellett marad
niok, s nem leszállaniuk azokhoz, kiket iík s ö p t' c d é k n ek (ca
naille) neveztek 1). Ugyan kineii volna szándékában (kiált fel 
Voltaire) vesződni a caizmafoltozókk!'l és parasztokkal ?"2): Te
hát ők az erős ama szabadságát akarták, melly feláldozása a 
gyengének; s 'l'urgot. nem habozott elfogadni az önzés legkegyet
lenebb formuláját : 11 Mindenki magáért, mindenki magától." Aztán 
valamennyi ujitásaik levegőben épitettek é:i tisztán elméletiek va
lának; s midön az emberek, kik irataikkal igazgatják a közvéle
ményt, megvetik az emberi nem által szerzett tapasztalati okossá
gat, s azt akarják, hogy minden az ö koruktól vegye kezdetét, az 
eredmény rendesen az szokott lenni, hogy megszükül lá tkörük., 
roszul ítélnek a távoli dolgokról, megvakíttatnak a közel álló tár
gyak által, s nem ismerve a multat eltévesztik a jövő utját. 

Midön az állam nélkülözte a törvényeket, a fegyverek a 

mou1•ir. (Ha a fajedeicm azt mondja neki: az államra nézve haszno~, hogy te 
meghalj, - meg kell halnia). 

l) Voltaire igy ir Diderotholll: Quelque part que voua preniez, je vous 
reC0111mande l' infame. It faut la detruire cliez lea honnétea gena, et la laiaaer a la 
canaille grande ou petite, pour laquelle elle est (aite. (BA.rmire hatA.rozza ön ma
gát, ajánlom figyelmébe a gyalázatost. Ki kell azt irtani a tisztcsséges emberek 
ltözi,il, s a nagy vagy kis söpredékre hagyni, mallyneit részére készült) Euvr. 
tom. LX. pag. 403· sept. 25. 1762. 8 Epinay as.>zonyhoz: Ma citere pltilo1oplie, 
je vou1 recommand~ l' infante: ü faut lui fer·mer· la po1·te des honnétea gena, e'l 

l.a laiaser dana la rue, ou elle est (ort bien. (Kedves bölcsé,znöm, ajánlont öunek 
a gyalszatost: el )(ell előle zárni a tisztességes emberek ajtaját, s az utczé.u 
hagyni, hol igen jól helyén van). 69. köt.. 20. lap. sept. 20. 1760. Nous ne 
nous aouciontt paa que noa lecteur·s et n oa manoeuvr·ea soient éclair·ea. ( Mi nem törö
düok vele, hogy olvasóink és munkA.saink felvilágositta•saua)(,) 60. köt. 355 lap. 
Fridrik porosz kirA-ly a gyalázatos eltiprására buzd•t: Je ne dia paa ehez la 
oanaille, qui n' eat pas digne d' étt·e éclairée, et a loquelle tous lea jougs &ont propres: 
je dis ehez •.. ceux qui veulent penaer, <Nem mondom a söpredélmél, melly nem 
méltó rá, hogy fel.-ilágosittassék, B mellyuek mindeu iga jó; h wem igen is azok
nil! , . , kilt ~ondolkodni akarnak.) Levél 17G7. jan. 5-röl. 8 lásd az llltalunk 
e könyv Vlll-dik fejezetéhez mellékelt jegyzetekben idézett szövegeket. 

• 2 ) Voltaire igy irt Argentalhoz: nC' est, ámon grés, le piu,; grand service 
que l' on puisEe rendre au genre humaiu de séparer le sot peuple des honnetes 
gens pour jamais ... On oe saurait souffrir l' absurde in;olence de ceux qui vous 
disent,- Je veux que vous J>ensiez comme votre tailleur et comme volre blancbisse
use." (Véleményem szerint, a legnagyobb tiZOlgálat, mit az emberi nemuek tehet vulaki, 
abban Ul, ha az ostoba nóp örökre olkülönittetik a tiszte_,s~ges emberektől ... Kiállhatlan 
asok képtele:t otromb11sA.ga, kik a mi-félékhez igy sz6lnak: - Akarom, ugy gon. 
dvlkozzAI miként szab6d és mosónöd.) 
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dicsöe~get, az udvar a méltósá.got, az erkölcsök a szemérmet, köny
nyü volt bele szeretni amaz emberek gúnyolódó bölcséezetébe, 
kik 

1 
hasonlítva az abrándjaikból már kijózanult, s azoktól épazért 

másokat is megfosztani óhajtó öregekhez, az istentelenséget hirdet
télt, e a királyok irányában s2:okásba vett szabadossággal beszéltek 
Istenről, némellyek tagadva, másók megengedve létét, de süket
nek és némának tételezvén öt fel, végtelen jutalmakkal, nem vég-· 
telen büntetésekkel. Mindazáltal a bölcsészetnek megvan azon ér
deme, hogy kezdeményező, tiszteletreméltó, szent eszméket kiáltott 
ki, mellyek nem az övéi, hanem a kereszténységéi voltak, mellyeket 
azonban a zsarnok királyok és romlott udvaronczok naponként 
arczul vertek, s mellyeket az Egyház csaba szellemi uralom terén alkal
mazott, a nélkül hogy nagyon rajta lett volna azoknak a világban 
elterjesztésén; s mialatt az Egyház és a nemesek CAak állásukat akar·· 
ták megőrizni, s ugyanazért nem pártolták az értelmi mozgalmat, 
a bölcsészek merészen és sikerrel támadva léptek fel. 

llads~rl'g. 

A zsarnoknak igazat a szabadság ellenében egy erős had
sereg ád: de Francziaországban ez is hiányzott. Test-, udvari-, 
tiszttartósági (priw o té) örségek, könnyü lov!lsok, franczia zsandárok, 
száz schweiczi képezték a király házi csapatait; száz három sor
gyalogsági, he.tvanhét lovas, hét tüzér ezredből, mérnök-karból és 
hét század aknászból és munkásból, tizenkét schweizi, három né
met, három irlandi, egy svéd ezredből állott a hadsereg, élén ti· 
zennyolcz marecballal, száznegyvennél több altá.bornokkal, ötszáz
hatvan maréchal de c.hampval, háromszáz gyalog, s körülbelül két
száz lovassági dandárnokkal. A had-mijvéezetben más nemzetek
kel nem tartott egyenlépést Francziaország a haladás utján, mind
amellett hogy jeles szakférfiakkal dicseked,hetett, millyenek vol
tak: a szászországi maréchal: Gribeauval, ki a tüzérségen javi
tott; Folard, G uibert és De Méril-Durand, kik a hadászat el
méleteivel foglalkoztak. Saint-Germain miniszter (1775-77), 
jó eszmék által vezérelt de durva modoru ember, rohamosan ala
kitotta át a hadsereget; elnyomta a kiváltságolt testeket ; meg
változtatta az ezredek alakját, rendét, egyenruháját, a gyakorlatot, 
fegyelmet, az elöléptetések fokozatát ; be akarta záratni a rokkan
tak házát; felforgatta a fegyelmet, a németeknél szokásos baromi 
bot~biintetéseket és kardlapozást hozván divatba : miért is csak
hamar elbocsáttatoft. Ha valaki alhadnagyi ranggal akart a had
seregbe lépni, négy tanuval kellett bizonyítania, hogy n em e B i l e g 
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é IlS CBalll.dból származik j s mert ·könnyü volt felbérelni a tanukat, 
kés8bb a czimer-bivatal ál~al kiállitott nemesBégi bizonyitékok ki
vántattak (1781): másik porosz utánzás, melly egy visszal!lll!lst 
más roszabbal helyettesített, s a nép el81 elzárta az utat, mellyen 
eHibb a legtisztességesebben juthatott valaki nemességhez. Követ
kezéskép a hadsereg nem a népböJ került ki többé, s minden kö
-zösség és szivélyes viszony megsztlnt a tisztek és katonák között. 
A polgárok pénzen váltották meg magukat a katonai szolgá.lattól, 
s hogy szükség esetén ne legyen hiány csapatokban, kényszer
ojonezozás utjain tartományi ezredeket alakítottak. Egyébiránt az 
ezredek toborzás által egészittettek ki, 8 igy (mondja egy korbeli) 
nem levén összeirás és átalj.no8 törvény, melly minden 08ztályu 
családok gyermekeit zá8zló alá sz6litotta volna, legnagyobb részt 
olly ifjakból állottak a csapatok, kik zilált viszonyok folytán vagy 
henyeségblll csaptak fel katoná.nak. Semmi kilátásuk nem volt az 
elliléptetésre, igen ritkán történvén, hogy altisztekből tisztek lettek 
volna, s azon kevesek Í8 C8ak hosszas azoigálat után jutottak e 
8zerencséhez; minélfogva sz e r e n cs e -t i 8 z t eknek neveztettek 
el. A nemeseknek ioguk volt alhadnagyságon kezdeni a katonai 
szolgálatot. E szokás a hübérségböl s azon előitéletből eredett, 
melly a franczia nemesek elöl minden egyéb pályát elzárt a ka
tonain, a diplomacziain é11 a tisztviselöin kivül. A régi szokások 
ezen maradványa igen nehézzé tette a fegyelem fentartását a tisz
tek között j mert habár a rangrokozatok hierarchiája elkülönítette 
is öket, de mint nemesek mindnyá.jan egyenlöknek tartották ma
~~:ukat. A gyakorlat alkalmbal mindenki tisztelte főnökét; de 
más helyt és más időben nem. Visszatérve a városba vagy az 
udvarhoz, szükségképen forditott vis21onyban állottak egymáshoz, 
s egy tartomal.nyi nemes ezredesnek hátrálni kellett mélt6ságokat val?y 

• fényes nevet viselö ifju kapitányai és hadnagyai előtt" •). Es 
aztán a rangfokozatok áruba boeaáttattak, mihez a király bele
egyezése kivántatott ugyan, de nem igen volt megtagadható. 

Mikor XV. Lajos egy nyilvá.no& ágyassal jelent meg a tá
borban, csoda-e, ha a tisztek utánozták öt? A szász maréchal 
egész csapat szinészt hordozott magával, s egy szini előadás vé
geztével szinésznö által jelentette a had~~eregnek, hogy a követ
kező napon fog vivatni a lawfeldi csata 2). Ama század háborui 

1) Segur, Mémoires. 
r) Mem. du princll ,U Monlbarey. 
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méginkább megfosztották hitel~<ll a nemességet, meri; a katonák 
h<lsöknek mutatták magukat, mig a tisztek, valamennyien neme
sek, mindig vereséget szenvedtek. S midön a nyilvános jelenté
sekben magasztalva emlegettetett a kiontott n e m e s v é r, mél
tán kérd~hették, vajjon a katonáké viz-e hát? 

E ezerint minden ideiglenes, bizonytalan vala; érezték az 
ujitás szükségét és fá.ztak annak eszközlését81 1). A temérdek rész
legeli törvények uralma alatt óriásilag növekedtek a visszaélések; 
örökös ellenmondás létezett az intézmények és a valóság között; 
a testi és kéjencz bölcsészet megvetést és gyülöletet csepegtetett 
az alsóbb osztályokba szemben a fela8bbekkel, mig a társadalom 
magasabb rétegeiben gunyt üzött a törvényes vonzalmakból s tré
fás bangon beszélt az aljasakróL Egy tüzes, értelmiség tekinteté
ben minden másnál felebb álló, nemes s egyszersmind romlott 
nemzet nem tisztelhette többé ama királyc>kat, kik megsértették 
a nemzeti érztiletet gyengeségeikkel, a közerkölcsieéget féktelen
ségökkel,· s kik még miudig a régiek akartak maradni, daczára 
annak, hogy meg~;t.Üntek szükségesek lenni az egységre nézve s 
a vál-lalatok dicsösége sem árasztott többé fényt reájok; megvetette 
a nemeseket, mert most már csak a rendetlenségben látta öket 
nagyoknak, s mert tudta, hogy a grófban talán a lovász sarját 
tisztelé, s a azoigában talán egy nagy ur csemetéjét botozá. Az 
Egyházhoz, melly hatalom-nyirbáltan, megromolva, szolgai állapot
ban einlödött, basztalan folyamodott volua segélyért a magára ha
gyott köz-öntudat. 

V égre egy jó király foglalja el a tr6nt, üdvözöltetve a feléje 

1) Hogy Jo'rancziaország nem birt alkotmhnynyal, kimutatt& Lally-Tolendal 
egy igen mé•·s,kelt besddben, mellyet 1789 junius 15-'n a nemess'g kamr&j6-
ban tartott: ,,Önöknek (mond6) nines törvényök, me Ily meg6llapitan6, mikép az 
orsz6gos rendek kiegészítő részét képezik a souverainségnek ••. Nincs törvényök, 
melly kötelezl!v' tenné azoknak idBazakonként egybehívását ••. Nincs tBrv,nyök, 
melly védené önök bi~tonságit és egyedi smabadságát az önkény ellenében ••• 
Nine1 törv,oyök, melly kimondlmA a ·aajtó-szabadsigot ••• Nincs törv,nyök, melly 
önök beleegyezésétéli tenné fdggl!kké az adókat ••. Nincs törvéuyBk, melly feleléls
~~e kötelezn' a végrehajtó h~&talom ministereit •.. Nines egy átalános, t'teles, 
írott törvényök, nincs egy nemzoti s egy1zersmind királyi diplomájuk, nincs egy 
nagy alkotminylevelök, melly kiszabott és vllto11hatlan rendnek BPJolgálna alapúl, 
mellybl!l minnenki megtanúlhatnA, mit kell lldozni& sBabadJ.g1ból és tulajdoná
ból, hogy magiirizze " többit, melly hiztosit~&na winelen ,i o go t, meghatilrozna min
clen hatalmat." 
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forduló remények által: de ime képtelennek mutatja magát 1), a 
mig a franczia nemzet minden más nemzet előtt jár, az ö kormá
nya leghá.tul ballag. Az 1771-iki államcsíny után minden társ~~olgá.a 

alkotmány, alap-törvények, hivatalok elárusithatlaneága körül• forog, 
föleg a nök között. Látva a demokratikus eszmék e terjedését, 
a hatalomnak csatlakoznia kellett volna azokhoz, s uj erőt meri
tenie belöliik. Ellenkezőleg ismét életre akarták szólitani a kivált
ságokat; a megelőző romlott kormány leverte a hivatal-aristokra
cziát, s egy atyaihoz méltónak látszik annak visszaállitása; a szll
letésnek visszaadatnak előnyei, annak részére tartatnak fen a 
hivatalok, annak a katonai rangfokozatok; ellentétbe . helyeztetvén 
a törvények a szokásokkal, izgattatik egy osztálynak feltékeny
sége, s növekednek a másiknak igényei j a oemességet ismét el
fogja a szédelgés, melly által megvakitva nem vala észreveendő 

lá ba i elött az örvényt; a nép-emberek ellenséges hatalmat látnak 
a trónban, s egyszersmind érzik, hogy rajtok áll fentartani vagy 
megdönteni azt. 

A gondolkozókkal kez11t fogtak a kereskedők. Francziaor
szág, mellyet XIV. Lajos húditóvá és katonaivá tett, most a bé
kében elsö hatalmi rangra törekedett j s minthogy egyéb nemze
tek magatartása nem engedte azt meg többé neki, mgadozó ma
radt. Akadályozva ez állapot által foglalkozásának nem tehette 
fő tárgyává a kereskedelmet, miként Anglia; s utánozva ama, 
különben gyülölt országot, kereskedelmi tekintetben is másod fokra 
szállott alá, s illy módon mind a gyáripari, miod a földmfivelési 
rendszert megbuktatta. Holland és Anglia jóléte a szabadságnak 
tulajdoníttatott; a gyarmatokban szenveddt veszteségekért a poli
tikát okolták 2).· 

A kereskedők, szigoru, önző, mérlegelö becsületesség utján 
haladva, szemmel kisérték a kényoralom bámulatosan könnyelmű 

gazdálkodásá.t, a kérdék : a társadalmi ügynökség ezen feje mi 

1) Ennek bizonyittosára elég naplóját felhozni, mellynek legfontoYabb tAr
gyAt a vadászatok képezik: midlln nem vadlszott, a napi bejegyzé~ a Riet~ (sem
mi) sz6b61 állott; Rien van irva nzon napra, mellyen a Bastille bevétetet t. 

2) Az amerikai franczia gy.'l.rmatok lakos.<ága akkoriban hel venöt ezer fe
h<\rblll, tizennégy ezer szineshlll, és négyszáz nyolc~vAnkileocz ezer rabszolgá
ból állott; 1786- 87- 88-ban évenkint harmincz ezer u éger vitetett be. Az 

ázsiai gyarmatok úgysz6lván csak ügynökségek voltak: de kereskedelmök egy 
ti.rsaság kivált.~ágát képe,;te; a Renegaliakban sziutén egy kiváltsigolt társulat 
üzérkedett. 
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jogon gazdagodbatik mások elazegényitésével? mi~rt pazarol ud
varonczokra ? miért veszi ki a nemeaeket és papokat a közterhek 
alól ? miért lehessen neki gyakran bukni, s mindig adósságok kal 
terhelni magát? Angliában illy sZII.madáara vonó kérdések rendes 
kamarák által intéztettek egy feleUSa ministeriumhoz : itt a kiré.ly 
azt mondotta: - 11 Az állam én vagyok" minél fogva csupán rea 
lehetett_ báritaní a bajok okát. Az egyesülés megadandotta az ellen
állási erHt, mit az alkotmány nem adott 1). 

Kor;véleméoye k. 
A királyi tekintély tehát egyfell:Sl az érdekek, másfelől az 

eszmék támadásának volt kitéve; a a közvélemény, nélkülözvén a 
törvényes szerveket, majd lázadásokban, majd a parlamentekben, 
majd a hely hatóságok, majd a pApság utján nyilvánult; a dalok B 

méginkább a hirlapok erőteljes kifejezést adtak a dolgok jelen 
rendével való elégületlenségnek s az ujitások utáni vágynak. 
Megtámadtatik a király isteni joga; buvárlat tárgya lesz a törté
ne l em ; titkos nyomdák majd észszerü, m~jd a batalom által el
fojtott panasz tulzó szinezetét magukon viselö iratokat terjeszte
nek. Lauraguaia a n o r ma n n o k b o z intézett N y i l a tk o z a t á
b a n már illy szókat adott a nemzet ajkára : "E foltételek mel
lett király les& ön, 11 én hive leszek ; ha nem, birájává leszek 
önnek. u A papság kérdé az t> intelmeiben: "Honnan e különös 
és nyugtalan vizsgálódlis, mellyet mindenki megenged rungának a 
kormány tényei, jogai és korlátai körül?" S Malesherbes az t> 
akademiai székfoglaló beszédében: "Egy, semmiféle tekintélynek 
ala nem vetett s minden tekintély által tisztelt törvényszék ala-

•J Hogy a polgArok milly j61 összetartottak a nemeaek visszdlheivel 
~eemkör.t, kitünik egy 1770-iki adom!b61. A. grenoblei Bilinházban f gy este a 
hire• Barnave saüll:li elfoglaltik az egyetlen piholyt, melly mtSg üresen lllott. 
De ez Tonnerre grófnak, a tartomány kormányzójll.nak egy ter~mtménye szá
mira vala fentartva; mlért is ell:lször a aainigazgató, aztán &ll örségi tiszt, végre 
négy katona által helyök elhagyásll.ra s&ólittatnak fel. Ök ellenállnak, mignem 
magától a korm&nyz6t61 érkeaik határozott parancs. Ekkor Baroave úr a czi
vódásr a figyelmessé lett iöldsr.inti közöonghez fordulva felkiált: nÉn a kor
mányzó rendelettSbl:ll tbo&om." Nem kellett több, valamennyi polgár oda hagyta 
a •!!inhhat. Baroave házában .népes társaság gyUlt liau:e, a táncz h vacaora 
rörtlin<lztetik, mellybe.n a vf.ros szine java rtlazt veszen ; s a polgárok meg nem 
jelentek többé az előadásokon, valamig teljes elt\gttStelt nem kaptak. Lásd 
Bér&n&er, Notice hi1toriqu,e Bt.lr Bm·nafJe, Párizs 1848. 

nlynemfi lrtatlan és egyhangu tüntet~sek inkAbb megfélemlitik a hatal
mukadókat mint a költé!k minden ltko16dá•al, 

xvn. 63 
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kult, melly mindenkinek képességeit mérlegeli s dönt érdeme fő. 

lött; s egy olly sz!ddhán, · mellyben a sajtó utjitn minden polgár 
szólhat a nemzethez, azo~, kiket a terrnéazet képellekké t-ett ok
tatni és meginditani az embereket, ugyanazok a szét8zórt sokaság 
közapett, mik Róma ~!l Athene szónokai valának az egybegyült 

nép között. '" 
A szemléllldés nem marad tétlen a franczia fökben; B a for

radalmi mozgalom, melly gyakorlati volt Angliában, bölcaészi 
Németországban, itt az irodalmárokra hagyatott, kik mig a_ I!Zázad 
elején védelmet kerestek, most mint védölt hivattak segélyül; s 
kik látszólagos könnyedséggel 11 a kérdéíJaket roszol ismerők azo
kott zavartalanságával tantétileg megállapitott néhány rendBileres 
tagadást hirdettek. 

Daczára az udvar vakitó fényének XIV. Lajos alatt, már 
La Fo-ntaine, La Bruyere, Pascal, Moliere '), maga Boileau 2) is, 
harezra keltek a két aristokraozia ellen, és számos uj eszmét hin
tettek el. a sokaság között. Az egyenlöségi tanok, mellyeket 
Fenelon titokban adott elö a trónörökös~ek, most már a nép kö
zött forogtak, vádolva a törvényes igazságtalanságokat. Saint
Simon gunyiratai lerántották az aranyos lepeit a p11.lota ocsmány
ságairól, törpitve mutatták be a nagy királyt, s még inkább alá
szállitották az IH környezett haszontalan, vétkekben elmerlllt, 
csuszó cn ász ó nemességet. A T a r t u ff e az áljámborságra szórja 
guny-nyilait, de lebetetlen ezeknek az igazit ia nem érinteniök, 
valamig fel nem taliUtatik a m6d biztositani azt a k~tszinU.ség 

dd ja. s a rosz hiszem rágalmai ellenében; miért ia a parlament 
akadályozni akarta annak ell!adatását, de a király máskép ren
delkezett. 

Btaumarebala. 
Ellenkezi) történt most a párizsi Beaumarchaisval ( 1732-

99). Voltaire folytatója, s miként lS, a jó ügynek önző eszmék 
által vezérelt barátja, akkor tünt fel, midön a bölcsészi tanok már 
közönségesekké váltak, 11 személyesen alkalmazva mintegy köz
mondásiakkl tette a.zokat. Párizaba menV'én1 hogy megismertessen 
egy általa feltalált uj óra-rúgót, vám-ügyekkel kezdett foglalkozni 
s "azon órákban, mellyeket mások vadászatnak, ivásnak, játék
nak szentelnek" ö amillyen-ollyan vigjátékokat irt. Az udvarhoz 

1) Lásd a ~zeg.Sny jelenetiSt Drm Juan}l(m, 
') L'8d levelét a Nemeulg jciwtt. 
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jutva zedre tanítja XV, Lajos leányait, ki ezereti öt "mert meg· 
mondja neki az igazat," s szenvedi ott a megaláztatásokat, maly
lyeket akkorib11n ki nem kerill hettek a felkapott népem berek. 
Egy nemes Versaillesban eges~ udvari diszben találván öt, meg
az61itja: "Ugyan Beaumarchais ur, az órám roazul jár, nézze meg, 
kérem." "Szivesen j de vigyázzon ön, mert én nem sokat értek 
hozzá." Ez sürgölvén, a másik kezébe veszi az órát, a a földre 
ejti. "Nem megmondottam, hogy kevés ügyeaséggel birok. u Egy 
pörbe bonyoloaván Goetzmantól, a Maupeou-parlament tanácsosá
tól, száz lajos-arany a egy drága óra árán kihallgatást és támoga
tási igéretet nyer. Elveszvén az ügy, viaszaadatnak neki az aján
dékok, de ö azt állitja, hogy tizenöt lajos-aranynyal többet adott j 
a tanácsos rágalmi perbe fogja öt; Beaumarcbais e pört a közön· 
ség elé viszi igen élénk E m l é k i r a t a i b a n, me Ily mü szem 
elöl téveszti ugyan az illemet, de igen vonzó vegyüléka a guny· 
nak, a drámai és regényes jeleneteknek, a mellyben józan felfoc 
gással párosult meatari gonoszaággal hurczolja meg az uj par
lamenteket 

Ő nem birt valami nagy elmével, de a megelőzök minden 
támadó fegyverével fel volt övezve; a nép azülötte, a annak hű 

gyermeke még miután nagy úr lett is, biróul hivta fel a népet ; 
mint iró népies, pajzán, gunyolódó, hajlékony, gonosz, s leg
kivált türelmes, miként a nép. S egy más dolgot is fölfedezett, 
kitalálta, a nevet, melly e legyőzött és elnyomott fajra reá illik, 
e felkié.lt: "Én polgár vagyok, nem udvaroncz, nem abbé, nem 
nemes, nem pénz-ember, nem kegyencz, semmi abból, mit hata
lomnak neveznek. Polgár vagyok. u Uj dolog és uj szó Fran
cziaorezágban, mellyek rendeltetése vala növekedni, és csakugyan. 
növekedtek. Királyokat küzdeni a királyokkal, parlamenteket 
ellenszegülésben a királyok igazságszolgáltatásával, jezsuitákat és 
janeenistákat tantételek és ·hullák fegyvereivel harczolni egymás 
ellen látott a világ; de azt még nem látta, hogy egyetlen, vád 
alá helyezett, l:lsökre, családra nem támaszkodó, mi több, semmi
féle védP-lemben nem részesülö ember fölemelje fejét, nagygyá 
legyen, t e-gezve beszéljen a parlamenttel, B ne engedje magát, 
népfi léttére, eltapodtatni egy tanácsos lábai által! s miért? mert 
ö polgár. 

Iratainak mindenki fontosságot tulajdonít, némellyek hogy 
felforg&ssák a Maupeou parlamentet, mások hogy vádul használják 
I'Zokat e, vakmerö ellen, valamennyien, hogy hallják e szónokot, 

58* 
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ki sem jogilsz sem pap nern vala. Voltaire, ki négyszer olvasta át 
Emlék i r a t a i t, azt mondá: "Nincs ennél gyönyörködtetöbb vig
játék, nincs jobban megírott történet, ninés jobb világitásba helye
zett kényes ügy. Soha sem láttam valami k Ull':inösebbet, erll,sebbet 
mF>részebbet, komikuBabbat, érdekesebbet, az ellenfelekre nézve 
megalázóbbat : valódi szile.j bohócz, ki egy egész llrjáratot lever. u 

A közönség, melly gyülölte a parlamenteket, mert erőszakosan és 
á.llamcainy utján hozattak. be, égig emeli Beaumarchaist mint egy 
üldözött polgárt j a parlamentek elbuknak, s a forradalmi szellem 
növeks7ik. 

E.(yébiránt B~aum'Lrchais nem volt jobb kortá.r·sainál ; há.zas
ság-torés, két nejének meggyilkolása, sikkusztás hozattak fel el
lene a törvényszék ellltt. Mit sem tesz! a nép nem ügyelt az ö 
erkölcsistigére, hanem saját sze.nvedélyeire, mellyeknel1. ö bizelj!;ett. 
S még inkább hízelgett azoknak egy uj támadásban az aristok.raczia 
és a p:~p~ág ellen. Ugyanis mialatt tisztán nyerészkedés! vágyból 
egy hajót indit utnak fegyverekkel a fölkelő amerikaiak részére, 
Beaumarchais a Figaro c~imü vigjátékotirja m"g (1775), mally
ben uj eszméktől lázasan személyes hadat üzen a nemeseknek és 
pA.poknak. Miivészetet ne keressünk benne; hosszadalmas a.z és 
kicsapongó, telve zUr-zavarral és rosz ízléssel: de tápot nyujtott 
az akkori szenvedélyeknek, s a földszinti közönség ítélő-széke 

elé hurczolta ama nemesekl'lt és abbékat, kik ellen annyi minden· 
fél ét fecser;tek j tekintve a rajzok nagy mennyiBégét B a merész
séget azok szinezésében, valódi e.ncyklopa.edikus vigjáték az, melly· 
ben cynismussal, kec~csel és rosz ízléssel kezelve a gunyort, s 
könnyedén tudva szöni a mesét s eröteljes és gyönyörködtető 

helyz~teket hozni ki belőle, támadást intéz az erkölcsiség, a tör
vényhozás, a vallás, a politika, a metapbysika ellen; B leplezet
lenül kérdi, vajjon, hogy annyi előnyöket élvezzenek, mit tettek 
egyebet a nemesek, mint hogy fáradságot vettek maguknak szü 
letni? S F i g a r o valódi személyesitése a nép azorenesés küzdel
mének az aristokraczia, az inasénak az ur ellenében. 

XVI. Lajos, megbotránkozva, esküvel erösitotte, hogy nem 
fogja megengedni annak előadatását; Beaumarchais megesküdött, 
hogy nelö fog az adatni, hamindjárt a Notre-Dame templom 
kellő közepén is": s a kardok királya flilött győzött a közvélemény 
királya. A nemesek maguk sürgették amaz ellenök intézett barczi 
nyilatkozat szinrehozatalát; minél fogva a visszaélések, mellyek 
szellöztetésétöl a sajtó eltiltatott, most maró gonyorral tulózva s 
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az eleven elöadáa által kiazinezve lettek bemutatva a azinpadnn1 

a leplelezetlenü l állittattak szem elé a törvényteleneégek, mellyt:ket 
elnyomni az udvar még oem bitte ma.~tát képesnek. 

A nép tömegesen tódul a azinházba; de hatvann~gyez.eri 

ismétlés után B~aumarcbais elfogatván a szabados erköbü ifjak 
fegyházába zaratik: izetlen büntetése a diadalmalko dó vétségnt-k, 
N ... m sokkal aztán ama dráma Trianonban ad .. tott ell!, a mikor is 
Mária Antonia R o e i n a, a jövendö X. Károly padig F i g a r o 
ezerepét játszották. 

Hasonló tehetetlenséggel igyekezett a kormány ellenszegülni 
a veszélyes könyvek betörésének. A ceoaura akadályozhatta vala
melly munka kinyomatá~át, de nem azt, hogy be ne bozassanak 
a külföldiek, Már ped1g Angliában Remmi korlát nem állott az 
irók utjábao ; Poroszországban szabadon meg lebetett támadni a -
vallást a a többi kormányok rendszerét l); Hollandban szabad 
volt az oktatás; a ba valakinek gondolata támadt, mellynek nyil
vánitása veszély lyel járt volna, ha bántó szava volt, mellyet kilőni, 
ha neve, mellyet titkolni akart, csak a sajtó ama szabad meuhelyét 
kereste fel, a a hazájokból kizavart franczia kalvinisták onnan 
terjesztették a gyülöletet üldözőik ellen ; Genfben mindebhez még 
egy köztáraasági alkotmány példája is járult. Ollykor megtörtént, 
hogy valameily könyv hóhér általi elégettetésre vagy széttépetésre 
ítéltetett; de c nyilvánosság caiklándozta a kiváncsiságot, s elég 
volt megtiltani valameily munkát, hogy nagy kapóaságnak önend
jen. Igen unalmas köuyvek, millyen Holbach T e r m é ss e t-b ö l
cs é B z e t e vala, vagy képtelenek, mint H elvetius E a p l' i t-j e, 
olvastattak, csak azért mert el voltak tiltva. 

l) Azon felsz61amlások alkalmáb61, mellyeket 1843-ban Poroszország a v6gböl 
tett, hogy a poroszok "ne legyenek 8 polgárosult Eur6pa egyetlen népe, melly ne 
birjon joggal kifejezni saját gondolatait egy fH n ök engedélye nélkü i, u Podewilf 
gr6fnak, Il. Fridrik bel6ö titUrának, a berlini rendörigazgat6hoz intézett ki:l· 
vetkező levele tétetett közzé: "Uram! ö Feleége a király kegyesen meghagyta 
nekem tudatni öonel, miszerint e v6ros birlap r6inl\k korlátlan szabadsig enge· 
dendi!, ll.ogy az itten tört6nö dolgokról tetadaökre, a cenaura közbejötte nMk51, 
mindent irhauanak, mert, miként il }'elséga magát kifejE'zte, ez öt mulattalja (l); 
azonJ!an a lapoknak úgy kell ezt tenniök, hogy az idegen követek ne panas:r
kodhuii&DAk, ha nekik nem tetlizil dolgok találtatnának bennök. A lapokra 
nem kell bék6hat verni, ha azt akarjuk, hogy érdekesek legyenek. Ea filleg 
a Berlinre vonatkoz& czikkekrl:ll érten•lö, mi a többi hatalmakat illeti, ••ok 
irányll.ban eum grano rGlÜ éa n&iY körültekintéssel kell eljárni.• Ap. Luar, 
Atmuaire, 1843, 276. 
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A könyvvizagálMtot a király, a Sorbonne a a parlament 
gyakorolták; B minthogy elvekben eltértek egymll.atól, itéleteik ia 
különbözöleg ütöttek ki. A királyi nyomda közzé teszi Hardouin 
atya Z si n a t a i t, B a parlament lefoglaltatja; ez türi, s • Sor
bonne kárhoztatja B e l i a 8 r t Marmonteltól, kinek minden vétke 
abból állott, hogy néhány, akk(lriban átaJánosan elterjedt eszmét 
érintett; a parlament nem akadályozza a mise-könyvet a Szent
szivröl szóló misével, a pecoétör pedig elkoboztatj8. Hasztalan mondá 
Malesherbes, miszerint "8 tilalmak iránti tisztelet-szerzésnek leg
jobb eszköze azoknak ritkán alkalmazása", továbbra is záporként 
hullottak: Freret a Bastille ba került, lllert azt mondotta, hogy a 
frankok nem voltak külön nemzet, s hogy elslí főnök eik a római 
császároktól kapták patríciusi czimöket i az Es p r i t d es l o is, 
a Henriade, a Siécle de Louis XIV, az Élements de 
l a p h i l o s o p h i e d e N e w t o n átalános bámulat tárgyát képez
ték, mialatt még mindig tilos volt azok bevitele i lépten nyomon 
könyvkereskedők és nyomdászok ítéltettek el, s a társadalom ama 
határozatokból tanulta meg, melly könyveket kelljen olvasnia. A 
feneöbb körök bátoritották a mfiveket, mellyek pelengérre állitot· 
ták öket; a parlamentben elitélt könyv szerzöje ebédre hivatott 
meg a nemesek által, s boszuból nyilvánosan hirdette biráinak 
gyengeségeit és vétkeit. Aztán cselszövények és pártfogolások nyer
ték azt ki, mi megtagadtatott az igazságtól. Józan birálatot tenni 
közzé 8 kormányról vagy bölcs tanácscsal állani elö, meg· nem 
engedetetett volna, a azalatt romlást okozó férczmüvek forogtak 
a közönség kezén i 1757 -ben a király halált mondott az olly ira· 
tokra, mellyek czélja terjeszteni 8 vallástalanságot, izgatni a szel
lemeket, megtámadni a királyi tekintélyt, zavarni a köz-rendet, s 
~gy évvel rá Helveti us közzé tette Es p r i t-jét i az E n c y c l o p a e
d i a több iz ben eltiltatott, megengedtetett, kizáratott, bebociáttatott. 
Bizonytalan elvek és ingadozó alkalmazások közepatt az udvar, 
majd fenyegető állást véve, majd édesgetve, s mindig nélkülözve 
az eröt, üldözi Rousseaut s bizeleg Humenak, ki szintolly merész 
B még vallástalanabb volt, B bókokat mondat neki az ifju herele
gek által ; a genfi De Lolmenak áz angol alkotmányt tárgyazó 
müvéböl az elsö kötet XVI. Lajosnak volt ajánlva i Maleeberbee 
rendeletet ad ki Diderot iratainak lefoglalása iránt, de el8re tu
datja vele a dolgot, hogy airejthesse papírjait, s ez nem tudván 
hova dugni, Malesherbes saját házában ád azoknak helyet i ugyan 
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ő, mint a könyvvÍ!Ilsgáló szék elnöke, rajta van, hogy a"'jt6 alá 
keriiijön Em i l e, melly kevéssel késllbb megégettetett. 

\'ol ta ire véfJnapjaJ. 
Mig Montesquieu az intézmények okát és társadalmi össz. 

bangját fürkészte és lelte fel, Voltaire azok visszaeléseit és fonák
ságait leplezte le, a müvei a közigazgatás és a pénzügyek fölött 
lekötötték a közönség figyeimét; később, miután a kor már meg
gyeogitette szellemét, pörökkel foglalkozott, s neve elégséges volt 
fölkelteni azok iránt a kiváncsiságot. Gex tartomány ban telepedvén 
le, lispfényre hozza a kincstárnak ottani zsarolásait, és sikerül 
neki kieszközölni a baj orvoelását ; Iliidön Turgot bukik , 8 
L e t t r e a u n H om m e czimű irattal ad kifejezé st irányában 
táplált tiszteletének j a Calas, La Barre, Sirven 1 Lally-féle pörö
ket érdeklő vizsgálódásai feltüntették, milly kevéssé voltak ké
pesek ama magas törvényszék elavult formái biztositani a Ezabad
aágot. Ő tehát tapsolt, midön a parlament, ez egyetlen testület, 
~ellytöl félt, megdöntetett azok által, kik féltek ö tőle; tapsolt, 
midön ledölt az egyetlen korlát a trón önkényei ellen. Finom s 
egyszersmind rajongó szellem, csipös és szabados, gunyol6d6 és 
szigoru, tanulmányozta a sokaság lenge és sikamlós izléseit, hogy 
megnyerje annak tetszését s ingerelje roszakaratu kiváncsisá,gát j 
irataiban a nemes ösztönökhöz, a nagylelkü szenvedélyekhez for
dul, mialatt az önzés h6muja alá fojtja azokat i ostorozza. az igaz
ságtalanságot éa á.Inokságot, s ö maga igaztalan és képmutató i 
eméttöri a' gondolat békóit, és saját türelmetlenségével ismét vissza 
rak. ja azokat; de bA.mulatosan alkalmazkodni tudó s átaJános nép
'szerüséggel biró ember levén, legvalódibb és szabatos mintájává 
vált Demzetének, vagy jo_bban mondva társadalmának, ama választékos 
és élvel6etekkel .eltelt társadalomnak, mellyben többé nem az udvar, 
hanem Tencin, Geo6"rin, Delaunay asszonyok voltak a bangadók s 
kényök kedvök szerint osztották .vagy vették el a dicsöséget, emel
ték fel vagy buktatták meg a minisztereket, gyártatták a bullákat. 

Miután termékeny rögtönzésével felforgatts. Francziaországot 
és a világot, Voltaire, mAr mint hanyatló agg, ki dieseked ve mon
dogatá : J' a i fa i t p l us e n m o n t e in p s q u e L u t h e r e t 
C ,,.l v i n (Éo koromban többet tettem, mint Luther és Calvin), 
elhatározza magá.t még egyszer látni dic~teljesen ama Párizst, 
mellytöl olly sokáig ·élt távol számüzetésben, hogy egykoru bá·· 
mulói már utóvilág voltak reá nézve. XVI. Lajos ellenezni akarta 
e viaslaterést; s.ztlf.n szok.U szerint, Maurepas miniszter sür;ölé· 



a6re, azemet hunyt. n Visszatérése ép ugy mint kegyblSl kieallae 
a hatalom gyengeségének vala bizonyítéka. A ,bölcaéaai · véle
mény annyira uralkodott a szellemeken, olly félelemben tartotta a 
hatalmat, hogy meg nem engedve eltürték viaszatéré11ét j az ,udvar 
vonakodott 8t elfogadni, a a. város eléje látszott röpülni j megta
gadtak t8le. egy csekély kegyet, s nem akadilyozták öt egy fé
nyes diadal élvezéaében .... 

"Látni kellett volna akkor a köz-ujjongá.at, a türelmetlen 
kivAncaiaágot, a bámész tömeg zUrzavaroa tolongásá.t, hogy hallja, 
azemügyre vegye, vagy legalább megpillanthassa e hires öreget, 
két század kortársát, ki az egyiknek fényét örökölte, a másiknak 
dicsöaégét képezte; látni kellett volna, hogy fogalmunk legyen 
egy még él8 félisten apotheoaiaáról. Méltán mondá. ö elérzeke
nyülve a néphez: A z t ak a r j á t o k-e h á t, h o g y b o l
d o g a a g t ó l h a l j a k m e g ? Mondbatni, két udvar volt 
akkor Francziaországban, a királyé Veraaillesban, a Voltaireé 
Párizsban. Az elaö, hol a jó L!tjoa azerényen élve minden gond
ját oda irány oz ta, hogy mogazüntesao a viaszaélés&ket a boldoggá 
tegyen egy népet, melly sokkal inkább el volt vakitva ~ fénytal 
mintaem becsülni tudta volna az ö ezerény erényeit, az elaö, mon
dom, egy bö)ca békéa IDenhelyének látszott szemben a szallással, 
hol egész napon át hangzottak az öröm éa üdv-rivalgások egy 
bálványozó roppant tömeg ajkáról, melly tódult,· hogy kifejezze 
hódolatát Európa legnagyobb lángesze iránt. Királyi palotává át
változott lakásán bölciészektöl, a legmeréazebb ~~ leghirneve
sebb irókt61 környez,-e ül 8, s fogadja minden osztály, minden 
ország kitünlíségeinek udvarláaát. 

nMegkoronáztatáaa a Théatre franQaiaban · történt, a lebetet
len festeni a részegültségct, melylyel a hirneves öreg fogadtatott 
a közönaég által, melly tultömte az öaazea padokat, páholyokat, 
folyosókat, kijáratokat j egy nemzet elismerése bo ha nem nyilvá
nult élénkebb kifejezéaekben. Brizard azinéaz babér-kaazorut 
illesztett homlokára, s midön ö le akarta azt venni, a nép kiáltozott, 
hogy csak tartea meg; a igen élénk tetazéa-nyilvánitások között 
iamételtettek összes müveinek czimei, nevei . . . A függöny fel
vonása után sokáig nem lehetett megkezdeni az elöadáat, mert a 
nézök csak Voltaire nézéaével, bámuláaá.val, s zajoa hódolat-nyil
vánításokkal voltak elfoglalva." (Ssgur). A bölcsész nem birta el 
amaz öröm-mámort 1 a kevés nappal rá megbalt 1778. május 
30-án j de az általa terjesztett eszmék némcsak el nem baltak 
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vele, hanem inkább megnyerték ama azenteaitéat, mellyet az idő 

éa a air azoktak adni. 
Ezen azomaru látdnya ogy genge kormánynak, melly meg

hajolni kényszerül a felülkereked8 közvélemény ellStt, iamétlBdött, 
mid8n XVI. Lajos akaratja ellen az. amerikai függetlenség védel
mére azorittatott. Franklin, kit az udvar el nem fogadott, tul-tün
dökölte a királyokat; e az eszmék, mellyek ezekt81 elfordultak, a 
patriarchalia természettudós felé hajoltak. A kormány hozzá lévén 
szokva mindig vontatni hagyni magát, nem bátorkodik az amerikai 
szövetaég mellett nyilatkozni : de La Fayotte már hirdeti a ke
reaztea hadjáratot a szabadság nevében, a megy ontani annak 
záulója alatt a n em e a v é r t ; az ifjak, jövend ö oszlopai a fran
czia aristokraczianak, rohannak, hogy küzdjenek ama kiváltságok 
lerumbolAsáért, mellyek hazájokban még mindig ingatatlanul fenál
lottak, 1 hogy egyenl/Sségi el1eket és gyülöletet azivjanak' ma· 
gukba minden királyi, miniazterí, papi ö11kény ellen. nE ezabad
aág (mondja Segur) a dicsHség minden csábjával felövezve lebe
gett szemeink előtt ; e mig érett emberek e a bölcsészet hivei e 
küzdelemben nem láttak egyebet kedvező alkalomnál terjeszteni 
elveiket, határt szabni az önkényes hatalomnak, s szabadsággal 
ajándékozni meg Francziaországot, visszaszereztetvén a pépekkel 
bizonyos jogokat, mellyeket elévülhetleneknek tartottak: mi ifjab
bak, könnyelmübbek, hevesebbek, csak azon reményben sorakoz
tunk a bölcsészet zászlója alá, hogy alkalmunk lesz harczolni, ki
tüntetni magunkat, s tiszti rangokra emelkedni, szóval, levente 
létünkre bölcsészeknek mutattuk magunkat. De természetesen az 
következett be, hogy gyermekiesen barczias kedvböJ vallván ma
gunkat) a szabadság pártolóinak és bajnokainak, végre is őszinte 

lelkesedés fogott el bennünket az iránt; 11 mohón olvasván az 
ir6kat, kik akkoriban az uj tanokat védelmoztek, buzgó tanítványaik 
lettünk, és ellenfeleik azoknak, kik a régi időt magasztalták, 
nellyneit alöitéletei, pedanteriája, és erkölcsei nevetségeseknek 
üntek fel előttünk." 

Illy eszmékkel tértek vissza Amerikából; s La Fayette, a. 
vlág legkevésbbé határozott embere, amerikai egyenruhában jelent 
mg az udvarnál, s kardbojtjának lemezén tÖrt korona. és jogar 
föb tüzött szabadságfa diszlet t, s hallani lehetett té:lle : "M i k ö z. 
tá.·saságiak ... Mi vadak ... Egy király legalabb 
i a~ as z n a v e h e t l e n b u t o r." 

Annál azembeötlöbb lett tehát az ellentét az intézmények-



- 842 -

kel, mellyek Qlakac&úl ragaszkodtak a régi forw.ildwz. Koronáz
tatása alkalmával a király még mindig esküvel fogadta, hogy til
dőzni fogja a. protestansokat, e halállal bűntetandi a párbaj-vivő

kat. Mialatt a francziá.k Amerikában a demokracziáért. küzdöt
tek, odahaza képtelennek nyilváníttatott kapitányi rangra, ki ne
mességét negyediziglen ki nem mutatná, e tisztségre a polgári 
származású ember. Midőn Bonce1·f A h ü b é r i j o g ok v is s z ás
s á. g a i czimü munkájában kimutatta, mennyire ellenkeznek azok 
az észszel és az igazsággal, nem csak, hanem hogy maguknak az 
élvezöknek is érdek ök ben áll beleegyezni. azok megváltásába, s 
felhívta a királyt, menne elő példával uradalma1bau, a parlament 
tüzre itélte a könyvet 1 s Turgot csak nagynehezen tudta szerzőt 
megmenteni a börtöntöl. A bölcsészek emberszeretete s egyné
melly zajos pörök napfényre hozák a törvénykezési formák fonák
ságait, a börtönök iszony át, a pecsétes levelekkel üzött visszaélé
seket, s most már nem marülhetett fel vitás ügy, mellyben e hu
rok újból nem érintettek volna: mindazáltal a parlament soha 
&em akart gondoskodni a vádlott jobb biztosításáróL Midön az· 
tán Mirabeau egy könyvet tett közzé a királyi fog-levelek e,llen, 
mellyek öt is sújtottAk, s iszonyú szinekkel festette a vincennesi 
állambörtönöket, Lajos, a jó ember, eltörli s magtárrá alakittatja 
át ezeket: de mi az eredm.;ny ? a nép, mellynek megengedtetett 
látni ama helyiségekt~t, a helyett hogy dicsérné a király nagylel
küségét, alkalmat vesz magának összehasonlitá.sokat tenni, hogy 
még iszonyubbaknak képzelje a bastillebelieket. 

Zsarnokságról tehát nem lehetett szó , sőt inkább túlságig 
ment ae engedékenység j távol attól hogy visszautasíttattak volna 
az uj eazmék, a . ministeriumba is a bölcsészet teremtményei hí
vattak meg j csakhogy a fejedelmeknek nem volt erejö,k fentarta
ni öket, és szembeszállani az elöitéletekkel. É1·ezvén a foglalko 
zás, mozgá.s, erély szüksegét, gyakorolni vágyva a képességeket 
hányatva a határozatlao nyugtalanság által, mellyet az érez, li 
roszúl vau s nem tudja miként segitsen baján 1 ujitá.si lázba esttk 
a szellemek. Géppé tétetvén az ember, azon tökélyt al<arták n&li 
megadni, mellyrb egy gép képes, e azon hatáJ·ozottsággal, melyJrel 
az anyagra szokás hatni. lll) módon a philantropia orvosolt ~y
némelly bajokat ; de a nép oem alamizsnát, hanem igazságot a~rt. 
S a rombolás-vágy mindenfelé nyilvánulni kezdett ; . egy1api 
életű de hatalmas föllelkesüléseiben Francziaország elmélebket 
röpített világgá, mellyek túlzók voltak, mert sem meg nem itat-



tak, aem aikalmazáat nem nyertek, de mellyek bizelegtek s egéiZ 
Európában visszhangra találtak . 

. A.,E~r~, ..... 
Mert e bajok ll az ot·vos&zerek nem egyediil Francziaország

ra szoritkoztak : B miként a megelőző századbao XIV. Lajos és 
advara szabályoztá.k a világot, úgy ebben Francziaország és az ő 
véleményei voltak a hangadók j s mintegy hogy annál nyilv8.nvll
lóbb legyen a vélemény túlsúlya, amaz országot akkoriban egy 
gyenge király kormányozta, mig köröskörül erőteljes királyok 
uralkodtak. A most már átalánossá vált nyelvnek s az irmodor 
vonzó könnyedségének tulajdonítandó, hogy az encyclopaedi11ták 
eezméi mindenfelé elterjedtek j mindenütt utánhangoztatták véle
ményeiket, hogy megnyerjék kegyöket j az em berek egyenUiaége, 
a nép-fenség, az egyezményeknél előbb és felebbvaló mindeo jog
nak tagadása, a papok haszontalansá.ga mind megannyi sark-el
vekké lettek; s az irodalmi és bölcsészi harcz előkészitette a po
litikait. 

Nem kevés befolyással volt annak előidézésére a zárkódás, 
mellyet ama kor önző politikája folytán az igaz eszméi azenved
tek. A westpbali béke Európát egy ideiglenes jog alapján ren
dl:'zte újra, melly szarint a királyok országaik höhér-urainak nyil
vanitották magukat, de felebbvaló nélkül j mint társadalmi tant 
állitották fel az uralkodó-bázak állandóságát, e mint diplomacziai 
törvényt az egyensúlyt. Egy ideig a politika hagyományos el
vekre , hazai azokásokra, szóval, erkölcsi alapokra támaszkodott, 
még akkor is, miután már megvetette a vallásiakat ; de a XVIII. 
században ember-üzletté vált az; megvonta a tiszteletet a vélemé
nyek t öl, az érdeket állitotta a jog helyébe, a népek jólétét áldo
zatúl dobta az uralkodó házak nagyrBvágyásának i az anyagi ertín 
kivül nem ismert egyéb szabályt, egyedüli czélul a terölet-na
gyobbitást tüzte kikerekitéaek ürügye alatt, s e végre kizárólagoa 
eszközfil a pénzt és fegyvereket tekintette; ki több alattvaló fö
lött uralkodott vagy erősebb hadsereggel rendelkezett, fensőbbnek 
tartotta magát. Nagy eszme, magasztos czél soha sem mutatko
zik ama század politikai mozgalmában; szövetaégek köttetnek 
vagy bontatnak fel királyok, miniszterek, kegyenczek szeszélyé
böl i a legellenségesebb népek fognak kezet, hogy megtámadják 
a természetes barátot i európai érdekké lesz koronákkal látni el 
egy cselszövő nö fiait; tétovázónak mutatja magát a diplomaozia, 
önzés vezérli a kormányokat, családi szerződéaek köttetnek; üzér· 
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uellem kerek&dik felűl , melly mioden emelkedettebb nézlt'ltmód-
nak útjll.ban áll, B Európa jólétének és nyugalmának eléJe teszi a 
kereskedelem, egy ház, egy BZEimely előuyeit. 

Az egyensúly, mi ama kor politikusainak fö törekvés-ozéJiját 
képezte, visszaállíttathatott volna a spanyol örökösödési hll.boru 
alkalmával i de a béke egészen a királyok előnyére rendezte az 
ügyet, olly módon, mint mikor egy örökségi viszály elintézéséről 

van szó. Az osztrák örökösödési háboru egész meztelenaégében 
feltöntette az akkori köz-jog hibás voltát i s a királyok mit sem 
adván az esküre és a VI. Károlylyal kötött szerzödésekre, megro
hanják örökaégét mint gazdátlan jószágot, B annak felosztásában 

' nem a népek tételes jogát, hanem a fejedelmek egyezményeit 
tartják szem előtt. Ez időtHI fogva a politikának kizárólagos 
alapjául önző tekintetek azoigáltak: M4ria Terézia, azt hivén, hogy 
törvényes tulajdontól fosztatott meg, gyülölséget táplál Poroszor· 
szág ellen, s lesi az alkalmat, hogy visszaveheese, mit átenge
dett neki i VI. Károly btiabocsánatot igért a corsok nak, aztán ki· 
szolgálta•ta öket i Poroszország teljell béke idején rohanja meg Szász
ország fővárosát; Anglia hadüzPnet nélkül csap a franczia flottára, 
s vérben füröszti Canadát. XV. Lajos megvásárolja Corsicát; 
VI. Károlynak és II. ,Józsefnek megtiltják a sebeidei hajózás uj
ból felszabadítását s a kereskedést kelettel ; a francziáknak nem 
engedtetik átmenet a birodalom terülfltén; a királyok szövetkez· 
nek, hogy más országok dolgaiba llVatkoz~anak s kormányokat 
tartsanak fen, mellyeket ők tukmáltak idegen nemzetek nyaklra, 
miként Poroszország és Anglia tettek Hollanddal; oltitkolják a 
hadüzeneteket, hogy biztonságban lephessék meg az ellenfélt, vagy 
pedig a béke-szerzödéseket, hogy bevégezzék e megkezdett pnsz
titllsokat. 

A badseregek szervozetében eszközölt változás meggyengi
tette a kis államokat, ezen fentartóit a nemzetközi jognak, s a 
nagyok mindent tehetni hittek, föltéve, hogy ugyetértes jött létre 
közöttök. Négy hatalom, majdnem egyenlők s elég erősek lévén, 
hogy mindenikök elsőségre vágyjék, legfőbb czélul az állam anyagi 
erőinek lehetö kiterjesztését tüzi, s a hadsereg lesz a királyok 
vl.gső érve. Hogy fentartassék a sziikséges katonai iétszám, semmi 
erölködés nem látszott tulaágosnak, jóllehet felülmulta ez mind 
azokat, mellyek valaha a hitért, becsületért, igazságért, közvélemé
nyért kifejtettek. Minden mértéken tul vitetvén a háboru, teljesen 
a pénzügyektöl kellett annak ffiggoie; e lankadt, ha megfogyat-
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kozott a pénz,· hogy ismét lli.ngra gyuljon, miholyt jobb ILllapotha 
jutott a kincstár. A kis áll~mok is roppant li.ldozatokra lli.ttli.k 
magukat kényszerítve, hogy sok fegyverest tarthassanak hadi lá· 
bon ; s kövPtkezésk•'p kivülre segélyekilrt, bonn pedig zsarolások
hoz kellett f,Jlyamodniok, és lábbal tapodták ama kivaUtBII.gokat, 
mellyeket minden nép hagyományos tisztelettel llrzött. A katonák 
mennyi~égét vették tehát számításba, nem pedig a bátorságot vagy 
az aklir&tot, n •m a márték alá oem PSÖ értelmi és erkölcsi er8t: 
de illy módoo e hadsPreg mintegy knrlátot képezett a oemzet és 
a királyok k nzött; s mPgveretvéo a hadsereg, mi egyéb maradt 
még há.triA ? E kérdésre megfelt~ltek a Forradalom könnyU 
dtadll.l>lÍ. 

Hála a bölcselked8knek, letüntek már "ama (Botta szerint) 
azomoru idők, midön a jövő élet igéretei vagy fenyegetései szabá
lyozták a társadalmi gépezetet" l\ A azerz8dések szántszándékkal 
kétes kift-jezP&Pkben iratnak, s hozzák halaaztják az egyezkedése
ket, bugy eludázzák az elégtételeket és folytassé.k a pusztitthokat j 
aztán pedig csak addig tartatnak tiszteletben, mig áldozatokba nem ke
rülnek ; a báboruknak, semmi magasabb czéljuk nem lévén, az ellenfe
lek kimerülése vet véget: az egyensoly nem az igazsé.g nagy törvé~ 
nyei, hanem suly és mérték ezerint számíttatik, Valamennyien 
CBBk a királyi hatalom szilárditására voltak figyelemmel, bét:iószág 
gyanánt tekintvén az államokat, munkáeokul a népeket: a közpon
tosítás nevében megsemmisíttetvén a szabadtlág és kiváltságok 
nem maradt egyéb önálló hatalom a királyin kivül, nem más erény 
mint az engedelmesség. II. Fridrik ugy tekinti az államot mint 
valami gépet, a az ember boldogságát a kOlell jólétbe helyezi; 
XV. Lajos durva kéjelgésében bántalmazza az illemet és erkölcsi
séget; Angliában Walpol mint aféle kormányzati rendszert hozza 
divatba a megvesztegetéaeket, kapzsiságot és önzést állitva a baza
ezeretet és hit rnély és nemes érzelmei bolyébe; s egy miniazter 
fillkiáltott: "Mi lenne Angliából, ha mindig igazaágosan akarna el
járni Francziaország irányában?". Portugaliában kegyetlen kivég
zésekről kisért képtelen plir'lkkel sértegetik a jó érzéket. Il. 
J6zsef marényietet követ el Bajorország nemzetisége ellen j Len· 
gyeloradgé mf'gsemmisittetik ; vagyis a kiralyok magok döntik 
meg a törvényesség jogá.t. 

Németország fejedelmei fejökbe vették uU.nozni XIV. 

1) Storia d' Italia, lib. XL V ll. 
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Lajos udvarát j ünnepélyek, szerelmi kalandok 1 költlik, látvá· 
nyok jöttek mindenfelé divatba: nevetséges dolgok, mert utAa
zottak és természetellenesek; miért is finomság helyett vétket aztil
t ek, s kiölték a szemérem-érzetot. A szokásos olaszországi tttazé.. 
sokból egéaz báremet hoztak magukkal a fejedelmek; aztd.n flStlS 
gondjukat az öltönyök, egyenruhák, parkok, vadászatok, egéaz er
dőknek tervszerü berendezése vették igénybe. Ismeretesek Fridrik 
Agost azaz választó fejedelem kába költekezései, ki huszonöt mil· 
lió lin\t pazarolt kedvesekre, s a mühlbergi táborban harmincz 
napon d.t tartó lakomát rendezett, mellyre negyvenhét király és 
fejedelem volt megbiva. E romlást okozó gyermekségekhez járul
tak az inaszakadt hitbériség fondorkodásai és versenygései s a 
törekvés egy czirpért, valameily tiszteleti elsélbbségért, egy maga· 
sabb fokért a hierarchiában. Az egyházi fejedelmekben mind e 
gyengeségekkel a botrány is párosult; s a katonai szerzetes ren
dekben a szüzességi fogadalom csak egygyel több szentségtörés 
vala. Igy emelkedtek ama fejedelmecskék, kik bár gyülölték, 
még is utánozták Francziaországot, mert neveltetésöket franczia 
menekültektöl nyerték. 

Hátravetvén az erkölcsiséget, a. királyok önzö szé.mitásaikban 
is cs;;lódtak. Lengyelország egy kicsiny hűbére különnemü, csak 
a közigazgatás által összetartott részek kapcsohisa utján mindin
kább növekedésnek indul ; világiasitván magát a Reformatio ide
jében.,- a másod rend ü hatalmak közé küzdi fel magát; fegyveres 
erejénél fogva csakhamar óhajtott ezövetségessé válik a nagyob· 
bakra nézve; központjával lesz Németország nemzétieégi vonzal
mainak és protestansainak j ugy hogy a hét éves háboru alatt Né
metország fele elszakad a birodalomtól, mellynek alkotmánya illy 
módon nagy rázkódást szenved, jóllehet a porosz politika nem 
bátorkodik bevégzetté tenni a szakadást. Egy b a r b á r, kitélf a 
westphali békeszerződésben a fenség czímet is megtagadtd.k, Svéd· 
országtól terűletet rabol el, hogy fövárost épitsen a111on magának, 
Törökországtól egy tengert, hogy kikötiire tegyen azert, Lengyel-

,.orsz&.gtól tartományokat, hogy közlekedhessék Európával, mellynek 
csakhamar törvényt szab. Ellene és Törökország ellenében Lengyel
ország védfalat képez, s a hatalmak lerontják aat. Az osatoszkodók 
kés8n vették észre, milly fenyegeUS szomezédot szereztek maguknak 
a vad de polgárosult városokkal, hagyományokkal és mítvészetekkel 
biró Oroszországban, melly már egészen Európa szivéig nyomult 
elöre. És aztán az erkölcstelen példa IJleg vult adv•. 
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Eri:Sseknek érezvén magukat, a fejedelmek felforgatták saját 
alapjaikat, s amaz egyensulyt, mellyet legrdbb elv gyaná.nt hirdettek. 
Anglia mindnyájokat felülmulja gazdagságban és kereskedelemben, 
s óriássá ncivekszik a szárazföld zivatarai közben, mellyeket 6 
korbácsol fel vagy csillapit le pénzzel; s az amerikai há.boru óta 
gyülölséggel viseltetik Francziaorsz!lg ellen. Oroszorszlg szintén 
zavarja a sulyegyent, s szakadá.~t óhajt, hogy meghóditsa Finn
landat és Törökoraz!lgot. Olaszország mindenkinek nyitva lill, mert 
nem köti össze az akarat egysége: a. tulsulyban leviS két hatalom 
köziH Piemont nem bir elég er!Svel kizárni Francziaországot, a 
nincs védve Austria ellen, minélfogva a milanói és genuai területre 
vágyik j Austria csak a velenezei területen vagy Graubündenen 
keresztül juthat tartományaihoz, miért is kapcsoini óhajtja azokat. 
E hatalom, mellynek természete inkább az ellenáltás mint a kez
deményezés, melly a helyett hogy megeli:Szné inkább be azokja 
várni a szükségeket, melly mindent akar magának biztositani de 
semmit. veszélyeztetni, s melly a veszteségek daczára is mindig 
növekedett, megtagadta a conaervativ elvet, hogy támadólag 
lépjen fel j mindenfelé szomszédai vannak és sehol határai; Lom
bardia Olaszországot teszi ellenségévé, Belgium Francziaországot j 
és rája nehez('dik a terhes megtiszteltetés: azabályozni a birodal
mat, melly, mint a féle rozsdás gépezet, mindig mozgásban van s 
még sem halad. N!imetorsdg tudományos szinezetet adott aaját 
mozgalmainak s titkos tanokkal és beavatási ezertartásokkal füsze
rezte azokat: Fridrik, a kéjelg6, gunyoros, öldökl H szellemű feje
delem, vallástalanságot éa erkölcstelenséget vitt az udvarba, s 
romlottság várod.vá tette Berlint j de halálával Poroszország el
veszti erejét. A kisebb államok közfil Spanyolországnak a régib81 
egyebe sincs mint az lnquisitio, s Francziaország gyarmata, mi
ként Portugalia Angliáé j mire aem képesek önmaguktót A köztár
saságokat pártok szakgatták. Törlik és Lengyelországhan a fejet
lenség uralkodott. Átaliinos volt tehát a roszul lét érzete, s ama 
nyugtalanság, melly e!Mll, mid6n kerülhetlenül szükségea a ren
dezkedés s hillnyzanak az ahhoz megkivántat6 eszközök. Jaj a 
világnak, ha egy hatalmas akarat összeütközéabe talál jönni e 
sd~huzó törekvésekkel! 

Némellyek makacsul a régi mallett akartak maradni, s gör
csösen kapaszkodtak az egyensuly politik~jába, jóllehet más sar
kakon forgott már a világ. Ahelyett tehát, hogy reformáltak 
volna, várták, mig a baj végkép elmérgesedik, a azt hivén, hogy 
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A régi kerékvágabban maradhatnak, mindent a ténylegea állapot 
szerint inMztek, ahelyett, hogy lépteiket a jövlS felé iré.nyozták 
volna. Más királyok ll. b ö l c R é a z czimre vágytak most ugy mint 

· ogyilor a k a t b o l i k u s és l e g k e r e a z t é o y i b b mel,lékne· 
vekre, B elfogadták az njitasokat

1 
föltéve, hogy analok kezdemé

nyeztottek R az ö elönyl\kre irányultak légyen azok; és mindent 
a kormány gyárnsága aié. akartak vonni, mid8n a nemzet nem 
érezte már magát kiskorunak ; azt akarták, hogy a világnak a 
kormány adjon lökést, holott a kormánynak is a táraadalom 
adta már azt ; mérték ezerint akarták osztogatni a világosságot, 
midőn a azabad dzsgálat a politikában, vallásban, gazdáazatban, 
bölcsészetben elmélödöblll már gyakorlativá, életbehatóvá lett. 
nM i D d e n t a n é p j a v á r a, sem m i t a n é p á l t a l, u mondá ll. 
Fridrik, s ismételték valamennyien. Ha csábitólag hat a ar;elle
mekra látni, mikéot növelik fejedelmek és minisztE'!rek az orszá. 
gok jölétét, erejét, fényét, nem kell feledni, hogy ök voltak, kik 
lealacsonyitották az erkölcsi érzelmet az által, hogy kizárólag 
csak a kényuralom nevében és javára müködtck, R a régi erkölcsi 
és polgári azokásakat bizonyos mennyi9égtani és anyagi rendszer
rel helyotteoitették. Aztán az ujitások alkalmával, mellyek leg
nagyobh részt pusztán tagadó elv által sugaltattak, a roszszal 
együtt a jót is eltörfilték; a rombolásban rohamosan tulszaladtak 
a czélon, elöitéle'teknek és visszaéléseknek neveztélc a legtársadal
mibb és legszentebb dolgokat, s a rondetlenségek uj alakok alatt 
ismét elHállottak. 

A meggondolatlan ujitáaok telul.t nem vertek gyökeret, 11 az 
utódok mindenütt siettek lerontani az el8dl:lk müveit: Pombal Por
tugalia egész tevékenységét magában összpontosította és megsem
misítette a népet , Mária pedig kereaztiil húzza az ö intézkedéseit. 
Il. József vigasztl\lbatlanúl hal meg az általa eszközölt felforgatá
sok szer·enceétlen következményei miatt, a Leopold visszaállitja a 
régi állapotok at ; Maurepas C boiseui reformját akasztja ssegre, 
Calonne a Neckeré t. Mi az eredmény? Kiforgat va meggyőzödé

seikből, a népek azt hiszik , semmi sincs állandó az ég alatt, s 
hogy ök is megkisérel hetik a jobbnak látt,zót, kitéve magukat a 
veszélynek, hogy csalódjanak, miként csalódtak a királyok. 

Szüluégét érezve a pénzügyek rendezésének a a nyugalom 
biztosit4sának, úgy vélekedtek, semmi sem könnyíthet annyira egy 
nagy közigazgatást, mint ha gépies ~:;zabályszerüség vitetik be ab
ba. Innen a felfogás, melly ezerint egy állam jóléte föleg a köz-
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igazgatllai fogalmakon alapszik ; miért ia valamennyien reformokat 
siettek életbe léptetni, nem sokat törlSd ve vel(>, id8szeriiek voltak
e vagy nem, csakhogy z,ljt-ütök lettek legyen azok. A törvény
könyvek kéazitése jogtudósokra bizatott , kik legfelebb csak czi
mökben voltak bölcsészek 1 nélkülözték az átaJános tanultságot, 
nem birtak a történeti illliségek érzetéveL A közép-kor barbár 
batalmaasligai szükségessé tették a pápákra nézve, hogy területi 
uralmat biztositeanak maguknak, a ennek folytán az egyháziaktól 
eltérö érdekekkel birjanak : ahonnan aztán siralmas összeUtközé, 
sek szllrmaztuk, midön a fejedelmek felköltötték a nemzetiségi bi
znlmatlaniUI.gokat a páp!li katbolicismus irányában. Rámutattak az 
esetekre, me Ilyekben a pápák visszaéltek hatalmukkal; s miután 
a bölcsészek által a nép zsarnokaiúl ki~ltatták ki a papokat, a ki. 
rályok hozzá fogtak levern i ezeket, B II. Frirlrik, n. József, Pom· 
bal, Aranda, Choiseul szabadelvü czimre tartottak igényt, mert el
lenségei voltak a papságnak. Illy módon javítások czime alatt a 
közigazgatási zsarnokság egész Európában megsemmisítette ·a köz 
és részleges szabadságokat j a rendi gyülekezetek puszta alakiság
gá 8tl)yedtek alá, a nemzeti képviselet megszünt, s az önkény elöl 
minden korlát lehullott. 

Az által, hogy egyebet aem vettek azabályúl, mint a mit ök 
ir talt, a királyok értésökre adják a népeknek, miszerint az ura l 
kodó érdekeivel homlokegyenest ellenkező jog is léptethetl:l életbe, 
egyéb sem kell vén ahhoz, mint hogy meg legyen irva, 8 előkészítik 
amaz időket, midlin alkotruányok fognak rögtönöztetni, valameny
nyien egynapi éleUielt, mert csak papiron alapúlók. Ki lévén egy
szer mondva, hogy a kormány mindent tehet, mit a társadlllom ér
dekP.ben hasznosnak hisz , mindent mPg igazságtalanságot is 1 a 
leczke nem leszen elveezendö a forradalomra nézve. A közvéle
mény nagyobb gyalázatára, azok, kik a machiavellismust gyako· 
rolták, Montesquieut vették az új törvénykönyvek alapjáúl, 8 igaz
ságosságot, türelmet, em berezeretetet hirdettek; ldvált!lágokat ra
boltak el, de csak uzért, hogy önmagukban központositsák azo· 
kat j mozgalmakat idéztek elé, mellyek hatálytalanak maradtak, 
mert nélkülözték n szabad~ágot. 

· Hogyne hanyagoltattak volna el a kötelmek 1 hogy roBrad-
hattak volna rázkódás nélkül a hiezemek , rni!cor felülről jöttek az 
erkölcstelenség példái? S ezekre valának késöbb támaszkodan
dák a leggyalázatosabb jogtiprások 1 a franc~ia kö<~társaság által 
fele.röszakolt egyforma aik ohnányok, a rastad ti é11 vincennesi gyil-

XVll. 54 
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kos11ágok, az El-Ari8hi szerzödésnek angol részröl lábbal tapodása, 
Napoleon er8szako8 politikája 1)1 az ö legyözöinek visszatorláni. 
S hogy milly túlságossá lett a királyi hatalom, magok a királyok 
akarták megmutatni az által, hogy ellenkezésbe tették magukat a 
pápai tekintélylyel s kiüzték államaikból a jezsuitákat. 'rámogat
tatni látván magukat alattvalóik által, kiket tiszta és buzgó király
pártiság rohama fogott el egy időre, s nem tanúiván még meg, 
maonyire 8Ztik8ége8 ovakodni a hizelgöktöl, a királyok átengedték 
magukat a kedvez() áramlatnak, s kijelentették, mikép "a ma g á
no8okat nem illet i meg a jog biráigatui vagy értel
m e z n i a fe j e d e l e m ak R r a t a i t," s akarták, hogy helyesek
nek tartassanak a z ok o k, m e ll y ek e t ki r á l y i k e b l ö k b e 
z ár t ak." Ugyanazon módon, vagyis állam-csíny útján töröltettek 
el Francziaországban a parlamentek, Lombardiában a tartományi 
telltületek j a közvélemény, ez új hatalom előtt nem akarnak 
meghajolni a régi hatalmak , a egy angol király azt ·mondja : -
"E g y g h i n e a é r t P i n d a r m i n d e n ó d á j á t o d a· 
a d n ám" j egy savoyai király pedig igy szól : - "T ö b b r e 
b e c 11 ü l ö k e g y d o b o 8 t, m i n t v a l a m e n n y i a k a
d em ik u 8 t ö 11 sz e v é v e." A tudósok és irók fellázadnak 
tehát azok ellen, kik alázatos azoigáikká tehették volna öket; 
az elégedetleo papság nem igen csepegtethetett a azivekbe tiszte
letet irántok, 8 Abimalech megdöntötte Sault. 

Mialatt tehát a fejedelmek olly különbözö utakon módokon 
rideg és merev hatalmi elvontságra törekedtek s maguk ban össz
pontosították a köz- hatalom azétágazó szálai t, oem vették é11zre, 
miként siklanak ki azok kezeik közül. Vallási viszályok, forradal
mak, háboruk, korlátlan gazdászati verseny, kamarák é11 parlamen
tek vitatko~ásai, politikai é11 vallási üldözések folytán, mellyek ide 
oda hányják az embereket, társitják az eszméket, s mindenütt 
ugyanazon meggyözödéseknek hódoló párthiveket hoznak ÖIIIIZe, 
egész Európában növekedett a közvélemény hatalma, 8 tényleg 
birtokába jutott az amaz átaJános uralomnak, mellyet a királyok 
jogilag igényeltek maguknak. Politikai kérdések kerülnek szö
nyegre a tolleanai és parmai beiktatást, a nápolyi poro11zka-lovat, 
Lengyelországot, Amerikát, _a Stathouderatot illetöleg; mind olly 

1) Üsstik fel Bignon történetét, s bár 6 folytonosan védi Francziaorszá1r 
és urának eljárását, minden lépten nyomon ott találjuk nála 11o czhnekben és a 
lapnéleken e s116kat: Violaticm du droit du gem. 
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eaetek, mellyekben a kormányok ml.aok belügyeibe avatkoznak 
mintha nemzetköziek vo l nának azok, s a nélkül hogy megkérdez
nék a népet, mellynek állítólag· érdekében fáradoznak. Amerikát 
érdekli:Heg, féltékenyeégblll magok a királyok is azokatlan szabadelvü
séget hangoztattak s a fölkelés jogát hirdették; igy történt, hogy az el
nyomást fogcsikorgatva viseliS és ellenállva küzdö népek megis
merték önmagukat, s azon merészséghez jutottak, melly nem veszi 
számba az akadályokat. 

Az eleintén olly annyira elszigetelt társadalmi elemek most 
már egymáshoz közeladni vagy összeolvadni, s az emberi értelem 
minden fölfedezé~ét hasznosan alkalmazni törekszenek. Innen az 
emberiség iránt való szeretet, melly eszmévé változtatván át az 
érzelmet, többe nem szeretetnek, hauem philanthropiának nevezte 
magát: onnan a börtönök, kórodák, süket-némák, munkás osztá
lyok érdekében életbe léptetett vagy tervezett javitások j hadat 
üzentek a kinzásnak, az lnquisitiónak i a vallás i türelmet szüksé
gessé tette a kereskedelem. Az á.talános jóakarat és ezeretet 
csábitó hangja nem engedte az embereknek észrevenni az elvek 
összef"üggetlenségét, a vélemények ingadozását, a valósitAsok lehe
tetlenségét, B hogy ama mtlvelt epikureiBmus hivei az embernek 
csak érzékeire voltak figyelemmel, mig az észt és lelket csak esz
közökül takintették, nem czélul. 

A papság haragot táplált a királyok ellen, kik minden alkal
mat felhasználtak, hogy csonkitsák hatalmát B megtámadták wen
tességeit; félt az irodalmárok tól, kik hadat üzentek neki; kevéssé 
bizott a népekben, mellyek között enyészetnek indult vala a bit : 
ugyanazért tétlenségbe zárkozott, miként a hajótörést szanvedett 
ember, ki nem bátorkodik mozdulni, attól félvén, hogy felforditja 
az egyetlen deszkát, mellybe kapaszkodott. Történt-e valami ha
talmas visszavágás az Encyclopaedia ellen? A szerzetes rendek 
kiváltságos léttel birtak, melly megfelelt az időknek, midön a köz
jog még ismeretlen vala j s visszásságok fejlődtek ki, mellyeket az 
alapítók nem láttak előre. Szabályaik, mellyek alkalmasak voltak 
a hivö korokban, megszüntek jók lenni j a földbirtok-árak roppant 
mérvben emelkedtek j a biztonságra nézve nem voltak többé szük
ségesek az egyházi menhelyek; a hosszu idön át vitt takarékos 
gazdálkodás roppant gazdagságokat halmozott össze, mialatt m ind
inkább megfogyatkozott R. valódi hivatás, s az örökség egyenlőtlen 
felosztásából származott belépési ösztön i az apátságok tehát, miként 
mondogaták, a férfiak zsákmánya e a nök sirja valának. 

64• 
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S mll.r mol!t, · midlln winden el 8 re me nt, némell y ezerzetek 
makacsul mozdulatlanok akartak maradni j s a papok és szerzete• 
sek meglazulva erkölcseikben és buzgalmukban, miként a nyuga· 
lom idején történni szokott, közöoynyel viseltettek az isteni tisz
telet, értelmetlen nem törődéssel a titkok iráut: u hitágazatok ho
mályos és felfoghatlan dolognak nyilvánittattak; a külsö cselekvé
nyak, mellyek a hit védfalait képezték s a tan lényeges részeivel 
azoros viszonyban állottak, fölöslege~eknek tartattak; 1'1 a Krisztus 
'szölöje ép úgy ipar terévé lett mint ukármelly má:~ tér. Ekkor 
aztán lehetséges lett a József-féle rcmlsztlr, lehetséges a vallásos 
rendek eltörlése. Ez eltörlés zsarnoki tény volt, sérelmes ama be· 
caes joggal szemben, melylyel winden ember bir, hll!!Y szabarlou 
választhassa az életpály{.t, mellyet jóléte érdekéheu lllgalkal magabb
nak talál j és támadás volt az a tulajdon megállapitott és törvé· 
nyes jogai ellen, mert a szarzetP-sek vagy saját iparuk folytáu 
lettek gazdagokká, vagy hagyományozils utján kaptak jószágokat, 
hogy imádkozzanak és jótékonyságot gyakoroljanak ; szóval, ugy 
jutottak birtokokhoz mint bármolly más egyén. A nép szerette 
8ket jótékonyságukért s az oktatásért, mellyet tőlök nyert j s ha 
vádul hallotta felhozatni ellenök, hogy nem jál'ultak a közjólét 
elömozditásáh1Jz1 kérdé, ~ajjon a henyo és féktelen gazdagok já
rultak-e hát? Maga a követt-tt eljárás-mód is akadályozta azon 
föltevést, mintha a kormányokat ama sziv egyenesség és szándék
tisztaság vezérelték volna, mellyek nagyobb eredményeket képa
sek szülni, mint winden mesterfo~ások. Ha., miként a jezsuitlik 
esetében történt, vétségek hozattak fel a szarzetesek ellen, a jó· 
zan ész nem tehette, hogy gyengének ne nyiivánitsa a kormányt, 
mellynek nl'm volt elég ereje vagy bátorsága megfenyíteni a vét· 
ségeket, mellyekröl öket ballgatl\gon vádolta. 

A jezsuiták eltörlése áldozat ·volt, me Ilyet a királyok a til· 
relmetlen billcsészetnck s a. papi féltékenységnd( hoztak; de ez 
által a JPgsajnosabb erötleaséget árulták el, azt t. i. hogy nem 
képesek védeni a gyengéket, A szent egyház magaviseletével azt 
tanusitotta, hogy miu tán megszabadult a kéjelgéll, aztán a. szentség
árulás, aztán a villongás<.~k gonosz szellemétől, most ismét egy uj démon, 
a félelem démona által szállatott meg. Lerontatván a sövény, 
védtelenül ki lett téve a szölö Isten harag-szelének, ki hogy osto
rozza a pásztorokat, vaddá tette a nyájat, mellyet ~k roszul 
legel tettek. 

A nevelés-rendszer gyökeréig ható rázkódáat ezenvedett ama& 
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eltörlés filtal i fennhangon hirdették 8 mtnnyieég és természeti· 
tudományok előnyét & szép és jó tanai fölött ; ugy látszott, bizto
Ritani fogják szok a világ jólétét, mcrt hiszen az ember test, 11 

kielégíttetvén ennek szükségei, mi sam kell egyéb j 8 lélekre, gon
dolák, tulságoean sok figyelmet forditottak az egyházi nevelök j 
most tehát utána tétetett az az anyagnak. M ig a világnak folyto· 
nosan haladnia kell, a bölcsészek ime czélul tűzik lerombolni a 
kereszténységet, vagyi11 tizennyolcz századdal vinni hátra, 8 Epi· 
kurhoz vsgy ~pen Plátóhoz terelni vissza a világot. A publicis
ták szakitottak n közép korral. Mig a rnegelözö századbeliek az 
eszményít a valóval igyekeztek összeegyezte tn i, ezek vagy elmé
leteket állitanak fel, mellyek egészben véve alkalmazbatlanok, mi!lt 
p. o. Filangieri, Wattel, Delolme tettek, vagy pedig Mablyként 
vnlamrlly holt ré>:riség felé hátrálnak, anélkül azonban, hogy el 
akarnák fogadni annak alapföltételeit, millyen teszem a rabszol
gaság lerme. Népvédek nem törvényhozók lévén, rombolásra nem 
építésre képeznek növendékeket. Rousseau 1 részleges eseteket 
absolut polgáro~ultságnak 8 a társadalmi állapot átalános és szük
Aégképi törvényénrk vÁve, a család keblébe is becsempészi a 
romboló szellemet, olly uton haladva, melly ba1'omi elszigeteltség
hez vezet; s a szenvedélyek által vágatja ketté ama nehézsége
ket, mellyek körül legnagyobb szükség van az ész türelmére. 

M1g ezek elvontségokkal bibelődtek, az oekonomisták gya
korlati dolgokra forditották figyelmöket, tágitva a közigazgatás 
körét, s egy tudományt teremtve, melly ruind a társadalmak mind 
az ezekE\t kormányzók szükségeinek megfelelt 1 de ellentétben 
állott a dívó gyakorlatokkal, s a kereskedelmi, polgári és bün
fenyitő Wrvényhozással. Növekedvén merészségök, ök is bátor
ságot vettek maguknak vizsgálni a társadalmak állapotát; s nem 
elégedve meg annak kutatásával, mi lenne hasznosabb, vélemé
nyeiket visszautasithatlan jogok gyanánt állitották fel, s nem ta
nácsokat osztogatni, hanem követelni látszottak. 

Gyökerestül felforgattatnak tehát a z eszmék, mellyeken 
akkorig a társadalom nyugodott; a nép-fenség, egy társadalmi 
szerzödés, mellyen az együttélés törvényei alapultak, az emberek 
egy,!mlösége mind megannyi hitágazatokká válnak j következéskép 
a nemesség nem bir létjoggal, minden vallás babona, az ösj 
eszmékhez ragaszkodás elöitélet. A köztársaságok bámulat tár
gy~t ktipezik, a gyaláztatik a lovagias o·daadás a király, a nök, a 
haza irt\ nt. V édettbtsl védövé lesz az irodalom. Megszünnek 



mintaképül venni az udvart; három nilgy bl!.ngzatoa ar.6lamot el· 
mondani, mindent kétségbe vonni, s mégis mindenröl ·it~letet 

hozni bölcselkedésnek tartatik j a királyi hatalom ellensulyozása, 
a miniszterek felelőssége, elfogadott törvények, nép-hatalom, s 
más hasonló angol eredetü jelszók mint visszaemlékezések s egy
szersmind teljesen ismeretlen ujdonságokként hangzanak ; nyilt 
támadás intéztetik a megállapitott rend, a azokott formák, az elismert 
tekintélyek, az egész politikai és vallá si rendsmer ellen; B az iro
dalmi pórnép siettetni akarja az elvek alkalmazását, mielött tisz
tába jött volna magával azok iránt. 

Mig előbb a közügy titok tárgyát képezte,.s Fenelon és Racine 
kiestek a kegy ből csupán azért mert beszéltek felöle, most a po
litikai tudományok fels~ab ad ulnak j a közigazgatAs-isme hasonul az 
emberi ismeretek egyéb részeivel; a közjólét a müvelt világ ta
nulmányainak és beszélgetéseinek tárgyává l eszen; miotha csak 
oem hivén többé a jövő életben, növeini akarták volu e földi lét 
élvezeteit s kevesbiteoi bajait; ugy látszott, maguk az udvarok is 
bölcsésziekké lettek i Turgot és Malesherbes, az Eocyclopaedia ta
nítványai, miniszterségre emelkedtek Francziaországban; s itt és 
másutt a bölcsészek eszméinek megfelelő törvény-könyveket adtak 
a fejedelmek i de a társadalom jóval megelőzte öket, s tulemel
kedve a politikai légkörön, teljes átalakibist követelt. 

A tudomá~y és közvélemény tehát olly óriásilag növekedtek, 
hogy közelébe jutva a trónnak, ujitásokat parancsoltak arra. De 
az uj mozgalom s a régi eszmék, erkölcsök, törvények, vélemé
nyek között igen nagy volt az ellentét. A csapások főleg a ne
messég, annak kiváltságai s ösi hivatal- és méltóság-képessége el
len irányoztattak. Közepette az uj és régi rentl eme küzdelmének, 
a nemesek belátták szükségét a sorakozásnak, hogy védjék emezt: 
de elég volt-e azt csak védelmezni? 

Titkos társulatok. 
A közben mindinkább terjeszkedtek a titkoB társulatok, B a 

Weishaupt által alapitott llluminatueok (475. lap.) kibövitették 
a szabadkömüvesek tanait és gyakorlatait. Az ész egyedüli tör
vénykönyve az embernek; a papok és uralkodók hóhérok i a czél 
szantesiti az eszközöket i ki a felekezetnek árthat, bármi uton m6-
don el teendő láb alól i a végszükség esetén p a t e t e x i t us. S 
miként beszélték felőlök, titkos jegyeket használtak, hogy bárhol 
érintkezhessenek egymással, minden zárhoz kulcscaal bírtak, utá
nozták a pecséteket, két késre tudtak írni, ezereik voltak mérge-
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zéere vagy magzat-elhajtáara ; főleg pedig hivatalokba éa má1ok 
bizalmAba igyekeztek bejutni, hogy annál könnyebben müködhea
senek czéljaik érdekében. Az igen munkAa Weiahaupton éa Knig· 
gen kivül sok más nagy tevékenyaégü tagot foglalt magában a 
társulat; illyen volt többek között Semler, ki, Halleban tanárkodva, 
az ész-elviaéget vitte be a theologiába, a támadást intézett a Lu
ther és .Calvin által meg hagyott hitágazatok ellen; Berlinben Nico
lai könyvárus Mendebohnnal, Biaaterrel , Gedikevel egyetértve, 
ugyan olly ezéiból az Á t al á n o a-n é m e t-k ö n y v tá r t tette 
közzé ; Bahrdt német-egység czimen egy felekezetet akart alapi
h.ni, mellynek a közvéleményt kellett volna azabályoznia. Zim
mermann, Hoffmann, a a kik csak elleufeleikül mutattAk magukat, 
üldözést és rágalmakat vontak magukra. Irodalmi gyüléaeket tar
tottak, hol a nagyobb rész valóban nem látott egyebet irodalom
nál és tudománynál: bántották a velök nem tartó írókat, magasz
talták a hozzájok ragaszkodókat: a mindenütt jezsuitákat láttak, 
még a legbuzgóbb protestaosokban is. 

A bajor kormány lefoglaltatván papírjaikat kinyomatta 1) B 

az összes udvarokkal közlötte; de nem volt bátoraAga azigoru föl
Jépésre határozni magát: a legtöbben társulatukba beavatott feje
delmekhez menekültek, föleg a azáaz-góthaihoz, kitö) Weiabaupt 
évpénzt huzott. Az illynemti táraulatok mindenfelé el voltak 
ágazva; s hogy ne ismételjük, mit Francziaországról már mondot
tunk (106. lap.), Rómában a svéd, avignoni és lyoni Illuminatu
sok egy páholyt alapítottak, melly ítélö-azéket képezett ott. Rey, 
kit XVI. Lajos rendör-miniszternek szánt, Nápolyban a azabadkö
müvesekre vonatkozó okmányokat gyüjtött, mellyek alapján aztán 
temérdeken börtönbe kerültek. 

Felvilágosittatva annyi mindenféle tanok s nyomatva a min
dig növekvő terhek által, a népek végre megtanulják saját érde
keikre forditani figyelmöket; mindinkább elevenen érzik az igaz
ságtalanságot, melly rajtok elkövetietik, midön a személyek éa ja
vak olly nagy része mentesen hagyatik a közterhektől; le akar
nák rontani am~& kiváltságolt kasztokat, mellyekre a régi épület 
támaszkodott; intézmények után vágyakoznak, mellyek megaka
dályozzák az adók önkényes emelését, ez egyedüli politikai gaz
dáazatát a királyoknak mostanában ; szükségét érzik ama közigaz-

l) Az Illumioatuaok reodéoek és íelekezetéoek eredeti irományal. 1786, 
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tási formáknak, mellyek, hármin<lk legyenek 1 bármilly alapon 
nyugodj&nak 1 az öszszes valódi szükségek, az összes élő er<lk 
nyilvánulását vonják magok után, B végre biztositják az érdekek 
egyensu!yát. Szúval, szabadságokat kivánnak mint a jólét -elemét 
és biztosítékát, S minthogy a kormányok minden köz-tény egye
dUli &zerzl:íi akartak leoni, windeo hibát rájok hárítanak, s azt hi
szik, egyedül azok tartják vissza az emberiséget a tökély utjára 
való l épéstöl. V agy ru eg kellett tehát semmisiteni a kormányokat, 
vagy átalak ita ni. 

A nép-fölség nem csupán könyvekben hirdettetett többé, 
hanem maguk a fejedelmek Íb szantesitették azt az .&.ruerikai füg
getlenségben ; különbözlí helyeken zavargAsok, néhol forradalmak 
ütöttek ki; s Belgium, Holland, Lüttich, Aachen1 Genf wozgalmai 
s egyéb nyilvánulásai ama zavar· kedvnek, me Ily a tömegekben 
lappang s melly tévesen szabadság-t<zeretetnek vétetik, egytől 

egyig demokratikus czél felé irányúltak ; az emberiség társadalmi 
változást látszott szükségelni 1 melly a nemzet kezébe juttatná a 
politikai hatalmat, s valósitaná azt, mi helyes és igaz találtatott 
az akkori bölcsészetben l), 

Ezen század egész története oem egyéb vala tehát, mint cl8-
készület egy forradalomra. S a rázkódásnak annál eröllzakosabb
nak kellendett lennie, mert az allcotmányok nem voltak megírva, 
banern csak szokásokra támaszkodtak; nem voJtak biztositva, ba-

1) 1766-han Fridrik porosli kirilly azt irta Voltaireha., hogy "a bölre4-
szet mAr Chehországban f.s Ausztriában, a babona ezen Ils i fészkában is utat 
tört magAnak." V>&lóban a csehek egy összeesküvést szlltt.ek, mellynek nepomuki 
SIS. János ünnep én kellett volna kirörnie. Czél.,ok volt az ur11k ellen Uzadá,ra 
birni a köznépet, hogy kiküzdje a szab11dságot, eh öröini a tes• l szolgillmányo
kat, leölni az uraka~, maguk közölt osztani fel a t.irtokokat. Mária Terezia el· 

fogatta a kolomposokat, és •zéa,:pte nz ö,szeesküvés hál6zatAt olly eae .. dben, 
hogy alig vette azt valaki ·észre. De ll magn kisériette meg törv~ny~sen vr.16· 
sitani tervöket, elfogadván egy eléje terjentett javaslatot, mellynél fogva a 
nl!gy kiterjedésli birtolink tulajdono•ainuk évi tizetás fejében a parautak kezére 
kellett volna azokat boc:~lÍtaniok. Ez eszme elhintetett a parasztok között, fli
leg egy pap filradozáu. folytilo: de az urak telj~s erejökbill ellene ssegliltek e 
merényletnek, melly tulajdonukat fenye:reté, a a parasztok lbongani kezdettek, 
az urak pedig fenyítették öket. MAria Terezia védelmezte u elnyomottakat, kik 
azon meggyözödésben, hogy az udvar mallettök van, l 773-ban egé~z Cseborszilg
ban fölkeltek, a iszonyatosságokat követtek e miként már ez szakása a n~pnek, 

ha hosszas elnyomatils ntlln fellázad. A. callazárniS ekkor kénytelen volt huszon
nyolcz eÍ:er ~>mbert küldeui ellenök, kik engedelmeuégre Rworitották !Iket. 
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nem csak a fejedelmek szeszélyétöl függtek j 01ert nép sehol sem 
létezett, kivéve Angliában j mert mindenütt hiányzott a rend és 
szabadság j mert hazugság vala az egyeduralom, hazugság az egy
házi hierarchia, hazugság a hübériség: s a fölszini látszatok alatt 
ott tátongott a mélység. 

Francziaországban leplezetlenül nyilvánult az, mi a többi or
szágokban inkább csak határozatlan vágy volt. Kitünő irók {Jem 
éltek többé a század vége felé, de átaJánossá lett az irodalom ; 
gyorsan terjednek az isilleretek j az emborek gyermekek módjára 
mindent olvasnak, s mindent elfogadnak meghányás nélkül; a. zseb. 
könyvek, szi,oházak, regények útján minden népiessé válik ; a hir
lapok nem táplálkoznak komoly vitatásokkal , de eleget tesznek a 
mohó vágynak haladék nélkül közleni, gy ora forgásba hozni a 
fölmerülő eszméket, mielöbb él vozni azok eredményét, ezer meg 
ezer emberrel füzni társalgást még a távolban is. Egy utazó kér
deztetvén, mi ujat látott Páriz~blln: - MSemmit (felelé), kivéve, 
hogy amit el öbb suttogva beszéltek~ termekben, azt most kiuuálják az 
utczákon." Az cmue•·iség fecsegő ezeretetétől áradoztak az ajkak, 
a hiúság fölülkerekedett az önzésen j érzelgőségi roham által meg
lepetve, úgy látszott, mintha a társadalom második gyermekké léve 
ak~trt volna megifjodni, s Robespierre, Marat, Saint-Just, Coutbon, 
Barére, a jövö em'berevök , költői ömlengésekkel kezdették: de 
mindenfelöl nyilvánúló föltétlen kárhoztatással találkozott minden, 
mi történeti és régi volt, anélkül hogy még annak lerontására 
gondoltak volna; divatba jö~t siralmas bangon írni , s Tacitus és 
Juvenalis modorában gyalázni a társadalmat; mindazáltal a szel
lemek telve voltak bizalommal önmaguk és a jövö iránt ; mert 
hogy kikerülbetlen felforgatások jövője AlJott elöttök, azt minden
ki látta, kinek szemei voltak a látásra. 

Már XV. Lajos mondotta mély önzéssei : - "Utánunk a 
világ vége ; utódaim ugyancsak meg lesznek akadva. u Rousseau 
l7ö0-ban igy irt: "Nem hiszem, hogy az európai nagy monarchiák 
még sokáig tarthassák magukat. Mi válllághoz , a forradalom 
századához közeledünk. V éleményern részleges ok okon ala púl; de 
nem jó mindent kimondani, s aztán úgy is mindenki igen jól látja 
azt." Voltaire pedig 1): "Amit csak látok, minden egy forradalom 
magvait hinti, melly kimaradhatJanói be fog következni, s melly
nek látásliban én nem fog<•k gyönyörködhetni. A világosság any· 

') 1762 april 2-rM levél Cbaovelin úrhoz, 
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nyira elterjedt, hogy a legelső alkalommal kitörésre kerülend a 
dolog; e az lesz aztán a Rzép kis eRete-pa lé. Boldogok az i~jak! 

mi mindent fognak látni. 11 

Ennyi mindenféle ellentétek kiegyenlítésének terhes felada~ 

nebezedett XVI. Lajosra, a jó emberre, ki bizalmatlan lévén ön
maga iránt, nálánál kevésbbé képes a főleg sokkal kevésbbé be
csületes egyénekkez fordúlt tanácsért. 

Egy zsarnok, vagy egy nagy ember talán megmentette volna 
Franczia.országot, vagy eltiporva a lealjasított népet, vagy kény
birájává és mérsékllljévé vetve fel magát a szük11ép;es reformoknak. 
Lajos, erényekben gazdag s képességekben szegény, csak tapo· 
gatózva lépdel; kénytelen lévén minduntalan ministereket, azaz 
rendszert változtatai, ha a roszak ártanak neki, a jók nem hasz
nálnak j látva amazok folytonos kisérleteit, a nemzet hozzászokik 
a gondolathoz, hogy valami jobbat ie lehet léteeiteni ; az állam
tudósok azon meggyllzödésre jutnak, miezerint egy nép képzé
séhez nem elégségesek a szándékok, hanem biztosítékokra van 
szükaég. Az ellirelátás hiányában szenvedö udvar, melly XV. Lajos 
mélyen megromlott udvaronczainnk lépett helyébe, nem lévén 
képes a mozgalom élére állitani a királyt, fel akarta azt tartóz
tatni általa, de kellő erély nélkül; minek folytán a kormány az 
igazságtalanságok és gyengeségek ama vegyülékét tilntette fel, 
melly ingerel a nélkül hogy elvenné a kedvet az ellenállástól, sőt 
inkább népszerövé teszi, s a siker reményével kecsegteti azt. Mi
nisterek, udvaronczok, nök, hagyományok, bölcsészet között in
gadozva, Lajos találomra evez, s csak akkor kelt maga iránt ér
dekeltséget, midön megszünik müködni s elkezd szenvedni. 

Az amerikai háboru fölketési és szabadság-eszmékkel áraaz
totta el az országot; a hadseregbe pedig, mellyet polgárositott a 
hosszas béke, a nemzet eszméit vitte be, ugy hogy a polgári 
erények egyesültek a katonaiakkaL A pénzügyek legnagyobb za
varban voltak. Egy minister, ki azok rendbehozására hivatott meg, 
a ki elég ügyeaséggel birt a népszerűség kivivá11ában, nem bátor
kodott fölfedni a. sebeket, mellyek rögtöni orvoslást igényeltek; 
nem bátorkodott kérni a királyt legalább az elégséges reformok 
es11közlésére; a követve előbbi foglalkozásának szokásait és saját 
jellemének uralkodó hajlamát, a pénzügyeket a hitelre, s a hitelt 
a minist'er által keltett bizalomra fektette. Talán legalább idllt 
remélt nyerni, mi alatt valami jobbhoz foghasson, de nem nyerte 
azt meg j s miként a beteg, türelmetlenkedve a gyógykezelés alatt, 
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kuruzslóra bízza magát, ugy fordult az udvar Calonnahoz tanl.
csokért. Terméezeténél, rendszer~él fogva s kedvkereséaböl pazar, 
hasonlitott azon kereskedökböz, kik bukásuk előestéjén vakitó 
fényt fitogtatnak; u~y láts:6ott, mintha czélul tüzte volna ál-jóléttel 
ejteni mámorba a nemzetet, hogy uraikodbaesék a szellemeken, 
midön majd bekövetkeznék a merész müveletek percze, mellyek 
segélyével vélte ö ujra elindíthatni a pénzügyek megfeneklett ha
jóját. 

A ldtGnöségek (l;yülekezete. 

Calonne által sugalmaztatva a király most egy olly lépésre 
szánja magát, melly az országos közigazgatás alakjá.nak változását 
vala maga után vonandó. Elhatározza ugyanis összehívni a ki
tünőaégek (notablea) gyülekezetét-miként a különbözö 
állapotokban kiváló egyének gyülése neveztetett - hogy eléje ter
jeaztessenek annak a köz-jó érdekében tervezett intézkedések. 
E gyülekezet különbözött az országos rendektől, mert tagjai a 
király által jelöltettek ki, s bár a három rendet képviselte, nem 
volt joga dönteni, lunem csak tanácsokat adni ; azonkivül a har
madik rend csekély számu képviselői valamennyien a nemesi osz
tályhoz tartoztak, s nem lehetett föltenni rólok, hogy hajlandók 
leendettek megcsonkitani a magasabb osztályok kiváltságait. Egy· 
kor IV. Henrik, aztán Richelieu által hivattak össze; de az első 
kora különbözött a mostanitól, s Calonne nem ért fel a második
kal. 

Megnyittatván a gyülés Versaillesban ( 1787-febr 22), a mi
nister következő nyilatkozatot tett a korona nevében: - nEddig 
azt mondották : H a a k i r ál y ak a r j a, a t ö r v é n y ak a r j a; 
most : H a a n é p i a v a ak a r j a, a k i r á l y a k a r j a." Ama 
gyülekezet sok roaznak elejét vehette volna segéd kezet nyujtva 
a reformokhoz, mellyeket Lajos elfogadott, li akadályozva a pénz
ügyek ujabb zavaro~ba bozását; de a helyett csak ártott, mert 
arról győzte meg a világot, hogy a kiváltságolt osztályok irtóztak 
az egyenlőségtöl. A vizsgálat roppant nagynak mutatta az adós
ságot, 8 hamisnak a számadást, tehát vagy Necker, vagy Calonna 
megcsalták a királyt és a nemzetet. Calonne kénytelen volt el
ejteni számos terveit, s egyebet sem hozott javaslatba, mint a 
papir-bélyeget s a t c r ü l e t i a d ó t, melly egyéb kqzterheket 
pótló, s kiváltságokra és mentességekre való tekintet nélkül min
denki által természetben fizetendő egyenes adó lett volna. E rend-



- 860 

asabályok döbös ollenzéare talalll,k, mCilly egr hata)mj!,P egy~niség 
által még inkább szittatott. 

Szemben a koronával mind iuki\bb emelkedett az Orleans-ház 
tekintélye, 11 a versaillesi királyi palotára árnyat vetett a Palaie· 
Royal, mellyet mint valami népszerü trónt vett körül a polgári 
osztály. Ez osztály volt az, melly egykor támogatta a Regen1.1t; 
11gyanaz most ennek dédunokáját Lajos Fülöpöt kegyelte, ki Ang· 
liából néhány politikai elizmét, de még több vétkes hajlamokat 
bozott magával, mellyeknek egész pól'iasságga.l hódolva sem átal· 
Jotta· egész a királynéig emelni buja szemeit 1). Elkeseredvén az 
udvar, e különösen Mária Antonia ellen, miként. nagyatyja ö is 
ilzérkedé~re e.dt1t magát, s a bérért minden véteknek nyitva álló· 
csarnokokat épittetvén, bazárrá változtatta át palotája kertjét. 
Megkeményített ~t·czcza.l visPive a párizsiak gúnyolórlásait, azzal 
kárpótoita magát, hogy a királyné minden tényét elferditette, gyü· 
!öletet keltvén ellene, e nevetségessé tévén a királyt. Ellenzékes· 
kedésében a kormánynyal azemben mindig új gyönyöröket kere
BeLt; gyönyöröket mondQm, mert a politikát osak mulatság gya· 
nánt kedvelte, miot veszélylyel nem szállott vol oa azzal szembe; s 
illy módon népszerliséghez jutolt, melly öt vérpadra , fiát trónra 
vala viendő, Anglia, mellynek szokásait azoigailag utánozta , táp· 
lálta benne a gonoez indulatokat, mflrt alkalmasak voltak azok za· 
varokat okozni Francziaországban ; a a várt átalakulások ködén 
kereaztül ö t:-~lán már egy korona csillámlását vélte kivehetni; 
pártolói szóval és irásban lángoló h11zaszeretetet fitogtattak, e foly
tonosan helytehmitették a királyi tényeket. Ö pedig, hogy növelje 
befolyását, a azabadkömüvet~ek nagymesterévé választatta meg 
magát. 

Támogatta öt La Fayette, ki Amerikából Bzabadelvti bös hírnév· 
vel tért vissza, bár megjelenésében é11 modorábao még mindig aristok· 

· rata vala; amerikai voll Versaille1ban, s marquis létére az ember 
jogait hirdette, s közepette az önző számításoknak éa romlottság· 
nak tisztán megörizte nyilt jellemét. A nép, melly Orleans ber· 
ozegben a szabadság s az uj eszmék képviselöjét szerette, figye
lemmel kisérte a ki t ü u a 8 é g ek g y ü l ek e z c t é n ek tanácsko
zásai t, kifüty(i)ve a kormány irányAban azolgai tagokat, a tap~olva 

')! ReC<JD3től s zármiUiott Lajos (1703-52), P-CY lceo ajtato-; és viaasa· 
vonultan élő ember; ettill Lqjo! Fülöp (17~5-85); et<61 i&mét 11 ez6ban lévll 
~"s Fillöp Jó"se( (l 743-93), atyjR annak, ki i(&sabb a frnnc~iák ldrAlyR le-tt. 
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az ellenzékieknek ; minélfogva a kird.ly, kénytelen Mvén párt·'l· 
lást venni a gyülekezet és 8 miniszter között, elbocsátotta emezt, 
s 8 tanácskozások minden fontosság nélkül tovább folyt~ak s barát· 
ságosan, vagyis eredmény nélkül végzHdtek. A nép azonban fel
világosittatolt arra viták által, s mindinkább fokozódott benne a 
vágy egy valódi Hpviselet után. 

A toulousei érsek, mindumellett hogy nem birta a király 
kegyét mert istentagadó birében állott, l királyné befolyasa utjll.n 
a pénzügyi Tanács elnöki székéhe emeltetett; s ö, a helyett hogy 
a ki t ü n ös é g e k hatÁrozatait egyszerre terjesztette volna a 
parllimflot elé beiktatás végett, egyenként mutat.ta be azokat. A 
parlament ekkor fentebb hungon kezdett beszélni, illetéktelennek 
nyilvánitotta magát uj adók beiktatására, az országos rendek elé' 
viendőnek it é !te a dolgot; s midön a kormány-férfiak t r ó n·p 8· 

r a n cs b o z (lit dc justice) folyamodtak 1)1 semmisnek nyilvánitott 
mindent, mi ebben rendeltetett. Lajos Troyesba számüzi a parlamen· 
tet: ez pedig, bujtat va Orleans herezeg a támogattat va a közvd· 
Iemény ~ a törvényszékeknél és ügyészségeknél alkalmazott szd· 
mos, természetök és tanulmányaiknál fogva élénk és zavart ked
velő ifjak által, zsarnokságról vádolja a királyt, birálgatja a ki
rályi jogokat, ellená.llb eszméit hintegeti a nép között; B a nép 
megtapsolju. mint védnököt az önkénynyel szemközt, és azabadel
vünek tartja a testületet, melly minden reformnak ellene szegült. 
Két hónap után mindkét félre nézve szé~yenletea egyesség jött 
létre, mAllynél fo11;va a király elállott az adó-követeléstl'll, a parla· 
ment pedig meghosszabbitatta a bu~zad-fizetés határidejét. 

A toulousei éraék másfelé fordithatta volna a fil!'yelmet 1 

más irányban foglalkoztathatta volna az izgatott szellemeket, ha a 
kiütött háboruban pdrtolja vala a hollandi hazafiakat; melly eljá
rás, azonkivül hol?y megfeldt az általa mint ellenzéki vezér által 
nyilvánitott ,B a nPp éa a tanult egyének által is vallott eszmti-k
nek, viRBZI\szerezbette volna Francziaorezál!nak az elveszt~tt poli
tikai befolyilet; Spanyolország, Ausztria, Oroszország támo~attak 

volna Francziaorszáf!:ot, melly hatalmak között n é g yes a z ö v e t· 
s é g r ö l volt 11zó, mi erösbödési szelllpontból olly annyira érdek~ 
bell állott a legutóbb nevezettnek. De nem bátorkodott; 11 a hol
landi Ugsek rosz kimenetele ClláPdllitotta a tekintélyt, mellyet 

l) LRjo" e szaYRIIkRI J,ezdet.te ul: Me>sieun, il n' AppArtal~nt point k moQ 
parlameD\ ele clou ter de moD pouvolr, Di ele celui que je Iul al ~onfill. 11 . 
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XVI. Lajoe kormányzásának kezdetén a katonai ée diplomacziai 
jó eikerek szereztek az országnak i s a nemzeti bü11zkeséget sér
tette a qiadal, mellyet ez ügyben az ellenségek arattak. Az ame
rikai háborubao, igaz, hogy Anglia fölött gyiSzeimet vivott ki a 
franczia kormány, de az érdem nem tulajdoníttatott a kabinetnek, 
tudva lévén, mikép aktuatja ellen, kényszerítve vállalkozott a sza
badító ezerepére. 

Hogy Francziaorszá8 a k.éptelen miuiszter folytonos és foko
za!os botlásai, az udvar cselszövé nyei, a király gyengeségei foly
tán veszélyes lejtőn rohant alá, mindeoki látta. Lajos királyi 
ülésben nyilvánitá szándékát iisszehivni az országos rendeket, s a 
közben két határozatot terjesztett elő, mellyek egyikével négy év 
alatt négyszázhusz ro i lliónyi kölcsön felvételét rendelte el , a má
sikkal pedig visszaadta a polgári jogokat a protestaosoknak 1), 

daczára a ki t ü n ös é g ek cllenzéséoek. A parlament beiktatta a 
rendeleteket, de midön Orleans herezeg tiltakozott, visszavette 
beleegyezését. A király ezámiizi Orleans herczeget, ki az üldözés 
folytán emelkedik fontosság ban, ugy tekintet vén "mint kitün<l ál
dozata az önkényes hatalomnak :11 de hozzá lé vén szokva a gyönyö
rökhöz s határozottsága nem tartván lépést vágyaival, aljas alku
dozást kezd visszatérhetése végett, s megnyervén azt, csuszó má
szó hüség-nyilatkozatokat tesz a király előtt. Bántalmakkal fo
gadtatva az udvarnál annyira hog y le is köpetett, roeJiy bántal
makat a király nem sugalta, de nem is büntette, azzal boszulta 
meg magát, hogy a legazélsl:íbb demokracziával fogott kezet, 8 

vakon követte azt egész a király, aztán saját kivégeztetéséig. 
Lajos, ki nem tudta felhasználni az államcsinyt, mellyet mások 

követtek el, most egy ujat készit elö; elhatározza hetveobatra szál
litani alá a parlament tagjainak számát, hat testületbe osztva be öket, 
mellyek felebbezési törvényszékek lennének, s egy teljes széket 
alakitani az ország elllki!löbbjeib8l, mellynek a királyi határoza
tokat beiktatni leendett feladata. A rendelet még közzé nem té
tetett, s megvesztegetés utján már is egy másolata jött annak 
forgalomba: özönlöttek tehát a tiltakozások; a király parlamenti 
Q lésben tartóztattatja le a titok kihiresztelllit, 8 t r 6 n-p a r a n c a
b a n rendeli el a ki bocsátvá..oyok beiktatását. 

Önkényre határozza tehát magát, de anélkül, hogy azt jól 

l) Kiv6ve • birói biva~alokat 1 a kö:~oktatAst, 
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meggondolta, s talmogatására az eszközöket elökúzitette volna. 
A nemesség, feledve a rangkülönbségeket, mint ellenzék sorako
zik i a parlament egy nyilatkozatban a monarchia szerves törvé
nyeit szegezi az önkény ellenébe: nh'rancziaország egyeduralom, 
mellyet a király a törvények ezerint kormányoz; ezek megálla
pitják : 1-ször az uralkodó háznak el~őszölöt!ségileg firó fira szálló 
jogát a trónhoz; 2-szor a nemzet azon jogát, hogy szabadon, az 
országos rendek utján szavazzt> meg az adókat j 3-azor a tarto
mányok azokás-törvényeit és szabályzatait; 4-szer a bírák elmoz
dithatlanságát j 5-ször a parlamentek jogát minden tartomanyban 
felülvizsgálni a királyi határogatokat, s amennyiben a tartomány 
szerve~- s az állam alap-törvényeivel nem ellenkeznének, eiren· 
delni azok beiktatáslit i 6-azor a jogot, mellynél fogva minden 
polgár csak természetes birái el é á llittathatik ; 7 -ezer végre a 
többi jogok biztosítékát képező azon jogot, melly ezerint a letar
tóztatott polgár rögtön az illetékes biráknak adandó által. u 

Annyit tett ez, mint figyelmeztetni a nemzetet jogaira, a az 
udvar olly ellenállá.st idézett elé, mellyet vagy nem kellett volna 
fölkelteni, vagy le kelleLt volna. győzni. D' Eprémesnil, ki mint 
a tervezett rendelet kihiresztelöje elfogatott, ta.psokat arat a nép 
részérlil ; ~tok tisztviselő megtagadja a belépést a megürülteknek 
nyilvánitott parlamenteket helyettesitendll hivatalokba; lármás nyi
latkozatok, sok helyütt erőszakos jelenetek fordalnak elö; Párize
ban olubok, Bretagneban irodalmi cabinetek alakulnak, s miuden· 
felé titkos összejövetelek tartatnak, mellyekben a visszaélések meg· 
szün tetéséröl, reformok létesitésérBl, alkotmány behozatáláról foly a 
beszéd. A kormány befogatásokat rendel, mellyek mit sem változtatnak 
a dolgok ál111potán; a katonák, kik elküldettek, hogy szl!l'onynyal csila
pitsák le az izgatott kedélyeket, ellenálh~sra találnak a tömegnél ugy 
mint egyesek részéről, főleg Bretagneban és a Dauphiné-ben. Lajos, 
ki vadászattal mulatta magát, s ki nem képzelte, hogy az övénél 
még szilárdabb akarat is lehet, kénytelen elállani a két rendelet
tlSI, s 1789. május elejére ösazehivja az országgyülést, felszólitva 
az összes rendeket, adnának tanácsokat, miként állitt&kl&ék ar; egybe 
a lehető legczélszerübben. 

Akközben az érsek, szidalmaztatva a nép által, mint az 
osztrák nő teremtménye, egyik botlást a másik után követte el; 
felhasznált bizonyos alapokat, mellyeket néhány jótevő négy kór
Láz építése és két megkárosult helység segélyzése végett adott 
össze; s &lll állam pénztára teljesen ki volt merülve. Ekkor le· 
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mondott a tárczá.ról s Necker kéretett fel annak visszavételére. 
Ennek müve A pénzügyek kezelésért'Sl (1784),mellyaddig 
gondosan rejtegetett titkokba avatta a népet, eltiltatott j de ép azért 
kapva kaptak rajta, s helyeselték tanait, anélkUl hogy megvizsgál
ták volna azokat. DiadalmaRan tért tehát vissza, s elsö dolga 
volt megsemmisittetni r\ királylyal a foganatosított vagy javasiatha 
hozott rend~zabályokat. Az öröm letéve látni a minisztert s visz
szaállitva n purlaruentet, viharosan tört Ili, s minden tisztelettől 

megfosztotta az ingadozó hatalmat. PárizAban kiéhezett, kóbor 
emberek és csempészek csoportosanjálják be az utczákat (1787. aug. 
!W.), s kiabálnak a király ellen, átkozzák ~!ária Antoniát és az ö érse
l; et, bántalmazzák az llrséget; a rendőrség, részint emberbarát 
szeretetböl, melly mdlözni akarta az erőszakot, részint megvetés
bill a nép iránt, mellyet nem hitt képesnek komoly mozgalmakra, 
haboz\'& lép fel, mi által c-1ak növeli a bajt; végre is 'lOk életi 
áldozatul esik j Orleans herczeg, a népszerüt játszva, e zagyvalék 
tömeg közé vegyiil. 

A parlament, jól tudva, mikép a k!lzép osztályban nem segéd
tárllat hanem urat kapna, vonakodik beiktatni az országos rendek 
összehívását, ha csak nem az 1614-iki formákban történnék az, 
mellyek ezerint minden rend kiilöu tanác3kozik, s elvetheti a két 
másik által hozott határozatokat. Illy eljárás igen alkalmas leendett 
biztositani sőt növeini a kiváltságokat a támogatás árán, mellyet 
azok élvezői .nyujtanának a királynak, miért is a nép, a bólesészek 
es tisztviselök haragra gyulnak ama testület ellen j nyiltabban 
hadat üzennek a kiváltságosoknak i mindenfelé nemzetről, a har
madik rend jogairól, s a nemesség zsarnokságáról bes?.élnek, melly 
amannak vére's verejtékén hizlalja magát. Némelly nemesek jó 
híszernmel, mások vezérkedési viszketegbéll, a nép ügyének fogják 
pártját; fejök, Orleans herczeg, támogatóik az Amerikából vissza
tért ifíak, az irodalmárok, a vidéki lelkészek, sőt maga Necker 
is, ki a nép szülötte lévén, nem szárnithp,tott a neme~tségre. 

Lett nagy kiáltozás, megeredtek a felvilágosító beRzPdek; 
ime, mondák, minden néhány egyén előnyére s a sokaság "lnyo· 
mására van berendezve j mindenki feje fölött Damakles kardja
ként függnek a királyi fog-levelek, a könyvvizsgálat békóba veri 
a gondolatot; lassu, költségP.s, önkényes, könyörtelen az igazság
szolgáltatás, me Ily a tartományok ban a hűbérurak, a királyi birói 
megyékben p~dig olly tisztviselök által kezeltetik, kik vásárolták 
vagy örökJötték n hivatalt i kevés osztály, vagy jobban mondva 
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kevés egyén részére vannak fentartva a polgári, egyházi, katonai 
méltóságok j egyedül a nemesek részesülnek a kegyekben, mely
lyek aztán váromány utján tulajdonná változnak át j a kiváltságok 
akadályozzák az ipart, terhessé, egyenlötlenoé teszik az adót j a 
földek két harmadrésze a nemesek és a papság birtokAban van, 
a minden tebertöl mentea j a nép kezén lévö csekély részt pedig 
valamennyi közterbek, a azonkivül a különféle hübéri jogok, a 
vadászati azolgalom, a papságot illető tized, a a azemélyi robotok 
sujtják j ha az adók vagy az önkényes ajánlatok fizetésével az 
ur bátra marad, kiváltságaiban védelemre talál j s a következmény 
az, hogy annál irgalmatlanabbul kell aztán nyú z ni a köznépet, 
melly minden védelem nélkül ki van téve a bérlök és pénzügyé
rek önkényének j a nép verejtékével, a kereskedők iparukk al, az 
irodalom és tudomány férfiai ismereteikkel viralgoztatták fel az 
országot: s mégis mi tekintet van reájok ? 

Illy 8 hasonló eszmék pengettettek egész nyiltan a köny
vekben. Entraigues gr6f "H a n' em, n em" czim« munkájában a 
köztársaságot hirdeti 8 a királyokat és az örökös nemességet az 
Isten legnagyobb ostorának nevezi. Sieyes abbé, ügyes forra
dalmár, vizsgálván M i a z a h a r ma d ik r e n d, tisztán megálla
pitotta az osztályok illetékeit egymás között és a nemzethez vi
szonyitva i s a forradalom leghathatósabb okainak egyikét, ha:nem 
a legföbbet, érintette, midön mondá: nA haszonnal és tisztesség
gel járó állomások a kiváltságolt rend tagjai által foglaltatnak el. 
Érdemül túdjuk-e ezt be nekik ? Igen, ha a harmadik rend viasza
vonult volna, vagy nem birna képességgel ama tisztségek betölté
sére. De egész máskép áll a dolog, s ama rend mégis 'tilalom
mal sujtatott ; azt mondották neki : B á r m i ll y e n ek l e g y e
nek szolgálataid, bármillyenek képességeid, eddig 
mégyez és nem tovább; nem tanácsos megengedn i, 
h o g y t i s z t e s s é g r e t é g y s z e r t. - A ritka kivételek 
csak gúnykép tünnek fel ; a az illy alkalmakkor hasznalt nyel
vezet csak egygyel több bántalom. u S igy végzi: ."A harmadik 
rend semmi volt, valami akar lenni, s kell, hogy minden legyen" ; 
különös állitás, midlln az ország két harmadrésze még a nemesek 
és '"a papság tulajdonát képezte. Az alkalmazást illetőleg leve
gőben járt; de 8, Mirabeau és Talleyrand érezték, mikép az al
tala jelzett állapotba csak forradalom utján juttatható az ország 1); 

l) nHa egy réA~rlll 1\Zt vitatják, hogy a nemzet nem az 6.l\amfllért van, 
IVII, 55 
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s La Fayette hallván, hogy Harcourt, a dauphin nevelöje, Fran
cziaország· t'örtl!neiét adja elö növendékének,. azt mondotta: nJ 61 
tenné ·ha S7~tl:ll kezdené." 

A három rend összejövetele Vizilleben (a Dauphiné-ben, 
1788. jul. 22.) elBazava volt a forradalomnak, mert .Mou~ier· tit
kár elfogadtatta ott a poHtico-demokrata ujitás három fö ·· elvét, 
rllellyek szerint: a harmadik rend követeinek száma egyen lB a 
másik rend követeinek együtt vett számával; a három rend közö-
sen tanácskozik j a szavads fejenként történi_k, · 

Necker, elkevelyedve a népszerű dianal folytán, s ábrándok
ban ringattatva tárasságának hizelg.ései által, az erényesség. fitog
tatasával eléktelenitette valódi et·ényeit 1), s azt bitte,· mézzel 
lehet gyógyitani a rd.k·b~tcgeéget. De a kincstihiJan százezer li
rát sem. talált, holott a silrgils kiudások hetenként téibb Ínilliót 
igényeltek volna; s nagy éh11ég áll-ván be, hetven millió segélyre 
volt szükség. Egy éven :H kÍ!zd a nllhézségt~kkel, minden er~jét 
megfeszítVe 9 kerülve a nyegJMégct, mit olsÖ rnfnillztel'flége alatt 
tanusitott; de azért nem segit a bajokon. Tisztán pénzügyér lé
vén, nem gondolt politikai t·eformokra j a d e f i c i t betegségnek 
vétetett, nem k6rjelnek, s nem altartak egyeLet mint a betegsé
geli segíteni. ' P6tolui a hevételek hiányát FrancziaorazAg képes 
lett volna, de nem a szükölködl:l nép, melly már tehetségén tul 

milly esztelenség azt akarni m.b r6szröl, hogy nehány tagjáért Jeryen ? •.•. 

Mind e családokat, rnellyek még folyvást a b6dit6k törzRétill Rzbmuás, B azok 
jog-<lrökségének örlilt igényét táplálják, miért ne kiHelené a nemzet visna 
Francania erdilségeibe? • . . Nines-e "valódi aristokraezia nllunk, hol az orRzá

goa rendek nem egyebek, mint pApok, Heml'eek, birAk gyillek.,zete''" Q•l t:8t-c~ 
que le Tier11-Etat 1 

I) Makacsul ragaszko<lVIL egynémtllly lt11láuoe m11gnkban véve igen helyea 
erkölcsi elvekhez (in Platonill republica), mellyeket folytonosun uájíLban hordozott, 
majd mindig alkalmazia i~ azokat (in Romuli faece), csak hogy az alkalmazáA 
igen gyakran Apen ellentélesen ütöt.t ki 11zzal, mellyet a tlolgok jól felfogott Al-
16:sa kivánt volna. Egykor )Jéld/ml igy az6lt Mirabeauhoz: tJn annyi 1zellemmel 
bir, hogy előbb utób b be fogja ldtni, mik~p a morál a dolgok termúzetében fehzik. 
A gunyoros Mirabe11unak ugy l.oajnsz alatt nevetnie kellett e komoly megsz61i
tásra, de bizonyosan llrizkedett legkisebb k~telyt is fejezui ki az iránt. AztAn 
eszméiben volt valami batArozatlanság, érzékeny~égében valnmi regény~zerü tul
zás, ·Jeikében és véleményeiben valami kiszinezettaég. !Jallleul, Examen eritique 
!U l' ouvrage posthume de M. de Stael, t. Il. p. 19. ' . 

Mindenki tudja, hogy e nil buzg6 magasztal6jn volt atyjinak, kitlll <lrök
lött némelly fogyatkozllsokllt, H hogy diadlllllhan mint höat, bnkAd.ban mint. 
vértanflt állitja lit e14nk. 
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volt terhelve; s minden adó-emelé B elnyomandotta azt, tekintve 
az igazságtalan felosztást, mell yröl már Bzólottunk. Nem voltak 
tehá.t elégségesek az nkkorig megkisérlett eszközök, B a pénzOgyi 
rendszer gyökeres megváltoztatására volt szilkség, hogy köny
nyitva legyen a szegényeken s a gazdagok sziinjenek meg men
tesek lenni a terbektHI ; s ez csak az országos rendek rendkivüli 
tekintélyével vala eszközölhető. 

Miután azok összehívását akadalyozni nem állott többé há
talmában, Neckernek elö_kellett volna készíten ie a képviseUiket, hogy 
ne tüzes fóvel és bizonytalan ismeretekkel, hanem a többilég aittal 
kivánt reformokat tartva szem eWtt jöjjenek öuze. Ha egy eröfeljtts 
miniazter, közölve sajá.t erélyét a királylyal, megnyerve inagá'nak 
a kir&lynét, segittelve a körülmények által, megtörVe a kivaUtaA· 
gosokat, széles alapra fektetett alkotmánynyal megy eléje a nemzet 
követeléseinek, s alkotmalnyos gyülésbe hiva azt önze, hogy liHJg. 
vitusa saját érdekeit, eleget tesz az önkormányzás feléledt szUk· 
ség érzetének, Francziaország talán megállapodhato tt vo'lna a lej· 
tön. De ehhez mély ismeretek, kitartó akarat, s bátorság ilz 
udvarral,· a nemesekkel, az irodalmát·okkal szemk özt kt!illettek 
volna; nem pedig Necker, a fél bölcs, ki ottbono·s volt ugyan a 
pénzügyek ben, de járatlan a politikában , ki gyanakodóva tette 
maga iránt az udvar·t, s a nép tapsait megnyerte ugyan, de nem 
azért mintha engedményeket tett volna, hanem mert nagy dolog· 
nak látszottak a némileg népies érzelmak a hatalom eg y t~
nyez8jében. 

Sugalmazására a kir:Uy ujból összehívja a k i t n n a B é g e~ 
k e t (nov. 9.); dc hiányozván a kölcsönös bizalom, csak csa· 
pongó beszédek hangzanak ; követelik a régi ariatokracziai intéz. 
mények fentartását : de az ujitók felülkerednek ;: kiviszik, h-ogy a 
harmadik rend annyi követet küldjön, mennyit .a másik kt~tfö 
együtt véve , mindazáltal a rendek ezerinti szavazáaban álla
podnak meg: egymással ellenkező határozatok s egyezkedéstjelz6k, 
meJiy a harmadik rend diadalll.t vala maga után vonandó. 

Francziaország ekkor soha nem látott látványt nyujtott az 
átaJános mozgalomban, me ll y keletkezett., hogy m egválaastaasinak 
a képviselők, kik az ország arczulatát megváltoztatni vaJinak hi· 
vatva. Daczára a tornyoauló fellegeknek, átalános bizalom sZAlita 
meg a szellemeket, mellyek nyugtalanság és tartózkodals néi'kül 
átengedték magukat a jobb utáni vágynak. A mtdt vétkeit tt~iii

denki !Atta, e mindenki könnyen jódtehetni bitte azokat. A 
56• 
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papság panaszkodott az elterjedt hitetlenség miatt; mindazáltal a vá
dakat emelő bölcsészeknek sok tekintetben igazat adott, kikiál
totta a türelmet, a késznek mutatkozott vállaira venni a közös 
terheket. Szintugy a nemesek, kik kiváltságaik elvesztéseért po
litikai batalom szerzésével remélték magukat kárpótolhatni, miként 
Agliában történt. A harmadik rend sokat merészelt, mert támo
gattatva látta magát a köz-óhaj által, de végre is arra szoritko
zott, hogy egyenlBeéget követeljen szemben a törvénynyet Vala
mennyien bevallották a~ kényoralom hibáit; mid!Sn tanácsülésben a 
katonai rangok osztogatásának módja fölött vitatkozva, Artois 
gróf azt moudotta volna: nA király jogaihoz tartozik osztogatni 
a kegyek et," Saint-Priest miniszter válaszu) adá: "A tiszti állai
sok nem kegyek"; Maleeberbea igy szólt: "Nekünk törvényhozó 
király kell"; Dupont de Nemours pedig: "A baj oka, eire, abban 
rejlik, hogy az ön nemz~tének nincs alkotmánya." Ám ezen ki
rály nem a legjobb ember volt-e Francziaol'8zágban? nem legbBbb 
vágyai közé tarlozott-e reformálni az államot a boldogokká tenni 
az alattvalókat ? 

Kilátás volt tehát az alkotmányra, a annak tervezgetésében a 
bölcsészek által birdetett eszmék egész tág mezejét bekalandoz
ták az elmék. Némellyek a Montesquieu által jelzett határokat 
és ellensulyokat tartották szem elött, mások Rousseau ös e1·edeti 

. egyenH:lségéri:U ábrándoztak ; ki spártai akart lenni Mablyval, ki 
meg csak az amerikai Egyesült-államokban látott valami jót ~.a 

b"'ayettel. De egyenlősiteni az állapotúkat szemben a ttlrvénynyel, 
eltörülni a kiváltságokat, könnyiteni a Jl'ép terhoin, valósitani az 
igazság és boldogság határozatlan eszméit, ezek képezték a kö
zös czélt, melly felé mindnyájan törekedtek. E pontokat illetőleg 
bizonyos sark-elvek forogtak közszájon, hatalmasabbak mint a 
századok bölcsesége; s a határozott hang felületes ismereteket ta
kargatott. Röderer az 8 iratában Az országgyülésre való 
köv e tk ü l d. és r ö l így szólt: "Negyven év óta 11zázezer franczia 
társalog Lockeval, Rousseauval, Montesquieuvel: naponként nagy 
leczkéket vesznek t!Slök az emberek és az állam jogai és kötel
mai fölött : itt az idő gyakorlatilag érvényesiteni azokat. 11 

De ki tarthatott összeütközéstől? A király jó volt és enge· 
dékany; a miniszterek meghajoltak a közvélemény előtt; a par
lament maga hivta össze a rendeket; ha az öregebb nemesek és 
papok ragaszkodtak a megtiszteltetésekbez, czimekhez, kiváltsá
sokhoz, az ifjuság, melly büszkeségének tartotta mellén viselni a 
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Cincinnatus-rend-jelt, nevetett rajtok. Aztán a komoly 8ssze6.t
közések mély meggyllzlldésekb81 szfllemlenek, holott akkortájt a 
legtlíbben türelmes kételgBeégi elveket vallattak. Mi\a alkalmak
kal, igaz, vérontáara kerfilt a dolog j de miért? mert hiányoztak 
a jó meghaté.rozások j mig moatanában van-e szenvedély, melly 
ellen tudna állani Condillac logiUjának ? Az irók ugyan egy ida 
óta háborut viselnek a tekintély ellen ; de a nagy felforgatások 
ceak a legalaöbb osztályoktól azoktak százmazni: ezekre pédig 
moat egyetlen böloaéaz sem gondolt; oem olvasnak azok; nem éret
tök vannak kikirdetve az elméletek. Aztán ez elméletek is egyhangolag 
békés kifejlést, nem erőszakos forradalmat akarnak; akik szájaskodtak, 
ezt csak irály-gyakorlat végett tették, megelégedve vele, ha é lj e
n ek e t kaptak, vagy elérhették az üldöztetés dicsH!Iégét, A böl
csészek elmélkedései a a philantrópok óhajai tehát a legörven
detesebb és legbékésebb forradalmat hozandják létre; a fels8bb 
osztályokban már elterjedt tanok az alsóbbakba ie at lesznek szi· 
várgandók j erkölcsi kátét fognak készíteni, népszerüt és rövidet; 
választékos görög épülettel helyettesitendik a hübériség dülede
dezett góth kastélyát; babonaságoktól ment tiszta vallást fog kö
vetni a világ, a az ember jogainak átaJános ismeretén alapúl6 szllp 
élet áll be. 

Valóban a választásoknál tulsulyra jutott a népies elem j 
akár azért 7 mert a bretagnei nemesek, boszankodva kiváltságaik 
figyelembe nem vétele a a harmadik rend megkett8ztetése miatt, 
vonakodtak elküldeni követeiket ; akár mert a nemesek önzetlenül 
hódoltak sok nép-ember erényének és tudományának. A lelkészek 
sorából is többen választattak meg mint a püspökök és nagy ja
vadalmasok közöl. Provenceban Mirabeau ajánlkozik jelöltül, s a 
nemesek visszautasítják, mcrt viselete megbecstelenítette öt; de a 
harmadik rend kikiáltja és bálványává emeli a rendkivüli embert, 
ki bámulatos képeilséggel bir mozgásban tartani s még sem en· 
gedni tulmenni a sokaságot, s megnyerni saját tekintélyével azt, 
mit kieszközölni a tisztvit~clöknek nem sikcrült. Mit nem lehetett 
remélni illy önzetlen választásoktól, e az utasításoktól, mellyek a 
kö~eteknek adattalt? 

' De a mélyebbre látók figyeimét nem kerülhette el, miként 
tette a siker bizonyossága marészebbekké és kevésbbé méraékel· 
tekké az embereket; milly mélyen gyökerezettek voltak a bajok, 
milly nehéz az orvoslás közepette az egyenetlenségeknek, mellyek 
a királyi hatalmat, a parlamenti elveket s a változó közv~leménlt 
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eg1ma\atól tAvQl tartották , a hogy egy nép öaaze1 IZO

k4a~~t megvAltozta,tni nem olly. ártatlan könnyiiaégii dolog. 
Eliire lehetfitt ·la\tni, hogy ba boaazabbra nyúlnak a viták a azok
k•l együtt tovább tart a köz-nyugtalanlll.g 1 a batalom bénuttaá.ga, 
a. nép döntlll eg fog közbe lépni, 1 rögtön ura leend a helyzetnek. 
Sr&,iilu~ges lett volna tehát, hogy a király megel6zl:l lépéleket tett 
légyen j a Malouet, Auvergne képviselője, igy azólt Neckerhez: 
- "Ne várják be önök, hogy az országoa rendek követeljenek 
vagy paraucsoljanak ; siessenek megadni, mit a józan szellemek 
ésszer6leg kivánhatnak. Ne llkarják védeni azt, mit a tapasztalás 
a a közértelem igazságtalannak vagy elavúltnak ro utatnak; ne te
gyék: ki egy viharos tani\cskozáa kisérletének a királyi tekintély. 
alapjait és léuyeges erl:lit j nyissanak tág tért a köz-szükségeknek 
és ohajoknak, a legyenek készen orövel visszavetni azt, mit a 
rendt~ze.rek hatalmaskodása vagy túlhajtása nem követelbetuének 
a nélkül hogy fejedenségbe ne döntenének ; hozzák javaelatha 
aztl, mi méltányos és hasznos. De ha a király haboz, ha a papság 
és a nemesek ellenállnak, minden veszve van, u 

Máskép okoskodtak a palotába_!l. A gyillés, mondák, ké~en 
vezetbet8. Ha nem kivánság szerint folynának a tanácskozások, 
~i könnyebb mint egyenetlenségeket tátnaaztani A rendek között, 
mellyek a nélkül is görbe azemmel nézik egymást? Akkor a ki
rály igy azólna: - "Vagy ogyez:z:etek meg, vagy maojetek szét"; 
s kitiloven a gyiilés haszontalansága, feloszlatná azt, s ismét a 
régi kényhatal mu király lenne, de csupa tevékenység, csupa sze
re tet, hogy az előhaladt kornak megfelelő jótéteményekkel áraszsza 
el a nemzetet, melly olly régtől fogva az erények közé számitja 
szeretni királyait. 

Igy álmodoztak egy olly iszonyu ébredés előestéjén ! 
Illy eszmékkel nyittatott meg az országos rendek gyülése, 

melly csak ezen tesitette a már visszatartóztathatlanul megindult 
forradalmat. S moatantól egy siralmas és nagyszeril történet veszi 
kezdetét, mellyet ut6ls6 könyvünkben fogunk tehetségünk ezerint 
el8adni, bizonyára soha som térvc el amaz öszinteségtöl, melly 
nekünk annyi keserilséget okoz, de semmi bánatot. 
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a XVU. könyvhez. 

(A) 30-dik laphoz. 

l:rkölcsi állapotok " Kormáuyzó!!ág alatt. 

Az átmenet XIV. Lajos az;tzadától Fleury bíbornok kormá
nyahoz bizonyos jelenségek által tűnt Iti, mellyek" ha~arabb ta
lálnak magasztalókra, mint vitat6kra, s mellyek körül .már meg
állapodott · vélemények foglaljak cl a szigoru vizsgáiat helyét. 
Hün. rajzolni a liormányzóeag hires korát, s megkülönböztetni a 
~ajátoaso\gokat, wcllyek tulajdonát képezik, azoktól, wellyek meg
előzték, uem jár ne!Jéz~ég nélkül. A newzeteknek is megvannak 
hizelgöik és rágalm~zóik. Az egykoru erkölcstanítók az ~lfogult

aág cröa gyanujában állanak; a szellemdús irók nem törödnek 
a körültök történ8 közönséges dolgokkal. lllyes tárgyakban azok 
veendők részrehajlatlan tanúkúl, l<ik nem véltek bizonyságot 
tenni, 9 a nélkül, hogy tudták volna, áthagyományozták ránk a 
percz benyomásait. A ·feledésbe mcnt tények, önkénytelen val· 
Jomások 1és poro<~ iratok roppant halmazában keresendők az esz
közök, ha ujból elé akarjuk állitnni a kormányzóság ábrázatát, 
melly kevésbbé torzíttatott cl az idö , mint különcz utánzá
sok által. 

Az 1716-iki ft·ancziák nom voltak uj nép; uóhány hónap
pal clöbb még XIV. Lajoo Hzázadábuz tartoztak, me Ily szAzad 
maga, is k.ét különbözö alakb~n tünik fol. Elsö fele nemes és 
vidári, udvariass~gnak, s a Mediciek alta! Olaszországból mh .. t
ogy nás~ajlí.nctékk~nt magukkal hozott vétkek ·és gyönyörök~ek 
volf 

1 

ke.verékc j masik fele ama vi)ágfa3 vegyüléket rögtönö~~D 
az illem és ajtatosság egyforma leple alá rejtette. Fenelon a~ 
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akkori ajtatosságnak iazonyt keltő rajzát adja j a bármilly ke
véssé megbízhatók legyenek is egy bukott kegyencz panasz4i1 

nem lehet tagadni, mikép ama kor erkölcseihez sok ravaszság és 
azinlés férkőzött: de a képmutatás gyümölcsei nem mindig . vészt
hozók. A romlott szivek illyenkor még inkább megromolnak 
ugyan, de a nevelés tisztábbá válik, a példa ragálya nem hara
pózik el az alsóbb osztályok között, s mélyebb medret vájván 
magoknak, a vétkek kevésbbé áradnak azét. A kormányzóság 
ismét fölélesztette a nemzeti nyiltságot j az alakoskodók letették a 
roszul alkalmazott álczát j a a hosszas szinlelés kikerülhetlen kö
Vfltkezményei nélkül, az erkölcsök ismét ollyanok lettek volna, 
millyenek a képmutatást megelőzőleg voltak. De a kincs-vágya,t 
illet8leg a munkásság nem tartott lépést a gyönyörök szeretetével. 
Sullynak küzdenie kellett az országnagyok telhetetlen kapzsisága 
ellen; Concina, Emery és Fouquet kora szintén nem volt ment 
az illy szenyfoltoktól. Azonban Colbert 8zigora 8 XIV. Lajos 
emelkedett elméje egy önzetlen korszakot hoztak létre, melly alatt 
a nagyok átalában büszkeségöknek tartották sajátjokat fogyasz
tani, s a kicsinyek türelmes gyüjtésre adták magokat. 

A kormányzóság sajátos körülményei bizonyos rendezetteé
get hoztak a vagyoni állapotokba, melly eltért a megelőző idők 

romlottságától s u. következök pazar bőkezűségétől ; szabad volt 
czéljában és eszközeiben, megfelelt a 8zámiió szellemnek} melly 
feM a nemzet hajolt, s aljasnak bélyegeztetett némellyek által, 
kikben még élt ama hübéri szellem, melly megengedte vétkek 
segélyével élni inkább mint munka után. V égre az emberi dolgok 
természetes baladása s az oktatás és a jólét nagyobb elterjedése 
a kormányzóság idejére nagyszerü kifejlését készitették elő amaz 
olly annyira franczia társadalmiasságnak, melly minden egyéb 
hajlamokat uralma alá vet : tulajdonság, mclly annál csábit6bb, 
mert az emberek dicsőséget helyeznek benne; édes és fényes 
méreg, melly lelkesiti a müvészeket,_ finomilja az erkölcsöket, 
egyenlösiti az állapotokat} s polgárokat képez buzgalom, irókat 
eredetiség, családokat boldogság nélkül. 

A kormányzóság nem találta fel c veszélyes finumulásokat, 
hanem inkább csak folytatta. Leibnitz, ki Németország központ
jában élt 8 1716-ban halt meg, már észt·evette a mélyreható vál
tozást, mellyet az e r k ö l cs i e l v valamennyi uj kori nomzetnél 
szenvedett; s egy sirutáni könyvében, melly ama nagy ember 
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végrendeletéül vehet8 1), Európára nézve kikerülhetlen zűrzavart 

bátorkodott megjósolni. 
Az ajtatosság divattá válván, félni lehetett, hogy emennek 

gyarló tartamával fog birni j s a vallás, melly a köznép által 
gyakran ama~zal zavartatott össze, kárt vallhatott ez oktalanság, 
folytán. A kormányzó óvakodott igazolni az egély féJelmeit, a 
az ö hitellenségét földerithetlen titok leple födte: nyilvános föl
lépésében tekintettel volt a látszatra, a fékezte az udvart. A 
török követ beszéli, uiikép egész nagyböjtön át egyetlen úr sem 
akart asztalához ülni, mellyre hús-eledelek adattak fel. Négy 
évvel kés8bb vallásos aggAtyból be lett szüntetve egy szentségte
lenit8 szokás, mellyet III. Henrik kegyenczei, e kezdetben XIV. 
Lajos udvaronczai is követtek 2). A kormányzóság folytonos küz· 
delemnek látszik a nevelés visszaemlékezései e a példa csáhja 
között; innen ama váltakozása a ' feslettségnek és furdalá.soknak, 
a botrányok és bünbánatoknak, mellyek ama kor szenvedélyeit 
jellegzik; innen a tulcsapongó, viharos, önfeláldozással és dühbel 
elegy szerelmek, mellyek a n8k életét gyötörték, s mellynek pél~ 
dányául a kormányzó leányai és Crequi marquise azoigálhatnak j 
innen a rögtönös megtérések, mellyek féluton vágták ketté a 
nagyratörök pályáját, miként ez Tessével, Pontchartrainnal, Pel
lettiervel, Canillackal, s magával a szeretreméltó Hamiltonnal, a 

1) Uj tanulmAny az emberi értelem ftilött, a11 Elöre megállapitott ÖBBzhang 
8Zerzöjétöl, XVI. fei. 430. lap negyedrétben, 1765. 

2) A Szentlélek-rend ünnep.;n a lovagok áldozni azoktak. Ez iinnepélyes 
tény émelyité:l ellentétet képezett a rendetlen élettel, mellyet sokan köziilök vit
tek. Némelly j6raval6 egyének figyelmeztették erre a királyt, ki beszüntette e 
gyakorlatot. A botrA. ny olly n~tgy volt., hogy Sevigné asszony, a ltözvélemrny 
hU tolmácsa, 1689. j1umár 5-röl kelt leveléhen következölrg fejezi ki magát: 
Mondottam·e má1·, mikép a király kitö,·ölle a azertartásból az áldozda~? én régóta 
oha}tottam azt. .E tinyt én majdnem egyenlő azépaégünek ta1·tom azzal, melly aka· 
ddlyozza a párba}okat. De 1724-ben az Ünnepély alkalmára, melly a herezeg 
nagy előléptetése után tartatott, 11 régi minta s~erint szerkesztetett a programm, 
n•agába foglalva az áldozást ia. Charost herczeg, tudomására jutv!n, mikép 
kettőn kivlil a ~öbbi lovagok nem fognának alkalmazkodni a programmhoz, 
juniua 3-ról kelt leveléhen siirgösen érteaitette erröl Fréjua pÜ6pökét, figyelmez
tetv' öt, milly rosz hatást szülne a szent lisztalnak illyetén mellözése. Fleury 
igazat adott neki s éjnek idején más prograromat nyomatott, mellyböl kimaradt 
az lldozá.a. XIV. Lajos udvaronezai teh!t politikiból szentségtörést követtek 
el, a kormányz6a!giak pedig töprengé;böl botrány-okoz!s veszélyének tették 
ki magokat. 
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franczia; muziuik. fog'adott 6bal is történt. E különös események 
ktlzött legnagyobb feltűnést okozott Brancas marquisnak, a feslet
tek között legs~ellemdúaabb embernek visszavonulása. - É n -
mondá 8 mag'ár61 - v i d ~ m b a g o l y v a ~y o k, C a n. H l a c 
p ed;i g· b ú, ak om o l y ba go l y; tegnap még a Palaia· Royal 

. . ., . - • '· • ' •, ' : f 

lakomáját vidámitotta~· másnap örökre Normandia ~g}' koloa~orába 
zé.rkozott. A kormányzó és ellSbbi mulató pajtáaai meleg ban· 
gon írott rábeszél/:1 levélben hivták öt vissza , de a válasz, 
mellyben az uj remete egy m~gÚsztult aziv ajtatusságát eredeti 
szellemének különczaégeivel párosította, ~>Írásra és nevotéare fa· 
kaaztotta lSket. Noailles bíbornok egy rendelete 1717. május 
21~röl ilrtéaünkre adja, mennyire bevette magát a frivolság ak
koriban a szent dolgokba. Az ú r n a p i ü 11 n c p é l y r ő l 
volt ez0, melly alkalommal a gazdug polgárok palotáik kiilse
jét a mcse moztelenaégeit 11 a mythologia legélénkcbh jelenetcit 
áb.rá.zoló nagyszerU szönyegokkcl :;zokták bcaggatni. A föp~p 
megbotránkozott c szemtolon fényüzésen , melly Párizsnak egy 
telj~acn pogáuy város szinezctét adta, hol a koreszténység Adonis 
titkainak ongcdte át a helyet. Néhány évvol késöbb Montpel· 
!iére polgárháborunak lett szinhelye a [(alviuisták cllenálláea. 
folytán , kik felülruuh·a Párizs érsekét a ezigorban, vonakodtak 
feldíszíteni házaikat, a bálványimádásról vádolták a kátholiku
Bokat e hódolati ünnopély miatt. Az erkölcsök feslettségc lángr·a 
gynjtotta az egyháziak buzgalmát; Párizs lelkészoi sohascm run
tatták m11gukat hew•sebbcknck a szinházak üldözésébon, a azok 
eltörlésének követelésében ; nem kimélve még amaz olasz tánczo
sokat scm, kiket Orleans herezeg Livott be, s kik bohókként játszva 
és szerzctes testvérek módjára tanáeskozva 1), még szembetünBbbé 
tették a kormányzö~1igi korszak vallásos egyvelegét. De a pá
riZSI szigorkodók kcvé11bbé voltak azcrencsések mint az aixi ér
sek, ki nem birván a tisztvisolöktöl kieszközölni egy azinmü cl-

J) Az olasz bzinéaztlk, lllaJdn~ru valalllennyien n•honok, nagyon össze· 
tartva éa vis~zavouultau ~Itek. Lujstrunlllikban mi:>cleu az6beli per keresr.:tv"
téasel veni ke,;Jel~t, ' a gyülés ome fobánkodó nsvakkal nyiLtatilt ml'g: 
lsten, a aziiz Jiá1·ia, Jlaulai sz. Ferenc;; • a i""!Jfllvriumbeli lcfkek ncuébcn. A 
kiadll.sok lajstromában egy miséröl vau azó, mellyet &l'l uj mulatványok fiZeren· 
esés oiliereért awlgáltattak. A korwány~ó az iga:.:d.gazolgáltatá&i kamra leg· 
szigorubb eljárásának idején hivla be öket, ép ugy miként III. Henrik, ki azért 
3z61itott, elaö i:.:ben, }'rancziaorszá.gba egy tl.raulat.ot, hogy mulattaua a Guialolk 

IDeggTilkolá•ir61 hir~& blvíai reuclekot. 
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tiltását, meghagyta a gyóntatóknak, ne oldozzák fel a n~z8ket; 
melly rendszabály folytán üresen maradt a szinház , s elfutot· 
tak az énekesek. 

A babonna hiedelmek, mellyeket a vallásto.lansAg Iletri mindlg' 
irt ki, folyvást tartottak a kormányzóság alatt. A' varázsl'ái é's· 
jóslás mesterségét üz8k nem szannyezték bé m~gokat gonosz 
tettekkel és mérgezésekkel, mellyek miatt XIV. Lajos idejében 
kUlön törvényszéket kellett alakitani i nem annyira vétség mint 
inkább az emberi elme betegsége voltak azok. Orleans bercz11g 
az ö barátjával, Mirepoix marquisval, egész éjeket töltött V anvres 
és Vaugirard köhalmai ltözött az ördög előidézésével i Richelien 
herezeg mint bécsi követ hasonlll eszelösködéssel gyalá.zta meg 
magát i Nosilles herezeg 11zintén illy gyanuban állott. A hires 
Boulainvilliers gróf ez idötll.jt végezte be látnoki pályáját, mi· 
után előbb az udvarnál a régi eredetű csillagjóai hivatalt viselte 
volna; jóslatai a jövőt illetőleg ép ugy tetszésr~ találtak miut rond
szerei a harmadik rend ol! eu; jóulatkép mondotta, miszerint Grammont 
maréd1alné és Noaillcs bíbornok egy l:l.zad1\s alkalmával fognak meg
öletni, s hogy a kormá.nyzó császárrA. lesz é~ börtönben hal el; saját 
és fia halálának idejét azonban o. legnagyobb szabatossággal megjö
vendölte 1). A nép ucm lohotett okosnbb a nagyoknáL Voltait·e 
bizonyítja, miltép a pohár scgo}lyévol való jóslás igen közönséges 
dolog volt, B hogy a p o u á r b a n l á t n i csak a szcplötlen 
tisztaságu gyermch:ek tartattak képcsoknck, kiknek hajzatát még 
nem érintette olló. A sors kipuhatolásá.ra a kávé-öntés is kez· 
dett alkalmaztatni i do o nagyon titokzatos gyakorlat csakhamar 
elvettetett a jóslásból mcstereéget üzök által. Ez apró varázsla
tok báttérbe szarultak az 1726-iki északifény feltiintekor, melly a 
sokaság által átaJános roml;í.s előjeléül vétetett; a vát·o~oltat és 
vidékeket ama jámbot· félelmekkel és zavargási jelenetekkel töl
tötte az el, mellyek a tudatlanahb századokban ismételve meg
ujultak a világ végét hirdető gyakori jósJatok folytán. Az al
kalmak, mcllyekbcn a népet érdemes megfigyelni, igen ritkan 
fordulnak elö. A kormányzóság alatt idiíről időre bizonyos sora
játékok rendcztcttek, mcllyok botétoi csekélyek, számai roppant 
mennyisébben voltak. A kapott ezédulára mindcn játékoij vala-

1) XIV. Lajoa halálá.t illetbleg keve:,et hibá.wtL, a:ot JÓ>olvá.u felöle, hogy 
1716. aug. 25-én vagy uept. 3-áu fog wq:halui, M hogy sew lia. aem három 
unokája nem élendik tul. Maga Uoulainvilliere 17U.. jan. 2a-án halt me8'· 
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blelly jelmondatot iratott saját fejéböl, s megtörténvén a kibúzás, 
közzététettek a nyerő számok 8 az azokat kisérő feliratok, miként 
az akademiai pályázatoknál szokás. Hihetll lévén, mikép e nagy 
mennyiségü jelszók, mellyek a nép fiai altal olly perczben . mon
doltattak, mid!Sn valameily azenvedély lelkesitette öket, legalább 
alaktalan kinyomatban nemzeti jellemet tüntethetnek fel, elhatá
roztam magamat keres:~.tül futni ama roppant lajstromokon; de 
nem találtam bennök sem észt, sem elmés ötletet, sem enyelgést, 
még csak babonát sem. Kivéve néhány izetlen tréfát, mellyek 
legnagyobb részt a fö rendiSr-igazgatóra vonatkoznak, az egész 
csupa semmit mondó üresség. 

A negélyzett és tartózkodó magaviselet , mellyet az öreg 
király parancsolt az emberekre, csakhamar megváltozott az ö 

halála után, s uj életre látszottak kelni a Fronde piperkőczeL 

Egy iró következőleg rajzolja az ifjakat, kik 1718-ban a divat 
hösei valának : "Fejöket felhúzott vállaik közé sülyesztik, karja
ikat mellökön azorosan keresztbe fonják, 8 gunyos tekinteteket 
vetnek magok körül. u Még folyvást szokásban volt kardot vi
selni, s mindenki osztozott volna Coul1mge asszony bámulatában, 
midön ö Catinat maréchalt ama fegyver nélkül látta sétálni saint
gratiani parkjában : a főváros vivó-termeit tiz ezer verekediS lá
togatta 1). Daczára e háborgós látsza.tnak, s mindamellett, hogy 
a kormányzó becsületbeli kérdésekben b~jland6 volt szőrszállas

kodni, a párbaj-düh alábbszállott, nem annyira a törvények szi
gora folytán , mint inkább az eszmék befolyása következtében, 
mellyek lassanként megtörték az osztályok gögjét 1 s csiszoltab
bakká tették a darabos jellemeket. Állit61ag, XV. Lajos egykor 
azt mondván, mikép őse sokat fáradozott, hogy kiküszöbölje a 
párbajokat, NoailleR maréchal válaszu) adta volna: T a l á n ke
vesebbet, mint felséged fáradoznék, hogy uj
b ó l v i s s z a h o z z a a z o k a t. 

Anglia amaz időtájt fogadásokat hozott divatba, egy nemét 
a pénz-párbajoknak, mellyekbcn az önhittség és fösvénység kölcsö
nösen mérséklik egymást; s lófuttatásokat rendezett, mellyek ja
vító befolyással vannak ama becses állatokra. Saillant ur tiz ezer 
lírában fogadott Entragucs urral, hogy h:\t óra alatt kétezer te11zi 
meg az utat a pá1·izsi saint-denisi kapu és a chantillyi kastély 
között: a kitüzött időnél hugzonhét perezezel előbb végezte be 

1) L' art d' eBerime de G. de Bruye, 1721. 
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a futást, s buszonhétszer váltott lovat, E szülemlö hajlam sehol 
sem leendett e!Bnyösebb mint Francziaországban. A nagy btibérnö
kök bukása után a szép lovak tenyésztése igen elhanyagoltatott s 
csak a kormány támogatása pótolhatta a htlbérség hatalmas eszkö
zeit. XIV. Lajos tette azt kormányzásának első felében, de el
hanyagolta a másodikban. Az 1694-iki költ11ég-vetés nem emlé
kezett meg a fajlovak tenyésztésér81, s emelte a Bastille kiadáaait, 
mintegy figyelmeztetésül, hogy a közjólét hanyatlá11a egyenlépést 
tart a kényuralom haladásával. A kormányzóság, melly a poli
tikai gazdászat egyetlen ágát sem hagyta ruüvelési kisérlet nélkül, 
ismét visszaállitotta a fajlovak tenyésztését. 

A játék-dUh kedvencz szenvedélye vala a kormányzóság
nak. Mintha a rendszer váltakoz-ásai csak arra azoigáltak volna, 
hogy föléleszszék a oemzetbell a koczk:iztatási hajlamot. A töl·

vények ellenében a paloták azoigáltak menhelyül a játékosoknak j 
iinnepies kivilágitások jelezték ama. játék-barlangok bejáratát j a 
a megbivók szemtelenlll osztogattuttak azok kömyékéo. Elmon
dom, milly példa ntán hnrapózott el e ragály a tartományokban. 
Valois kisasszony, a modenai herezeg jegyese, utnak indult Fran
cziaországon keresztUl, hogy tal:ilkozzék völegényével : minden 
állomáson bankárok elilzték meg, !l ö az éjet féktelen játék izga
tottságában töltötte. A következő nap felét alvással huzta ki, a 
másik felében pedig néltány mérföldoyi utat tett, azon biztos 
tudatta[, hogy a legközelebbi; állomáson ugyanazon rendetlenség 
és uj áldozatok várnak reá. Hogy megtiszteljék a kormányzó 
leányát, a tartomány legelökelőbb egyénei~ siettek résztvenni az 
ö veszélyes szÍJrakozásaiban. Ifjak, lovagok, tisztviselök roppant 
összegeket veaztettek, s e példa gyászos szenvedélyeket gyújtott 
lángra. Az egész franczia Ugyességet igénybe kellett venni, hogy 
palástoltassék ez eljárás becstdensége! A hires arany- és bibor 
hajó, me Ily egy udvaroncz királynét vitt a triumvir Marcus 
Antonius karjai közé, kevésbbé gyalázatosnak tünik fel előttem, 

mint ama lassu utazás, melly alatt már virágjában megromolva, 
s a trónhoz és az oltárhoz mint valami büntetés-helyhez köze
ledve, egy tizennyolcz éves herczegnö mérget~ csepegtetett a szi
vekbe, s rémülésbe ejtette, s kéts~gbeesés és öngyilkosság által 
követett rögtönös bukásokba sodorta a családokat 1). 

1) Valois kisasszony ez ut:1zli~a furcsa m6don vágzl:ldött. Genuába érve 
c~ak gúnyos és bánt6 szavakkal felelt. a ~enatusnak, melly tisztelkedve jál'lll 
eléje. De mirlön MorlenllbR kellett. volnR indnlniR1 Salvatico gróf, ki lr.tkisáréaével 
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E baj olly annyira gyógyithatlanná vált, hogy a kormány 
legalább szemmel akarta tartani , mit kiirthatni nem remélt. 
1722, april 16-án nyolcz nyilvános játékház engedélyeztetett Pá
rizsban, mellyek a szemérmes szegények között ki osztandó két
százezer !irányi ad·'l fizetésére köteleztettek. E ]áték-házak esz
méjét Mornay de l\fontcheVI'euil lovag sugallta, s egyszersmind 
megnyerte azok kiváltságát, kárpótlásul Mornay érsek véreért, 
ki Dubois abbé bíbornoki kalapjának átvitele végett történt ki
küldetése alkalmával balt meg. A kormányzóhoz benyujtott igen 
rövid folyamodványában a vállalat egyedüli indokául a régiek 
példáját hozza fel, kik egy tisztviseW feliigyelete alatt koczka
játékoknt iiztek, R bizonyitványl{~p Juvenalis ~gy versét idézi 1 )~ 

Tehát a r·1\maiak ntánzás~~nak ~ ;l legerényesebb kiiltll iratai
nak kö11zönb~tjiik a játékok beltoznt alá t az orRzAgba. 

Ez ujdonságot egy fontosabb jelenRég kísérte. Tndva van, 
mikép XIV. Lajos alatt a jaték az erkölci!i codexP-n kivlll he
lyeztetett, s hogy jó hirhen állott egy•\nek titkolózás n1Hkül kö~ 

vették el azt, mit mai nap~ág csalásnak nevczUnk. De a kor
rnányz!Í!!Úg idején a becslilet v:\llalkozott felügyelni a jl\tékokra, 
s ama tobzódó ktiztárbaságha vitte át föltétlen hatalmát és vá
lasztékos finom ét·zését. Az erkülcsök mi előnyt sem huztak e 
vivmányuúl, mer·t a rosz szeliP-m 1 melly elöhb a kártya és 
koczlta l<öziitt uralkodott, moat az iizérkedök bankjaiba ruene
kült, miután a játék biztonságnak iirvendett1 a kereskedés pedig 
félve ilzetett. A látszatos födözetek, a visszatorlásból történt 
bukások tönkre tették a régi feddhetlenséget. Szomóru kór
tünetek! a jó hiszem a vétkek ben lett otthonos, s a becsület 
helyet cserélt. 

A gyönyiir-szomjat semmi sem árulta cl inkább mint az 

volt megbizva, oem akarta öt dfogadni, mert otthon fel~dt~k a uá.sz-ajáud~kot, 

s a jegyes azon tisztviselök ltegyelmére manu!!, kikből -gunyt üzött. A tróu

örökös her(::teg értesülv~o e~ esetről, s ~p olly urlvarias lévén a milly kimért 

vala meghizottjn, szem~lyesen sietett fogacini a jvgyest. Dubois abbó nagyon 

ügyetlenül feledélwnységgel iga~olta magái, az iigyek Rr.kasflgiÍt hq>.v;Ín fel ment-

ségül. Cltavigny levelezése. 
1) Praelia 'J1U<nlct illi c di8penaalm·e videbis 

Armigero ! Sat. I. 91. 
A Bialoire du Visa-búl (ll. l;öoyv, RI. lnp) látL&toi, willy diihhel folytak 

a herezeg miniRteraége Rl11tt. 11 g~v•·~si é.~ soiARonsi p11lotA~bRn englld~lyer:f.'tt 
jAt4kok. 



álczás hálok, mellyek 1716-ban kezdődtek, s hetenkint nyolcz
szor is tartattak 1). E mulatság nem volt uj, s még éltek rosz 
emlékei a megholt király kormányzása alatt feltalált. a r c z k é p
á l c z á k n ak 2). Az eszme báltermekké változtatn i át a nyil
vános szinházakat, Bouillon lovag agyában f•·gamzott, ki azért 
hatezer !irányi évdijt huzott: legalább is előre nem látott neve
zetesség Turenne egy unokájára nézve. E szórakozás népsze
rűvé válván, mámorba ejtette az embereket; az átöltözködés 
nem zárta ki az öltönyök gazdagjágát s a gyémántokkal üzött 
fényt, s elhárította az akndályokat, mellyeket a kor- és állás
tekintetek giirdithettek a féktelen. pilZarlások ntjába. A kor
mányn!lk nnnál kevé!il.l.é kell~tt volna elnéznit~ e szabadosságot, 
mert Rokszo1· lehetetl tupa11ztt1lrri a mult kormány alatt, milly 
tiirelmetleniil VÍ1wlték a rMz erki"ilcRök az ig4t, mellybe az öreg 
UJ•alkodó fogta azokat. A l'l;tlzlot•~k, ruellyeket az irók hagytak 
reánk a St\int-bernarJ-parti fürdlikri.íl, kevéssé hangzanak össze 
a Hzáznd állitMugos komolyságával. 1704-ben egy gyógytani tf\

tel, nem dl)ntíi az iskolákban, dtl trágár a finom egyének szájá.
ban, átalános tár·gya lt>t.t a tárt~algásnuk. A nélk kényelmeért 
fnmczia nyelvre kellett azt á.ttenni, s nagy keletnek örvendett; 
s az ország egyéb egyetemein is sziínyegre került a tartományi 
utánzóknál szokáaos tulzással3). 1704. nyá1·án az Udvar é11 a vá· 
ros eHikelöi szokáaba vették a C o u r a-l a-R e i n e eétányon gyiilni 
össze, mellyet aztán a kormányzó 1723-ban ujból iiftettetett be. 
A vacsorák és zene késő éjig nyultak, a fáklyák sokasága nem 
volt elégsilges féken tartani a vá.gyakat, s az alkalom botrányt 
szült. Egy /wvel ktlsöhb a haldokló király kénytelen volt be-

t) Naponl<éut egy s JUÍntelten kett<i, felv:íltva It'- Oper11 ~ a l'nwczia aka

dernia t.ermeiben. 
") 1704-hl!ll azon goudolatrn. jöttek, hogy via~l!lból !Lh·zák11t kénitettek, 

mellyelt tökéletesen ha~onlitot.t.ak ~gyik másik Utivari egyénhez. Ez els!l 1\lcza 

fölött másikat használrak, ti,ztán képzclmit R az iinnepély folyamAban ugy MZÍn
lették, miutha fölemelnék &ll ntt.lsót, s lopva lrölcsönzölt ;uc?.ot mnt.attak, melly 
tévedésbe ejtette a kiváii<'Hiakat. A'l. udvari b<il-ünnep.'Jyeken e t:Belfogáot utá

latos gRzságok Plkövetésére hasznll.lt{lk fel. 
') Oeotl'roy dokto t• tétele :.z, me Ily 17! 14, <lecz. t:l-áu a párizsi orvosi 

iskolábRn vitattalott s e kérd.Ss körül forog: Vajjon. az emúer kezdetben jé1·eg-e ~ 
A rambonilleti prédensei nagy ltal,ulást tettek! 1722-ben JaC([UeB doktor Pá

rizsban egy tételt hirdetett, melly ali önruegtarthztatásból azülemlll betegs&geket 
vala tárgyalandó ; •le :tz egyetem megtill.ot.ta annak nyilvflnolaá~,fll hozatal!t. 
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tiltani ama szemérmetlen éji mulatságokat, mellyeken a kormány
zóság alattiak sem tettek túl. V égre XIV. Lajos utólsó kormány
évei alatt a kHivárosokban kéj-lakok kezdettek emeltetni, a gaz
dagság élveinek szánva. Az elsö illy lakokat Uxelles maréchal 
és Noailles herezeg épittették, kiknek nagyravágyó fondorlatok és 
epikuri élet-gyönyörök tanyáján! azoigáltak azok. Aztán megsoka
sodtak, s a franczia urak ezen rejtekekben kárpótolták magukat a 
nyilvánosságért, mellynek palotáikban ki voltak téve, egész ellen
tétesen az olasz urakkal, kik a mezei lakokban társas, a palo
tákban magános életet vittek. 

Az álczás-bá!ok szabadossága gyulékony anyagok na~;<y hal
maza fölött lobogtatta a fáklyát, s ama központból egész Fran
cziaországban elharapózott a csillámló és könnyed romlottság, 
melly közönségesen a K o r m á n y z ó :i á g e r k ö l cs e i n e k ne
veztetett. A titokzatosság, melly az álczáR iisszejiivetclcl( kecsét 
k~pezi, volt, ha nem egyedüli, legalább is főoka a szokásnak, 
melly nem engedte tilbbé a l.:~zasfelt·knek egyiitt jelenni meg 
nyilvánosan, A férj, szégyelve a c~alá1li bo!llogságot, dicsüs~gé

nek tartotta másutt fényelegni az önszeretet diadalaival; a nő, 

megfosztat va tcrmé~zctes támaszától s né lk liliizve még azon lát
szatost is, mellyet az olaaz erkölcsök a Lizar cicisueismusban 
nyujtottak neki, erényének veszélyeztetésével barátokat. volt kény
telen szerezni é~ megtartani. A házas egység ezen felbontása 
előitéletté vált, s a nemzet józanabb részeiLen is elterjedt, s nagy 
befolyást gyakorolt a családra és a társadalomra. A könnyelmü 
erkölcsökkel könnyelo1li ítéletek kaptak lábra, ngy hogy a jó hir
nevökre féltékeny nök kevesebb szabadságnak örvendettek mint 
előbb, s az erény hiánya nagyobb illemszig01't vont mnga után. 
Ez uj szigor kéL :szokásnak vetett véget, mellyeket bizalom és 
egyszerüség hoztak be. Az egyik eredete a lovagiasság ama ko
ráig megy vissza, midön a nemes il}n nevelését valameily fedd
hetlen viseletü hölgy végezle be, ki magá1·a vállalta finomítani 
annak modorát, s nemes é1·zelmekhez szoktatni lelkét: az erényes 
szépség gyárnsága vala ez, melly sokkal inkább létezett, mint kö
zönségesen hiszik 1), tiszteletreméltó nyomai találtatván annak még 
XIV. Lajos századában is. De a kormányzóság alatt a közvéle
mény sokkal inkább né lk ülözte a szüziességet, hogysem tiszte-

1) Turenne maréchal :t ty ja, saját e.~nlhdjll vhiRszl il Rt.. ból a Rit-u x h!\1. egy 
"1-t\p é.~ okos ifju hölgyére bizatott. 
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letben tarthatta volna e szeretetreméltó intézményt, s csupán az 
id8s n8knek engedtetett meg vezetni az ifjakat roszul követett 
tanácsokkal. A másik szokás kevésbbé régi, s eredetét a kegye
lem körül forgó istentani kérdések b öl veszi. Sok papnak az el
lenkező véleményt tápláló püspökök által történt felfüggesztése 
némelly ajtatos egyéneket arra birt, hogy kijátszszák a zsarnoksá
got. A gyóntató-szék olly hivatal- féle lett, hol minden formulák 
utján intéztetett el, mig a bizalom, a titkok, s az ajtatos élet tö
kélyesbitésének egész vezérlete az ugynevezett lelkiismeret-igaz
gatóknak tartattak fen. E választottak a családokba hatoltak, s 
La Bruyere egy érdekes leit'ást adott az ö viselt dolgaikróL De 
az erkölcsök szabados korában sok tndós -éa tekintélyes irat kelt 
ki jó sikerrel amaz összeköttetés ellen, mellyet az erkölcs-tisztaság 
nem oltalmazott meg többé a rágalom nyilaitól. A kormányzóság, 
ha nem buktatta is meg végkép a lelki-igazgatókat, legalább bi
rodalmuk legszebb tartományait szétdarabolta. A nök, megfosztat
ván illy módon növendékeiktől és mestereiktől, mindinkább kilép· 
tek a belsö élet köréből; s a kormányzóság alatt és később, addig 
ismeretlen tevékenységet tanusítottak. Elöbb a nö napjainak leg
nagyobb •·észél ágybau tölté; ott társklgott, ott fogadta a látoga
tásokat; társalgásának gyiilhelyéUl az elő- és háló-szoba szolgált, 
miként napjainkban a cabinet és a társalgó-terem. E tunya szokás 
a frankoktól vette eredetét, mert tudva van, mikép a szegény és 
durv:1 népeknél a tétlenség tekintetik a gőglis előkelőség termé
szetes ismertető jeiének. Ez ösi szokások főleg a polgári élet 
kiválóbb körülményei között tartották fen magukat: igy például 
az uj jegyes még a kormányzóság alatt is pompás ágyon nagy
szerü teremben fogadta az üdvözleteket; körülte fegyverek, czi
merek, diadal-jelek, ezüst-edények, drága butorok, gazdag öltö
nyök fényes kiállitása rendeztetett teljesen barbár fitogtatással, 
miröl Sevigné asszony hagyott ránk egy il!!mertetést La Fayette 
kisasszony házasságának alkalmából. 

A kormányzóság s a Law-rendszer által élesztett gyönyör
és kincs-vágynak okvetlen elö kellett wozditania a fényüzés növe
kedését. Hogy miként haladt az, mutatta különösen a kocsik 
elszaporodása, mellyek uj szükségletté váltak a nagyobbá lett 
forg~~olom folytán, s a pazarlás, mellyuél fogva folyvást porezeBán 
edények és indiai ritkaságok táraiv&. változtatták át a lakosztá
lyokat. Nagyban növekedett a tollas és skarlát ruhás szolgák 
száma, mi eleintén szentségtelenitéskép tünt fel; s a nök olly fog-

XVll. 56 
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lalkofisokat jelöltek ki számukra, mellyek homlokegyeneet ellen
keztek a. régi szerény szokásokkal 1), Az inasok nem köteleztet
tek többé begedüt játszani üres óráikban. E szokás, melly inkább 
erkölcsös volt mint gyönyörködtető, a század kezdetén hozatott 
be az uri Uzaknál, a végből, hogy az urak, füleik boszantásá.Dak 
árán, biztositva legyenek, mikép a szolgák nem töltik valami 
roszabb dologgal az idöt. A leggazdagabb pnlotákban a azoba
leányok sőt a nemes kisasszonyok is kanári madarak neveléllével 
foglalkoztak, mellyek, mert divat és ujdonság voltak, drágán kel
tek; s egy herczegnö ép ugy illő dolognak találta a hires madár
kereskedőnek adni el övéit, miként Nagy Károly, kertjének zöld
ségeit áruba bocsátva, növeini jövedelmeit. Nem szükség monda
nom, mikép a kormányzóság divaton kivül helyezte e házi ipart j 
s azóta a gondatlanság és b6kezüség a magas állapottal összekö
tött illemek részét képező szokássá váltak. Minél inkább emel 
kedtek hitelben a birvágy egyéb magasabb üzelmei, annál inkább 
vesztettek becsben a gazdászat kicsinyes gondjai, s a pazarlás 
példái a trónról az utánzó nép közé is alászállottak 2). 

Valódi csoda leendett, ha a nevelés megőrizte volna régi 
fegyelmeit Az anyák szokásba vették magukkal hordani a társa
ságokba dadogó gyermekeiket j s a schweizi Muralt, ki akko
riban utazta be Francziaországot, bámulva tapasztalta ezt. Némelly 

1) A11 UdilarCift80k könyvtdra, mellynek ktitetei a kormányz6s:!.g alatt ke
r6Uek ki eajtó al61, emlit,at tesz ez ujitllsr61. "Volt idö (mondja a nerzö), 
midön egy n ö szégyenlette volna felnőtt inas által bordoztatni uszl\lyát; most 
ez divat, a az apró inasok csak arra val6k, hogy az úrnö könyv't vigyék a 
templomba. Ar; uszály-hordozó nagy iliAliokon kivül, a nőknek nagy komorDok
jaik is vanu11k, kik öltöztetik b vetkeztetik öket. A komornAoknak csak a fej
ékitbre, a kenl!csökre, a adps,g-tapaszok dobozira van gondjuk ; az inget fel
adni a komornak dolga" Ugyanazon szerzil beszéli, mikép a nemesség köré
ben e a városiaknál kimentek nokbb61 a azülésr.nök. 

1) Valois kisasazony az a utjáb&n 20,786 lirát költött alamizsnikra ée 
borravalókra. Midön Montpensier kiaasszonynak Bpanyolorazágba kellett volna 
elutaznia, a ezertartAs-meaterek tadcskozáa tárgyává tették e dolgot; a a je
len tésökbe azött egyéb körülmények között azt találtam, hogy XIV. Lajos 
169'7-ben, midiln a burgundi herczegnö elé ment, 30 arany forintot ajándékozott 
egyvalakinek, kinek hámánál a franczia és spanyol udvarok k6t napot '• egy 
éjet töltöttek, a n'lkll, hogy e11 adomány caekélynek látszott volna egy olly 
nagy fejedelem részérill. A azertartás-mesterek 10,000 lirát k'rtek Montpenaillr 
kieaes1ony számára; de a fakartlkos Dubois nevetett 'rveiken, 1 csak 3,920 
lirát akart engedélyezni. 
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oyeglék, vissZAélve M0ntaigne egy két szólam,val, összeesküdtek 
az iskolai szolgaság ellen, czélul tüzvén sz6rakozás té.rgyává tenni 
a tudományt; s szánakoz. va a régiek fölött, hogy nem eHizték meg 
öket a történeti játékok feltalálásában, módazereket alkottak, maly
lyeknek bármelly nyelv vagy tudomány elsajátítását négy havi 
tanulmány vagy inkább mtilatság utján ke ll ett volna eszközölniök. 
Az udvar egy ezerzetest hozatott Franebe Comtéból, hogy hat 
leczkébeo írni tanítsa meg a királyt. Ez ábrándok szerzöi, a Vallan
ge-ok, a Grimarest-ek feledésbe mentek ; de sok kalandor öltözött 
a tölök öröklött rongyokba. Megengedjük azonban, hogy a XVII 
század már nagyon alászállitotta a régi iskolai szigort. A jenui
ták növendékeik oktatásában mindig a tánadalmi ember képzését 
tartották szem el8tt, s minden collegiumnál szinpadokat állitottak 
fel, mellyeken a növendékek meatereik által szerzett drámákat 
adtak elö. E szokás, melly dühbe hozta a jansenistákat, kifej
lesztette a legtanultabb francziákban is ama könnyed udvariassá
got és természetes kecset, melly öket minden polgárosult nép 
között kiválólag jellagzi; s egyszersmind szenvedélyt keltett a 
társulati szinpadok iránt , mellyeknek köszönhetjük Moliéret, 
Lekaint, és olly sok más müvészt. A jezsuíták által adútt és folyta
tott lökés nem sztlnt meg: ha X l V. Lajos szent tárgy u szomoru
játékokat adatott elő a saint·cyri növendékek által, Orleans her· 
czeg Racine remekeit a chellesi zárda boltozatai alatt hallotta '). 
1716. aug. 5-én a párizsi jezsuiták szinpadukon a azokott szo
morújátékot tánczmüvekkel kötötték össze, mellyekben a Társaság 
növendékeivel az Opera tánczosai együtt mUködtek. Orleans lo
vag, a kormányzó korcs-fia, igen kitüntette magát e gyakorlat. 
ban; még nagyobb feltünést okozott késöbb Saint-Alhin abbé 
szintén a kormányzó törvénytelen gyermeke, ki neki nyilvánosan 
egy tbeologiai tételt ajánlott fel. Ez első különtisség egy másikra 
szolgáltatott alkalmat ; ugyanis a kormányzó anyja, erényes s 
egyszersmind parancsolni szerető nő, jelen akart lenni unokájának 
vitatkozáaán, daczára annak, hogy a szabályzat tiltotta a nőknek 

l) Drogtie kisasszony, ki aztán Bonnae marquisbo11, konstantinipolyi kö
ntünkhöz ment nllül, egyike volt a Sllinésznllknek. Elmésen emlékelltette arra 
a konn6nyz6t egyik levelében: "Majdnem Tr6ja romjain állva, ön ebeile si 
Andro~J~aeheja bátorkodik emlékeztetni fenségedet magár11. Nem talf.ltam itt 
PyrrhnAokat, és senki sem tesz kisérletet elragadni tl!lem az Astyanaxokat, 
kiket kir6.1yi fen~~q;ed számAra nevelek." 
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megjelenni a Sorho11ne gylllésein. E tényekblSI kitUnik, mennyire 
hozzászoktatta XIV. Lajos hosszas tekintélye a franczia eliSitélete
ket a törvénytelen gyermekek botrán yához. 

Az erkölcsök változásll.val a nemzet életrendi kormányában 
is változások történtek, vonatkozással kereskedelmi és egészség
ügyi érdekeire. A borivás-szenvedély annyira átaJános lett, hogy 
némelly parlamentek az l 700-on innen ültetP.tt szölök kiirtását 
rendelték el 1). A korcsmák vala wennyi osztály gyülhelyéül szol
gáltak. A legkeresettebb lakmározások a fürdöházakban tartat
tak, miként egykor Rómában az illatszerészt'knél. A szeszes italok 
élvezése a n liknél is szenvedélylyé vált; a a legmagasabb osztály
hoz tartozók, kezdve XIV. Lajos leányain, dicsliséget kerestek 
abban. 1718-ban egy Condé herczegnö, Vendöme herezeg ö z· 
vegye, szeszes italokat tartalmazó üvegekkel megtöltött azobába 
zárkozott, s a tulhajtott magános iddogálás folytán kimerülve meg
halt negyven éves korában. 1715-ben a thea bevitelvén Nagy
Britaniába, elvonta az angol hölgyeket a borivástól, mit szigetök 
éghajlata mentbetövé tett. A chinai növény kevésbbé kedvezöleg 
fogadtatott Francziaországban: a kormányzó basztalan szállitotta 
alá husz soura fontonként a roppant vámot, mellyet XIV. Lajos 
ez idegen világrészbeli termékre vetett. Leve, melly az északi 
tartományokban némi élvezésre talált, a déli részeken orvos-ezer 
gyanánt tekintetett, s Francziaország az évenként Európába szál
litott mennyiségböl soha sem fogyasztott többet egy kilenczednéL 
Aközben a bornak és korcsmáknak egy féleimPsebb ellensége 
növekedett nálunk, a közhelyek t, i. hol a yemeni bab-főzetet itták. 
Az elsö kávéház Marseilleban nyittatott 1671-btln i a következő 

évben egy Örmény alapitotta a másodikat Párizsban a Saint
Germain vásártéren, s más keletiek is követték e példát. Az 
elaö kávéházak nálunk is, ép ugy miként keleten, sakk-játszók, 
henyék, hirhordók közös gyülhelyéül szolgáltak, s elöre lehetett 
látni a változást, mellyet az uj szokások fogtak eszközölni a nem
zeti szellemben. A kormányzóság alatt Párizsnak már háromszáz 
illy nyilvános gyülhelye volt, nem számitva a különféle egylete-

1) Benyujt.atván jóvab!lgyA.s végett Gévres herczeghez, Párizs korm6.nyz6-
jáhos, az ünnepély programmja, mellyet. a város 1721. augustu! 3-án a király felgyó
gyulásának alkalmából reudezett, ö a hotel de villei vacsoriiról szóló fejezet szé
lére saj6.tkezüleg következi! szavak Rt jegyzett: "fiakat kell inni. Aláirva Gévres 
berczeg." - Vdron lev~tdr. 
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ket s a gyógyszertárakat, mellyekben szintén oRztogattatott a 
káve-ital 1). OlvasAuk, mikép a kormányzó Martiniquu szigetre 
vitetett át két kávé-cser:jét, mellyek Hollandból kerültek a párizsi 
Jardin des plan tes- ba, s az utközben Clieux lo .. ag me~vonta ma
gától saját viz-részletét, hogy azok fentartására forditsa azt. A 
tény igaz, de kevésbbé fontos, mint ahogy hiszilt; mert a kávé
termelés már meg volt honositva birtokainkban. Imbert, a keleti 
Társaság ügynöke, egy arab sbeik barátságából hatvan yemeni 
csemetét kapott, s a Perzsa-öbölből Boorbo n szigetre szallitotta á.t, 
hol részben olly jól sikerültek, hogy 1710-bon a Társaság tökéle
tesen érett bogyókat osztogatott szét a gyarmatosok között 2). E 
kettős kisérlet folytán a mokka-cserjo annyira meghonosult azige· 
teinken, hogy Francziaország képesrtve lett évenként hétszáz ezer 
mázsát hozni Európa kereskedelmi forgalmába. A kormány meg
kisérlette, de siker nélkül, monopolizálni annak bevitelét és eláru· 
sitását, miként a dohánynyal tett. A szet~zély, melly felkapta e 
csipös és büzös növényt, diadalmaakotlott az orvosok ellenállásán 
s az elöitéleten ~). Használata eltüntette a franczia arczokról a 
még addig megmaradt szőrt is, melly k i r á l y i n ak neveztetett, 
s mellyet XIV. LajoB és udvaronczai felső ajkukon viseltek. A 
bérösszegből itélve, melly megháromszorozódott a kormányzóság 
alatt, ugy lát~zik, hogy a dohányzás, mit eleintén csak a divat· 
bajhászók gyakoroltak, valóban népszerüvé lett ez időtájt. E 
czikk fogyasztása s a kinestári adó emelkedöben voltak egész a 
XVIII. század közepéig, s azóta nem változtak. Az egyedáruság 
jövedelme fél millióról harminezra szökött: a f9gyasztást 1760-ban 
Francziaországban fejenkint tizenhat, Olaszországban tizenhárom 
nehezékre számították s most is ugy számítják. 

Négy hevitö és izgató természetii idegen termék ment át 

l) A kháházakban n t·a.eao-fiizet iR irultatott, melly a spanyoloirJ61 jutott 
hozzánk, s csészánkint nyolcr. bonval fizettetett. Labat atya, ki a kormányz6. 
~ág alatt tett l közzé utleirásait, volt a csokoládé apo~tola ; csészáj ét egy soo-n 

mérendö népies tápláléklul. szándékozott. tenni, s e czélra elégséjlesnek vitatta 
Martinique cacaojH.t. Ue az eredmény nem felelt meg oröködéseinek, s a cao
koládé a Pyraeneken innen fényüzési czikk maradt. A kllvé eleintén Páriilsban 
két és fél ~OilVRI fizettet~t.t CiéSzénkéot. 

1 ) Hardaucourt, az indiai Társaság igazgatójának kéziratbAn maradt 
Mémoire-jai. 

"i Hecqnet doktor az ö Értekezéaébt.ra a nagyböjti folmentvényekröl a do

háay~áat biSjttiirésnek itélte, mig a apanyol easnisták állit6lai alleakezö v61e· 
m6n7ben vauuak a caolrolád6r61. 
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majdnem egyidejüleg egy nép élet-rendébe. Az élettudósokhoz 
tartozik megvizsgálni, milly módositó befolyással lehettek azok 
a& emberi szervezetre. Tény, mikép a hurutos járványok, mely
lyek kezdetben igen ritkán, XIV. Lajoo:J kormánya alatt" ritkán 
fordultak elő, a XVIII. században gyakoriak lettek; mintba csak 
c11ere történt volna amazok és a börbetegségek között. A fürdök 
használata, a testgyakorlat, a régiek gyapju öltönyei, a középkor 
durvasága és szennyessége a bőrt folytonos izgatottságban tar
tották, mellyet a mi puhaságunk és tul-finomságunk megszün
tettek. Akkor a rosz anyagok, mellyek eWbb a fölszinre tódultak 
a nyákhártyán huzódtak vissza,, melly beleinket övezi, s melly 
ugy szóh;án belsb· höre az embernek. 

Okszerűtlen lenne e változást részben azon izgató hatásnak 
tulajdooitani, mellyet a thea, a cacá.o, a dohány és kávé gya
korolnak az emlitett hártyt\ra, melly most gyülhelye a nyálkák 
olly nagy mennyiségének? r.z orvosokhoz tartozik megitélni. Mi 
csak azon, mások által tett észlelet jelzésére szoritkozunk, melly 
szeriot a vértől származó szélhüdések sokkal közönségesebbek 
voltak XIV. Lajos uralma alatt, mint a következő korban, minek 
oka a vendéghajak roppant sulya, melylyel a divat terhelte 
akkoriban a két nemet: nem mulasztván el hozzátenni, mikép 
a megfeszitettebb mulkálkodás B a növényi főzelékek gyérebb 
használata előkészitö okai lebettek ez agy-vértolulásoknak. Az 
idegbántalmak mar a kormányzóságot megelőzőleg uralkodtak. 
1717-ben az orvos, ki Cbambon doktor munkáiról tett jelentés~, 

erösitette , miszerint a n ök m é h-görcs c; s b A n t a l m a i a 
l e g j o b b g y ó g y k e z e l é s d a c z á r a i a b i d r a-f ö k k é n t 
uj u l n a k m e g i s m é t é s i s m é t, A szép gyümölcsök a a 
finom fözeléke~ termelése akkor még kezdetleges vala, vagy 
csupán a fejedelmi kastélyokban űzetett nagy költséggel. A 
kormányzóság a gazdagsággal együtt az élet kényelmeinek íz
lését és mesterségét is elterjesztette: Párizs tökélyesbitette a ker
teket, mig a tartományokban a virágok ápolása szolgált szóra
kozásul az örökké tétlen uraknak. Mehemet-Effendi, ki !721-
ben tél köze p én utazott keresztül az országon, bámulva látta a 
virágokat, mellyekkel mindenütt kedveskedtek neki utjában, s 
nem birta felfogni, miféle varázslat változtatta meg Franczia
országban az évszakok müködését. 

A divat a politikai alakulások szerint változott. XIV. 
Lajos udvaronczainak bő öltönyei1 s az asszonyias fényüzés, melly-
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n~l fogva tetötöl talpig csokrokkal, czafr~tugokkal, csipk~kke 
ékesit-ették magokat, a 21 o lad z és ca.sti lia i befolyást áru l ják el. 
De a kormányzó alatt, ki az é'lzaki államokkal szövetkezett, 
öltönyeink minden része kit~ebb mérveket vett fel hasonlóan az 
északiakhoz 1); a X lll. Lajos és fia által behozott vendéghajak 
is vesztettek roppant tömegökből 1 s az állapotok szerint kü
lönbözökép alakultak; mig ellenben az eleintén olly kicsiny ka
lapok karimái terjeszkedni kezdettek. Az illatszerek s a haj
por használata ismét felkapott. XIV. Lajos, természetes elleo 
szenvböl eltiltotta 11.z illatszereket udvarában: Orleans herezeg igen 
szerette, folytonosan használta azokat, s a vegyészet utmutatása nyo
mán maga készitett nagyon erőseket. Ezen, általa ujból fölelevenített 
keleti érzékiség azonban tisztes határok között maradt: bizonyára ne
vettek volna Mazarin bibornokon, ki a cambrayi viárokban i l
l a t o s k e z t y ü k e t osztogatott a tiszteknek 2) ; s a spanyol 
Quevedo nem mondotta volna rólunk, mit honfiairól mondott, hogy : 
Roszul vezényelt, de jól illatositott badseregeik 
v a n n ak. A fehér por, me Ily finomitja a vonásokat s tévedésbe ejt 
a kort illetőleg, IV. Henrik alatt találtatott fel: két utóda alatt mel
lllzve lön, ~nélkül, hogy végkép kiment volna szokásból. Ama 
kor emlékiratai ezerint a F1·onde piperkőczei s ném.elly udva
roncz egyháziak még mindig használták; Fontanges asszony haj
zatának lángoló szinét mérsékelte azzal; s némelly nök egyesi
tették azt az amazon öltönynyel is, melly csira-divatra Krisztina 
királyné tanitotta őket. E bizar szokások határozottan korszak
szerü válaszfalat buztak a régi és az uj udvar közé, s az át
alakulás Európa mindazon részére kiterjeszkedett, mellyek a fran
czia divatok ragály-körén belül esnek. A kormá.nyzó, termé
szeténél fogva pompa-kedvelő lévén, gazdag öltönyöket akart ; 
a külföldi utánzók pedig majdnem tiszta fémanyaguakat : s egy 
hollandi i ró nem alaptalanul kérdezte polgártársaitól 11 vajjon öl· 
tönyeik kovácsmübelyből kerültek-e ki, vagy a szabótól" 3). Frid
rik Vilmos, porosz király, hogy fékezze e divat-dühöt, egy szemle 

•) A seg~Iyp~nzek törvénynékének egy, 17lfl. decz. 18-ról kelt itélete 
mondja az elö~zóban, hogy a választások, 11 szer11ödé8ek B 11o s6-raktárak birf.i 
hamu•azilrke öltönyben, vörös köpenyben, kardosan és kezökben pálczával jdlentek 
meg az ülésen. Ez öltözködési modor akkoriban 11 tartomá~yok valamennyi 
gazdag· polgáránál utánzásra talált. 

') Mémoiru de Joly. 
1 ) La bagateUe, a Spect"teurhöz baeoul6 hirlap, I. köt. 1718. aug. 

15-iki szám. 
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alkalmával az uj franczia udvaronczak feszes és fényes viseleté
ben léptette fel a hóhér logényeit 1) ; követünk , Rottembourg 
gróf, tanuja volt ez illetlen torzitásnak. A leczke egy jó ki
rályé lehetett, de a tréfa bizonyára vandalszerli volt. 

Nem kevésbbé alakultak át a nök. Hajzatuk, mellyet vas
szerkezet emelt a magasba, egyszerre alászállott, s rövid és 
göndör fürtökkel helyettesíttetett. Ez olly természetes diszités 
kecséböl sokat levont a haj-por-felleg. Montagu asszony , ki 
KonstanÜnápolyból visllzatéröben lt'rancziországon keresztiil uta
zott 1 tekintettel a hajporr a, pajkosan juh-bőrhöz hasonlitotta a 
francziák fejét. XlV. Lajos halálakor a nők különös alaku ru
hát viseltek, melly ólom ellensulyokkal terhelve, 11 minden rész
ről tűzve és ráuczokba szedve egy torz azobor kinézését köl
csönözte nekik. E különcz viseletet a halhéjas azoknyák di
vata azoritotta ki 1 melly 1718-ban Angliából származott: én 
azonban német erP.detünek tartom. A berlini királyi palotában 
még most is látható egy régi festmény, I. Fridrik udvarát áb
rázoló, mellyen a királyné s az összes hölgyek nagy halhéjas 
szohyákban állittatnak elö, amint épen férjeik pipáit gyujtják 
meg papir-szeletekkeL E divat, melly olly alkalmatlan terje
delmct adott a nőknek, annyira felkapott , hogy a legajtatosab
bak sem vonhatták ki magokat alóla. Átmenetkép szükebb ka
rikákat vettek használatba, mollyek j a n s e n i s t a h a l h é
j a s s z o k n y á k n a k neveztettek. A franczia kereskedők 

utján tett megrendelések olly tekintélyesek voltak, hogy akkori
ban a mi költségeinken keleti Fricsiandban egy uj társulat ala
kult a bálna-halászat végett. Mint egyike az emberi különcz
ségeknek megemlithetö, mikép e kényelmetlen viselet 1 melly 
hetven éven át uralkodott, s mellyet mint az illem és fenség min
táját némellyek még most is visszaohajtanak, kezdetben kifogásol
tatott az erkölcstanárok által irataikban, a~ egyházi szónokok 
által beszédeikben mint elösegitöje a sz11badosságnak, s mint fogás, 
melly a szabadosság következményeinek leplezése végett lett ki
gondolva. Nem birtam rájönni, mikor sziínt meg határozottan a 
bársony álczácskák használata, mellyeket a nők hazulról távozva 
azoktak föltE'nni. Ez eszköz, melly Olaszországból vette eredetét 
egykép alkalmas volt védeni a ezemérmet, leplezni a tilos érint
kezeseket, s megőrizni a bör gyöngédségét. A kormányzóság 

') 1719. május. 



alatt még azokállbAn voltAk 1), habár a tevékenyebb Éll!l I!IIBabadabb 
életmód folytán, mellytlt altkol•iban a nlik kezdettek, csakhamar 
rá kellett azokl'a unniok. Vidéken a nemes nők nem nélkülöz
hették, midön lovagolni mentck. M: utólsó, ki szokásosan viijelte 
még az álczát, Poter asszony, egy szép hollandi nö volt, ki XV. 
Lajos kormányának végén nagy benyomást tett a franczia udvar
nál; most csupán a szán-kirándulások alkalmával használtatik az 
északi tartományokban. A gyermek-öltönyöket illetőleg csak egy 
hiteles példát hozok fel: XV. Lajos hét éves volt, midön levették róla 
a ve~eték-kötelékeket, s tizenegyéves és öt hónapos, midöu megsza
haditották a halhéjas vállfüzőtöl, de a terjedelmes parókát nem vi
selte, miként Viliars maréchal a török követ előtt ezt meg
jegyezte. 

A nök uj életmódjából kifolyólag egy uj szokás kapott lábra, 
melly ugyszólván az egész kormányzó~ág jelképcül tekinthető. 

Uj dologhoz szükséges uj szóval n e g l i g é-nek nevezték azt az 
állapotot, mellyben egy nő nyilvánosan merto magát mutatni olly 
pongyolaságbao, minöt csak az otthon szabadsága tiír meg. A 
rolivészet és a kecs mindent elkövettek, hogy leplezzék ez illet
lenséget, s az eredmény a keresettség és hanyagság, a fényüzés és 
egyszerüség bizonyos kellemcll zagyvaléka lett. A magasabb ál
lásu nök voltak eleök, kik e szabadságot vették maguknak, 
nyilvánosan fitogtatván azt, hogy annál inkább feltüntessék füg
getlenségöket a köznapi tekintetektől 2). Példájokat csakhamar 
valamennyi müvelt nö követte, s bár ez emancipatio a ruházko
dásban látszólag nem birt jelentöséggel, mégis fontos következ-

l) .A legtekintélyelieb n nök ho•azu uKr:ályt. vonszolnak ·ma;; ok utAn, se
perve a templomokat és kerteket. Kivált•:í.ggal birnak minden id6ben álczát 
'I'ÍHelni, kedvBk ezerint elfódni, vagy láttatni magukat, s miként a bálokba és a 
szinhbba, ollykor a templomba i~ fekete bársony álcv.ában mennek. A1 udva
rcmczok könyvtára. 

A szinházban Londonilim i• j<:'lentek meg álczAs nök:, de azok kéjhölgyek 

voltak. 
•) Meztelen fd, nyitott köntils, pnpucsok a IA.l:iakon, ruha am:~z igen finom 

indiai anyagb61, melly a keleti kéziratokhoz papir gyanánt szolgAl, voltak a 

kormányz6ság alatti negligé kellékei. Bizonyos akkori iró egy na egé•z öltözé
kének sulyát tizenUt nehszékre becsülte. Esr:ünkbe jnt iU a ezeazély, melly 
késöbb a görög szobor kecses redőnyeibe öltöztette a franczia nílket. Ha az 
1800-iki merésr:en válasr:tékos ruházat kihivni látszott a vAgyakat, mondhatni, 

hogy az 1720-iki negligé pongyolaságában ugy tünt Cel mintha nagyonil elege& 

te\t volna aaoknak, 
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ményeket vont maga után. Mig a divatok egyedül drág& anya· 
gokra terjeszkedtek ki, addig csupán a gazdagokat érintették, 
s változalsaik némi lassusággal történtek. Midön Dubois Lon· 
donba ment alkudozni a négyes szövetség tárgyában , György 
király udvarhölgyei között kiosztás végett arany himzetü bajtó
kákkal ékitett a l' A n d r i e n n e öltönyöket vitt magával : e 
divat akkor már tizennégy éves volt, s a szinésznötöl szárma
~ott, ki elsö szerepelt ama czimü vígjátékban. De midl:Sn a 
n e g l i g é bPvett öltözék lett 1 folytooosao könnyU anyagokat 
és különös szöveteket kellett elöállitaoi és rnegujitaoi. A kö
r.önséges nök öltözéke, nagy hátrányával az ~:rkölcsöknek, szin
téo a divat uralma alá került, s kereskedelmünk nem követ
hette ama gyors mozgalmat. Colbert bölcs és aprólékos sza· 
baUyzatokkal vezérelte gyáriparunk elsö lépteit, s a kereske
delmi tanácsok az ö általa kijelölt uton baladtak továbbra is. 
Nem fogták fel, hogy a dolgok elöre nem látott uj rende uj 
törvényeket igényelt, s hogy a kötelékek, mellyek védelmezték 
ipariinkat gyermekségében, megfojtották azt érett korában. Csu
pán a szabad országok tl3bettek eleget egy uj és Lizar fény
üzés mindeo szeszélyének, s gyártmányok egyedáruságát ragad· 
ták magukhoz, mellyek annál nycroségesebbek voltak minél ke
vésbbé tartósak voltak az előállitott termékek. Schweiz, Hol
landia, Angolország, hála a mi botlásaioknak hallatlao jólétre és 
kimerítbetlen iparra tettek szert, mellynek mi voltunk képtelen 
adózói. Bámulatot keltö volt látni, mikép hidegvérű népek és ködös 
országok teremtették elő és szállitották ki ama sok mindenféle 
fölösleges dolgokat, mellyekböl a mi oöink biusága a kormá.ny
z6ság alatt szükséget csinált, s mellyek alakját az élénk k4ipzelö
désnek és finom izlésnek folytonosan változtatniok kelle. Velen
eae, a maradi és pedans köztársaság, csak késön határozta el 
magát lerázni részben az igát, melly akadályozta öt belevegyülni 
ama mozgatag kereskedelembe. Mi Francziaországot illeLi, tudva 
van, hogy csak az erőszak szabadithatta meg bék6itól. 

Lemontey, Hi•t. de la RégeJ~ce. 

B.) 85·ik laphoz. 
A. korzok. 

- Gyermekségöktől fogva türelembeo, józanságban, 
okoaei\g éa mozgékonyságban gyakorolva magukat, egész életök 
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valódi barcz-gyakorlat vala. A vad-juh, a11 a sz~p, fUrge, világos 
szörü állat, melly az őz, a szelid-juh s a szarvas között foglal el 
közép helyet az állatországban, melly a havon születik, marészen 
szikláról sziklára szökdel, s a legmagasabb meredek csucsokról 
sérülés nélkül bukik alá, ugy tünik fel előttem mint élllk~pe a 
korz-nak, kinek izmaiba az égalj melegével váltakozó hideg sze
lek ruganyosságot öntenek, majd nyomva majd fejlesztve az élet
eröket olly rögtönös átmenetekben, hogy némelly helyeken egy 
fal közbeesése tiz és több foknyi változást is okoz a bévmé 
rön, s hogy az ember deczember közepén azt mondhatná, nem 
igen measze van már a tavasz. Ritka közöttök az idomtalan i 
életök tartós, mert józan; a betegségeket régi gyakorlatból ismer
gyógyfüvekkel orvosolják. Hat gesztenyefa, hat fejös kecske, 1 

a közeli forrás vize elégséges gazdagság nekik. A kapuczinu
sokéhoz hasonlóan durva öltönyük posztóját nöik szövik fekete 
gyapjuból, hogy meggazdáikadják a festést. Jaussin kifogásol6-
lag hozza fel, hogy nem sokat törödnek hajzatukkal, s hogy 
nem viselnek. parókát e hegylakók; de hát nem lehet mindent 
kivánni. Mennyire szegénységök engedi, vendégszeretl:lk 1 egy
szerüségökben elmések, bátorság mellett tűrni készek amaz ön
megadással, melly nemesiti a lelket; ha egyszer kimondották e azót 
t ü r e l e m , panasz-hang nélkül viseltek el minden kemény 
gyötrelmet. Két ezer év óta barczias életet élve, megszokva a 
fáradalmas szabadságot, rég idötöl fogva tényekben irtll.k ök 
meg, mit Paoli papiron: A s z a b a d s á g m e l l e t t m i n
d e n t e l l e h e t v i s e l n i, m i n d e n r e l e b e t o r v o s
s z e r t t a l á l n i. Nem ok nélkül meaélték a görögök, hogy 
egy spartai kormányzó Corsicába zarándokolt. Nem tehetve egye
bet 1 ökölre maotek , én azt mondanám , azért, hogy gyakorol
ják maguknt, de egy korz azt mondja, azért, hogy kiadják 
tüzöket. 

Látni való tehát, hogy midön G,enua megfosztotta a kato
nai tisztségektől a korzokat, ezzel nem csupán a büszkeségen 
ejtett sérelmet, hanem termeszetökön is erőszakot követett el. 
Szemök, lábok, fülök, szellemök, lelkök, mind háborura termett; 
minélfogva négyhavi gyakorlat folytán a rendes badseregnél is 
jobb katm~ák váltak belőlök, ruint a francziákból egy évi fá. 
rad11ágos oktatás után. A puskát és hegedüt egyenlő öröm
mel kezelték , ha nem is egyenlö ügyességgel i s 1763-ban 
ötven ifJut lehetett látni vállaikról lefttggö karabélyokkal, pi••· 
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tolyokkal és r:ene-e11zközökkcl kisérni hegyeken vi>lgyoken koresz
tfil a tábornokot. Az ö bátorságuk nem yolt, miként Paoli azé
pen mondja, v é r m é r R é k l e t i b á t o r a á g, azaz ittas és önma
gán uralkodni nem tudó. Parancs-szót fogadni készek, a tűzben 

kitartók, zsákmánynyal nem törődök, meglepetéseket készitettek 
ellenségeiknek; kérdést intézni, választ adni a kürtök mély hang
jával, hegyeken pedig gyujtott tüzekkel szoktak. S a hegyi harcz
ban meaterekül azoigálhattak Fridriknek es Eugennak. Puskával, 
pisztolylyal, vadászkéssel és törrel fölfegyverezve, löpor és golyó
készletöket hevederökben hordva (a könnyü málha kényelme a 
szegények kiváltsága), ügyeseo, gyorsan mászták a mcredek szik
lákat, kusztak a golyó-zápor alatt, s oem Jöttek csak mikor IlS
távolba jutottak. Váratlanul törni az ellenségre valamelly völgy
torkolatból, ederjékkel fákkal förlözni hátukat, látatlanul lödözni 
az erdö re.itekéböl, azokott dolguk vala; s a talilt ellenség nyö
gései majdnem előbb hirdették jelenlétöket mint a puszka-szó. 
Csendben közelitettek fenyegetöleg az ellenséghez, aztán rémitö 
kiáltásban hangoztatták e szókat H a z a és sz a h' a d B á g! Az 
illy meglepetéseket áruláoiok nak n~vezték a fl'ancziák j mintha 
bizony Francziaországban is nem volt volna mindeokinek régi azo
kása háboru ugy mint Mke icl~>jén saját előnyét k~resni; mintha 
a korzoknak tulajdon házukban fegyvertelenül kellett volna a 
fegyveres vendég elé menniök, hngy kés alá tartsák torkukat, 
vagy békókba veressenek. Ha csupán illy háborut folytatnak 
vala, ha támadnak váratlanul, ha a hegyekbe menekülnek, hogy 
aztán ismét elötörjenek, ha zsákmányul ejtik a készletoket, meg
béni~ják az öszvéreket, kifárasztják, kiéheztetik az ellenséget, 
talán győztek volna. Bátrak védeni állásukat, ki ki törtek, mint
egy uj életre kelve a füstölgő romok közíil. Parittyák, leguritott 
kövek, méhvel telt kasok, felhőszitett ebek, egykép fegyverekül 
ssolgáltak nekik harczaikban. 

Ha valaki e háborut embertelennek találja, gondolja meg, 
hogy embert uszítani embet· ellen, és pedig nem hüségi indulatból 
hanem aljas zsoldért ; bérelt gyülölettol fcrtöztotni meg egy lelket, 
s barominál i~> roszabb czélra használni azt fel, Isten és az ész 
szemei előtt még utálatosabb dolog. A gazda egy intéssel meg
szüntetheti az eb dühét ; a kapit~ny az ö kiáltásával nem képes 
elnémítani a csata zaját, eloltani a gyuladásokat, fókezni a zsák
mány-szomjat, pórázon tartani az aljas indulatokkal kegyetlen szö
vetaégben egyeeül8 t~röazakol!l szenvedélyeket. Az is meggondolni 
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való, hogy a szegény korzok csekély er8vel, csekély hadikészlet· 
tel rendelkeztek i nem voltak szertáraik, lovaik, kardjtiik, har· 
czi-puskáik ; legnagyobb részt vadász-fegyvereket használtak, szu
rony nélkül, s nem jól kezelték azokat; és nem jól az ágyut. 
Ágyuikat részint Theodor király utján kapták, részint a tengerböJ 
halászták ki, részint az izraeliták tól cserélték korall ért. S nem 
egyetlen ez eset, hogy a szépség ékítményei halál-szerszámokért 
cseréltetnek ki. Kevés lévén a golyó, Paoli azt tanácsolta nekik, 
ne lőjenPk csak biztosra, ellenkezöleg Napoleon eljárásával, ki 
pazarul bánt a bombával, az ember-élettel és a T e d e um-mal i 
miben, mint sok más ban, talán a francziák hangulatának engedett 
kik nem tudnak harczolni tüzérség nélkül, vagy inkább saját ösz
tönét követte, mellynél fogva az ágyu má1· gyermel~-éveiben játék
szerül szolgált neki. Nélkülözvén a szükséges eszközöket, a kor
zok bátorsága tehetetlen volt az erőditett helyekkel szemközt: de 
sok várat elfoglaltak i s jobb lett vo Ina azokat mindjárt lerootaoi, 
mert az clűnynél, mellyet clfoglalásuk nyujtott, sokkal nagyobb 
volt az akadály, mellyet {lrzésök okozott. Ha a két nemzet között 
egyenlöen folytattntik vala a háboru, magok az örségek is elvesz
tek volna. Ha Francziaország nincs, Paoli győz j ha Franczia
ország nincs, Washington és Miauli legyőzetnek i Lafayette és 
Rigny a szemtelen keritií Choiseulért s a hóhér Sionviileért tesz
nek eleget. 

1739-ben Coraica husz ezer embert fegyverzett fel i de ha 
az alkalom ugy hozta magával, mindnyájan küzdöttek, kezdve a 
tiz éves gyermektől a hetven sőt több éves öregekig. Paoli ide
jébeo harminczezer volt a fegyveresek száma j az utól11ó erőfeszí
tés alkalmával mintegy negyven ezren álltak hadi lábon, de szét
sz6rva. S Olaszországból nem csekély számmal siettek haza a 
korzak j siettek szembeszállni a veszélylyel mint valami jutalomért; 
ép ugy mikéot 1821-ben az úrangyali harangszó által jelzett ki
törés első zajára görögök siettek Európa különbözö részeibill a 
véres agapékra. Siettek a görögiik, de nem Ugo Foscolo, ki a 
Nicolo névvel egyült lemondott a görög polgárság tisztességéröl, 
8 északivá és nemes emberré lett, és Byron Györgyöt küldötte 
maga helyett oda énekelni és meghalni. Azok között, kik Corsi
caért küzdöttek, szintén voltak görögök s baskok1 schweiziak és 
graubündeniek i s néhány angol és néhány olasz jött öket nézni. 
Zeoldba ötszáz poroszt fogadtak, mint fiait egy nemzetnek, melly 
bátor és ki tartó, 8 me Ilynek királya szerette a korzokat i bárom 
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azúat közülök Corti város llrizetére, kétedzat a várakban e az 
uj tartományokban alkalmaztak. Az llreég nem Paoli (azt mond
ják nem ie akarta a poroszok zsoldba fogadását) hanem a legfőbb 

Tanács e a város biztonságának érdekében állittatott fel: m~rt ö, 
miként mondottam, saját ebei által őriztetett, mellyek értették a 
korz nyelvet. Ha a poroszok értették volna az olaszt, midön 
Antonio Gentili meghagyta nekik, miszerint állják utjakat a csata 
kezdetén futni akaróknak, nem pedig hogy akadályozzák a maoe
külést a csata végén, a poroszok Pontenuovo mellett talán nem 
mérik csapásaikat a szegény bazafiakra, s nem visznek közöttök 
rnészádást véghez. Félreértés volt-e vagy árulás, nem tudni; de 
a félreértés nem kevésbbé vészthozó mint az árulás ; s az olaszok 
azt tudják. 

Cor~ica valódi idegét korzok képezték. 1768-ban a tizen
nyolcz és hatvan év között valamennyi fegyverfogható egyén bá
rom csapatba osztatváo, felváltva mindenik csapat tizenöt napon 
At tett hadiszolgálatot ott, hol arra szükség volt, kivéve a területi 
lírségeket, a betegeket, a nyáj-őrt és molnárokat. Elslí sorban a 
fenyegetett tartomány vagy a szomszédos helyek lakói alkalmaz
tattak hadi szolgálatra, részint, hogy kevesebb alkalmatlanságot 
okozzanak a távoliaknak s azoknak, kiknek mozgositás esetén be 
kellett volna öket fogadniok, részint, mert igazságos dolog volt, 
hogy ha lehetett, kiki maga segitett legyen eWször magán. Illy 
módoo mindenki megfeszítette erejét, hogy fenta1·tsa községének 
jó biroevét, s a régi gyülölködések a hadra nézve üdvöBo verseny
nyé változtak. át. Ugyanezen ezéiból Paoli azon volt, hogy az 
egyes csapatok. rokonokból alakittassanak j melly fogással már a 
régi görögök és germanok is éltek, mert a magán vonzalmakkal 
hathatósao erősiti az a köz rokonszenveket. A szökevényekért 
(illyen ek akkoriban is akadtak) a községnek kellett felelnie, s 
annak kitöltenie a támadt ürt; e rendszabály felrázta tunyaságuk
ból a hatóságokat, s akadályozta a honfiui hibéggel ellenkezö és 
vétkes szánalomból származó elnézést. Paoli különben nem a 
számra, hanem a fegyveresek minöségére tekintett j s még örült, 
ba megszabadult a kevésbbé megbizható népségtőL A csapatok, 
a kerületek ezeriot, mellyek által kiállittattak, többé kevésbbé vol
tak basznavehet8k. Ugy amint vannak, mondá Paoli, m i n d e n 
em b e r e g y e z r e d j melly mondat dicséri és megrója, világos
ságba helyezi és elítéli, nem csak a korz báborut, hanem Olasz· 
ors•ác középkori történetét is, melly majdnem egészen az egyed-
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nek a vá.roa és nemzet hátrányára azolgál6, arA.nytalanul eUStérbe 
lépö mliködéaében áll, minek olly sok nagyság és sérelem, olly sok 
megaláztatás és boszu lett eredménye. 

Hosszu idlln át zsold nélkül szolgáltak, miként az elaö ró
maiak ; de a korzok nagyobb érdemmel, mert itt nem volt kira
boini való ellenséges föld. Rendesen árpa-kenyeret, egy kevéa 
sajtot vagy gesztenyét vittek magukkal, inkább örülvén a ll:lpor
nak és golyónak, ha bővében volt, mintsem a busnak vagy bor
nak. Fegyverek és lőpor képezték az ö örökségöket i s reájok 
méltán lehetett alkalmazni a klephták ama versét: L 8 p o r t es Z· 

n e k k e n y é r g y a n á n t, s g o l y 6 t k e o y é r h e z v a 1 ó h e
l y e t t. Cdakhogy a klephták előtt ollykor-ollykor szintéo meg
nyiltak a törökök vagy az alávetett görögök gazdag házai, hol 
lecsillapithatták éhségöket és zsákmánynyal ékesitbették maguk•t: 
miértis e tekintethen Paoli hegyi harczosai mikéot ártatlanabhak 
ugy erősebbek is voltak a rómaiak és görögöknél. És ez embe
reket nevezték a francziák 1739-ben g y i l k os o k n a k, mert 
b á t o r s á g u k v o l t e s z ö k b e v e n n i, b o g y 8 k e m
b e r e k. Legfőbb büszkeségök és reményök idegen lábtól érin
tetlenül őrizni meg meredek szikláikat, ama szegény földet, mely
lyet inkább az emberek vére kövéritett meg, mint verejtékök. 
Az ellenséges golyók között törtek maguknak utat, hogy az ösök 
airkertjébe szállitaanak át egy kedves testet, mellyet az ellensé· 
ges golyók tettek hideg hullává; ezenved tek, hogy szabadon ezen· 
vedheasenok, meghaltak, hogy egyszerüségben élhessenek. Ger
man~s kanonok nem alaptalanul nevezte öket m a k a c a n e m
z e t n e k, Jaussio pedig k é t B é g b e e e e t t o e k ; helyeaeb
ben mondja Voltaire, hogy a b a z a-a z e r e t t? t, e t e r m é
e z e t e a i o d u l a t, o á l o k B z e o t k ö t e J e a a é g v a J a, 
és düh ....... 

Corsicában te hát ingyenes volt a katooai-hivataloakodáa, mert 
azolgalatnak oem tudom azt neve.zni. Idővel a katonák részére 
mindeo család egy kenyeret adott, melly a pásztorok között A.ru
sittatott el i erre aztán az ugynevezett kenyér-adó hozatott be. 
1761-ben zsoldozni kezdett néhány katonát : aztán két ezredet 
alakítottak, egyenkint négyszáz emberből állót, mellyek poroazok 
és acbweiziak által gyakoroltattak be, egyeoruhát viseltek és azi· 
goru fegyelem alatt állottak. A tisztet paszomány különböztette 
meg az egyszerü katonátóL Ténylegell azoigálatban egy évet, 
tartalékban kettat töltöttek odahaza: de minden jelre k'••en ál-
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lottak. 68-ban növekedett a fizetésesek száma. A várörségek évi 
fizetést huztak ; a többiek a hadjárat tartamára kaptak zsoldot; 
de még mindig sokan szolg1\ltak ingyen. A vidékek élelmi-sze· 
re ket küldöttek rész!1kre1 s ugy fogadták öket, mint rokonokat: 
az ellátásért jutalmat kinálni sértés lett volna. A betörö ellenség 
által saját legelöikröl vagy lakaikból elüzött családok biztosabb 
,•idékeken maohelyre találtak: a mellyek háboruban elvesztették 
a cs~~oládftlt, tiz éven at minden adótól fölmentettek. A kiontott 
vér Paoli becslése szerint nagyobb igényt szerzett az elismerésre 
mint Buonaparte szemében, kivel a foglalások halmaza elfeled· 
tette a vett jót, s azért hálátlanná tette. Egy szegény ember, 
kitől nem a tábornok, hanem környezöi tagadták meg a kihall
gatást, felkiáltott: E s z é k v é r e m w e l v a n f e s t v e. S 
hason ló an egy n ö : E n g e d j e t e k b e m e n n i, é n b á r o m 
fi u t v e s z t e t t em e l. Hogyan gondolhatott ö, Paoli, valaba 
arra, hogy királyi czímet szerezzen illy emberek fölött, kik majd
mindnyájan birtak néhány arasznyi földterületet, s ez sok nem· 
zedék vérén volt ujra meg ujra megvásárolva ? 

Nemesebb szavak hangzottak egy másik anya ajkairól, ki 
akadályoztatván az örök által az elfoglalt tábornokhoz jutásban, 
e1·llszakosan tört magának utat s igy szólt hozzá: E g y fi am a t 
háboruban vesztettem el; csupán egy van 
m é g é l ö , s h a t v 11 n m é r f ö l d n y i u t a t t e t t e m, 
hogy eljöjjek sa hazáért felajánljam azt 
ö n n e k . . . Paoli kicsinynek és megalázottnak érezte magát 
illy nö előtt. 

FastoBa 
Andarne piu qua\ di piú figli c pri\>a. 
Donne son quelle e cittadinc e madri. 

(Minél több fiut vesztett közülök valamellyik, annál büsz· 
kébben hordja fejét. Nők ezek, polgárnök és anyák). 

Nem ment még feledésbe Domenico Rívarola neve, ki Cor
sicáért harezra szállva, mintegy ö maga zárta két fiát a genuai 
börtönökbe; sem Giampietro Gaft'orié, ki Corti várost ostromolván 
a falakon övéi golyóinak kitéve saját tizennégy hónapos gyerme
két látta, ki a dajkával együtt raboltatott el tőle; s ö, az atya, 
parancsot adott a megrémült katonáknak, hogy csak folytassák a 
rohamot; s gyözött és (Isten ugy akarván) épen kapta vissza 
fiát. Még bámulatosabbnak tUnik fel elöttem ama Reinuccio della 
Rocca lelki ereje, ki a XVI. század kezdetén, épen midön egy 
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gyülésben a haza ügyeiről értekezett volna, látta, hogy tizennégy 
éves fia, elragadtatva a megbokrosodott paripa által, a csatlós 
dzsidájába dül és halva bukik alá j s az atya, szemei előtt a meg
hült k cd ves testtel, folytatta beszédét az öf.szehivott néphez hazája 
dolgairól, megujitva nz alpesi szigeton a jámbor Xe_nophon hires 
példáját. 

A lelki erőnek kiscbbszerü, do azért mégis említésre méltó 
bizonyítékai azok, mellyekct most elmondandó vagyok. Egy test
vér elesni látja oldala mellett saját testvérét j a csatatérről el, s 
n temp!omba viszi a hullát, ott imádkozik fölötte, megöleli s 
visszatér az ütközetbe. Angelo Matteo Lusi, Paoli kapitánya az 
első háboruban, a másodi!( alkalmával, midőn a francziák elfoglal
ták Bigugliat, házába zárkozva, öregsége és gyenge ·szemei da
czára ellen akart állani tizenkét hozzátarlózójával; egy golyó 
földre teriti: ekkor a fiu, Orso Audrea, ki előbb nem belyeselte 
az egyenlőtlen mérközést, nehogy a tárRak elveszitsék bátorságu
kat, felfogja ét~ azobáLa zárja a hullát, mintha biztositani akarná 
a veszély ellen a megsebzett. öreget, elrejti a kulcsot, felragadja 
AZ atya véréfőJ pirosló f~gyvert, S dühödten ellenáll, valamig a 
hegyről fülök L'~ nem hatott a segélyt hirdet ö baráti kürt hangja; 
most tizenketted magával kitör, üldözőbe veszi és megveri a. fran· 
cziákat; akkor vi»szatér s rnegrn u tatja a rokonoknák és nőknek 

a hullát j s a nők és rokonok könyeikkel áztatták 1 vigasztalódva 
mégis, hogy halála az cgé,;z községnek váltsága lett ; B az egés2: 
község tiszteletteljesen vett részt a h: . .totti szertartásokban, s a 
hulla eliitt meghajoltak a gyiiztes lobogók. Ezen Orso Andrea 
volt elsi), ki községében lmkoriczát kezdett termelni : méltó a 
béke mesterllégeivel áldásositani a földet, mellyet vérével termé
kenyített. 

A franczia kapitánynak, ki fP-nyegetve mondá: M e g v e r e
tem a d o b o t, a kol'z feleletül adá: A h e g y r Ö l k ü r t j e i nk 
fo g n ak a r r a v á l a R z o l n i. Kevésbbé magasztos válasz, 
mint az, az örökké emlékezetben ma1·adandó, mellyet a fló· 
•·er; ez i adott; mcrt a fl~irenczi a harangokra mutatva, magasba 
emelte az ellens~g ledéa· szemeit és saját terhes gondolatait, s 
egyetlen sz(}ban fölelevenítette Olaszország dicsöaégeit és remé
nyeit: de mégis szép, éil hősökhöz méltó válasz. Hősök voltak 
ök fényeigés éil anélkiil, hogy tudták volna, vajjon a történelem 
f11g-e rájok gondolni; s amit tettek, azzal csak & szigoru köte
lesliégnek s a l~lok legyőzhetlen sziikségérzetének véltek eleget 
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tenni. Egy franczia, bámulva látdn ennyi szenvedést, anélkül, 
hogy felfogása ezerint valami jutalom járna ki azért nekünk, 
kérdé : D e m i d ö n m e g e e b e s ü l t ö k, m i t cs i n á l t ok o r
v o sok, k ó r h á z a k n é l k ü l ? - M e g h a l u n k - volt ~ vá
lasz. Egy halálra sebesült igy irt Paolihoz : T á b o r n ok, ü d
vözlöm önt. Ajánlom gondjaiba öreg atyá
m a t. P á r 6 r a a l a t t a z o k l e l k e i v e l l es z ek, k i k 
ahazáért haltak meg. 

E szokások és gondolatok fegyverek voltak, mellyekkel 
szemközt üres hangnak tünt fel az ellenséges ágyu dörgése. S 
nem látazik csodálatosnak, ha Clemen te Paoli, ostromo Itatva Furi
aniban, hétezer ágyu-lövés, és ezer genuai bomba daczára sem 
adja meg magát csekélyszámu hö11eivel ; nem csoda, bogy tiz ezer 
császári veszett ügynek vallja leigázni akarni e lázadókat, mikor 
száz közülök ezer ellen harczol, 11 ötven, három ezret ver azét. 
A loroi mezön nyo)cz~záz ajacci6i katona tamadott meg huszon
egyet azon pásztorok közűl, Jeik teleltetés végett a sikra szoktak 
leszállani; s e maroknyi nép visRzaverte a támad6kat; de csóna
kokon érkezett más négyszáz katona :Wal vétetett hátba; a nyáj
örök mocsárok közé Rzorittatnak, s nemes~n kiizdve mindnyájan 
elesnek, egyet kivéve, ki a hullák lcözé rejtőzve és vérrel boritva 
megmenthetui remélte életét. Midön fölfedeztetvén, fejét akarták 
venni, kegyelmet kért, s megnyerte azt a kapitánytól: de a bíz
tos kevésbbé volt iránta kegyes; ugyanis hat elesett társának fe
jeit aggatván reá felakasztatta, négyfel~ vágatta, s véres marad
ványait a falakra fiiggesztette. 

Kötelességünk megemlékezni itt egy különös vár-feladáaról, 
mellynél nem tudni, ki a győztes, ld a legyőzött, s melly mind.két 
félnek becsületére válik. Caselia kapitány a nonzai er!Sdben kö
rülvétetvén a francziák által, elhatározta kétségbeesetten küzdeni 
s végre légbe röpite11i a falakat s azok romjai alá temetni magát; 
csekély számu katonái azonban, visszaij~d vo.~ a haszontalan áldo
zattól, éjnek idején magára hagyták. Meg nem rettenve elhatá
rozza egymagáhan állani ellen ; kiszegezi az ágyut, puskákat he
lyez a lörésekbe, lövéseket tesz ktilönbözö hangokon kiáltozva, s 
bátorítva a távol lev ö társakat. Az emberséges ft·anczia <'gyez
kedésre lépvén Casellával megenge d i az örségnek fegyverrel, 
málháva), zá~zlókkal, egy ágyuval, s katonai becsülettel kivonu
lását, lovukat is kész lévén azoigáitatni az ágyu és málhák elszál
litása végett. Ekkor C \Bella két sor katona között kij 8 a vár-
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ból, karddal, puskával és két pisztolylyal fölfegyverezve j mások 
ezerint mankóra támaszkodott, mert nem igen tudott járni a régi 
sebek következtében, mellyekböl ő törrel szokta volt kiáskálni a 
gólyókat. A franczia kapitány miucán egy kevés ideig várakozott, 
hogy kijöjjön a többi őrség, értesül vén, mikép az egész csak egy 
magából áll, mintha rászedetett volna, ellene támad. ~ az öreg 
már kihuzta kardját, midön Grandmaisan gróf oda érkezik, le
szidja és fogságra vetteti kapitányát, kezet fog Casellával, s kato
nák és egy tiszteletteljes levél kiséretében Paolihoz küldi l:lt. 

Ily harczosok szemében a futásnak a halálnál, a megadásnak 
a pelengérnél is iszonyúbbnak kelle fellünnie. Egy hetven éves 
öregről beszélik, hogy lóháton egy huszár vette üldözőbe, ki vá
gás ktizben elejtette kardját j lz öreg fölvette, s a huszárnak, ki 
utána hajolt, egy csapAera leszelte fejét. Egy másik korzról be
szélik, mikép, nem tudom, hányat társai ltözül megadni látván ma
gokat, boszúságMI e mintt egész haláláig négy éven át élt hád
ban elzárkozva ; s olly félrees/í zugban ldvánt eltemettetni, hon
n:m ne lehessen látni a helyet, hol szemei ama szégyent látták. 
Egy .korz a genuaiak társaságában kiitvén ki és mcgöletvén, bul
lája buszonnégy órán át pelengérszerü gyász•·avatalon tétetett ki 
közszemlére, aztán a vAroson keresztUl gyalázatosan moghurczol
tatván, a te11gerbe vettetett, mint ollyan, ki nem méltó rá, hogy 
az anya-föld keblében feküdjék. 

1\fi csoda, ha az illy emberek iszonyodtak az aljas árulkodá
soktól? Egy nyájörröl boszélik, mikép jel által fölfedezvén két 
szökevényt az öket üldözö hatósági ornbereknek, s jutairnút némi 
pénzt fogadván el, rokonai Ajaccio falai alá hurczolták, s mialatt 
a két szökevény bent kivé~eztetett, ök is megölték az árúlót, mi
utá.n előbb gyónást tett egy papnak, Idnek a rokonok átadták az 
árúlás díját, hogy vigye vissza azoknak, kik adták. Iszonyadtak 
feljelenteni még azon tényeitet is, rnellyeket kárhoztatlak, a mely
lyek miatt megszakitotl~ a régi barátságokat. 

Nem csoda, ha illy emberek ellenálltak az igéreteknek és 
bizeigéseknek Genua részéről, melly megvásárolván nehány nagy
ravágyót vagy becstelent, e rászedetve e.zek hazugságai által, azt 
hitte, az egész szigetet birtokában tartja: hiszékenység, melly kö
zös mindazokkal, kik, akár barátai akár ellenségei legyenek a 
szabadságnak, nem ismervén az országot, álnok iratok ból, vagy 
balga értesitésekböl, vagy saját vak vágyaik szerint itélik azt 
meg. Egy lwrznak, ld Genua börtöneiben volt fogva, szabadsá-

67• 
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go t ajánlanak, ha Gen ua szolgálatába áll ; mire a korz: "E l fo
gadnám a szabadságot, hogy ellenetek menjek küz
d e n i. D e n em; t es t v é r e im n em h i n n ék, h o g y sz e n n y 
nélkül szabadúltam meg; árúlónak tartaná.noak;" 
s ott máradt. Midön Alerio Matra, Gian Cat·lo Salicatit Paolitól 
elszakadásra bátorkodott irásban felszólitani, Salicetí nyilvánosan 
b6hér keze által égettette meg a levelet. Paoli legszebb gyözel· 
meinek egyikét ülte, midőn a genuai kiküldöttnek vissza kellett 
térnie a nélkül, hogy csak egygyel is b :szélhetett volna a lázadó 
korzok közül, s a lázadó korzok táborooka megmentette a genuai 
életét a nép haragjától. Hasonló eset v.:>lt az, midön Róma, hogy 
felbontsa a szégyenletes szerződést, mellyet kapitánya kötött a 
korzokkal, ezek kezébe adta a sz81'zödö tisztet legyilk.olás végett, 
azt hivén, hogy e kegyetlen c~elekedettel feloldja magát az adott 
hit alól; a korzok azonban nem akat·ván beszenuyezni kezöket 
vérével, visszaküldötték a rómait mint éllí szemrehányást övéinek, 
kik által felkonczoltatott. 

E vallásos kegyeletnek a haza iránt elfeledhetlen példáját 
adták 1769-ben 1\ Francziaország zsoldjában állott korz katonák, 
kiknek, midőn haj<ít·a kellett volna szállaniok, hogy testvéreik el
len menjenek harczolni, a tisztek t·ögtön elboc;;áttatá~ukat kérték, 
s a közkatonák valamennyien vonakodtak útra kelni: úgy hogy a 
franczia kormánynak szégyenkezve kellett hátt·<ílnia a nemes en
gedetlenség előtt. Egyike ama tiszteknek Marengo nevet viselt, 
kinek családjából egy Antal nevü 46:han Genuában a hazaszere· 
tet biineért végeztetett ki. A nevekben valami titok- é~ végzet
szerű vaR: az ifjú Buouaparte, midőn 1\farengo ezen tényét ma
gasztal va ernlitette fel, nem sejtette, milly emlékezetessé váland 
rövid időn ama név reá, Francziaország és az egész világra nézve. 
Ugyanazon korz ezredből valóit voltak a katonák, kilt ugyanazon 
idBtájt siettek megmenteni a lángoktól A vignont, az olasz várost; 
s aztán visszautasitották a polgárok által felajánlott több i!Záz la
jos-aranyra ruenö összeget, a tűz; által károsult szegényeknek hagy· 
ván azt. S e nép az, mellyet Pommereuil nyersnek, fél barbár
nak, szokásos gonosztevőnek nevez; ép úgy miként Thiera barbár 
országnak czimezi a nápolyi királyságot, s vadnak Romagnát. 

Midőn a francziá.k tervbe vették Ideiégiteni a sziget némelly 
főbbjeinek telheteLion hiúuágát, s új egyenlőtlenségeket teremtve 
ama kis, hogy úgy mondjuk, családban, l<~nyelmesb uralmat ké
szíteni elő a királynak; sokan találkoztak, kik, felhozakodva igény-
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czimeikkel, kérelmet intéztek az új úrhoz a szolgaság e jelveért: 
de mihelyt attól kellett félniök, hogy Sampiero gyilkosának uto
dai ezintén kérendik a nemeseéget, valamennyien egyhangula.g kije
lentették, miszerint illy társaságban nem fogadnák el a keresett 
megtiszteltetést, s azon borzadályt érez;ték, mellyet maga Sampi
ero fia érzendett, ha együtt kellett vol na élnie az áruló Micbel
angiolóval. 

Alig vették a szigetet birtol,ba a francziák, a korz nemes
lelkűségről egyéb bizonyitékok folytán is volt alkalmuk meggyő

ződni. Midőn a rostinói Nicodemo Pasqualini, hirneves ember, 
fegyverek és pénz nélkül partra szállott, hogy fellázitsa Niolót 
(mások azt mondják, Paoli által küldetctt: de ö inkább helytele
nitette a vállalatot), nem sikerülvén a kísérlet, koldús-ruhába öl
tözve a lurii Santo Dominicihoz tért be, s egy éjre menhelyet 
kért. Santo megölelte öt, s két hónapon át tartotta rejtve, O:Íig
nem biztos menekvési alkalmat talált. számára. Marboeuf meg
tudta a dolgot, s szemrehányások és fenyP-getések között hivatta 
magához Dominicit; de midön hallotla öt megvallani a tényt, di
csekedni azzal, s azt mondani, rnikép ajtaja soha sem lesz zárva 
a szerencsétlenek előtt, s hogy a vendégszeretet ősi erénye min
dig kedves leend a korzoknak, 1\larboeuf, nem biró többé hanem 
alattas, megindult lelkében, s l;ezet nyujtott a nemeslelkü házigaz
dának. Hasonlókép, midön a bátor Astolfi több száz mással együtt 
Toulon halálthozó gályáira ítéltetett a durva és barbár Sionville 
által, easabianea ezredes ellenszegült a dii.höngönek mondván: 
I t é l j e n e l ö n e n g e m c t i B v e l e. Barbár, mondom, ki fel
gyújtotta, kirabolta a házakat, leölte a nyájakat, s a hóhér kisére
tében járva, kijelölte a fákat, mellyelue felkötendők valának a 
szegény niolóiak, kik nem tudták feledni Paolit; B E z e g y e t 
b i r me g, mondá, e z ke t t ö t. Lehajtották (mondják) az ága
kat, s rájok kötvén a szegények tagjait, a magasba bocsátották 
vissza, hol szétdaraboltattak. 

Még megvetésre méltóbb, ha nem kegyetlenebb eljárást kö
vetett el Marhoeuf a derék Abbatneci ellenében. Gyülölte öt· Mar
bocuf, mert hH vala hazájához, merl azon gyanúban állott, hogy 
ö v_olt szerzöje egy, az OI'Szágos rendek gyülekezetéhez intézett, 
meleg hangon irt levélnek, s mcl't egyszer, hosszasan várakozván 
kihallgatásra az előszobában, mialatt bent a gróf Ramolino Lelizi
ával társalgott, keményen nyilatkozott felöle: igy beszélik ezt né
mcllyek, s Cot·sicában cl van terjedve a hir, mellyet én hamisnak 
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akarok hinni, hogy 70 után. Letizia megnyerte Marboeuf tetszését. 
Annyi bizonyos, :hogy Abbatucci, alezredes, miivelt elméjü nemes, 
ajacciói követ, hamis tanúk által (Corsica rákfenéje) épen tanúk 
megvesztegetéséről vádoltatván, gálya·rabságra és megbély~gezte
tésre ítéltetett. Három ft·anczia és egy korz ítélte el őt i három 
korz hasztalan adott felmentő szavazatot, öt püspök s az összes 
korzikai reodek követei hasztalan jál'tak közben ruellette, kérel
mezvE', hogy legalább a láncz és evező illy embernél számkivetés, 
börtön, vagy épen halál-büntetéasel cseréltessenek fel. A gyaláza
tos ezertartás napján Bastiában bezárattak a boltok, be az abla
kok, s az utczákon csak, nem korz katonák járkáltak. A hóMr 
úgy tesz mintha a hös hátához sütné a tüzes vasat, érinteni nem 
meri ; egy tanácsos a katonák háta mögül oda kiált : T e l j es i ts d 
köt e l ess é g e d e t, s a hóhér a tanácsos felé nyújtja karját, 
mintba annak akarná kézbesiteni a bélyegzőt, s átengedni vétkes 
tisztét. 

Ha Corsicában a hóhér emberség- és szégyeo-érzettel bir, 
nagyon hihető, hogy a rabló is birhat az igazság érzetével. Bizo· 
nyos franczia Bocognanóban négy ezer lirát tesz le egy közúti 
rablógyilkos házában, s visszatérve helyén találja pénzét i mert a 
vendégszeretet kötelessége szent a rabló elött. Egy zsivány elha
gyott úton találkozik az eltévedt bíróval, ki öt elítélte, megmu
tatja neki az utat, fölfedezi magát előtte s azt mondja: Ö n i g a z
s á g o a a n i t é l t e l e n g e m e t ; n e m h a r a g sz o m ö n r e. 
Egy má::~ik zsivány tnenekülvén a börtönből, Cursay gróf el akarta 
ítélni az őrtálló katonát, mint bűnrészest a menekülésben: ekkor 
a zsivány rokonai magok kényszerítik azt visszatérni büntetés-he
lyére; s a zsivány csakugyan visszatér, s jutalm úJ a birótól bo
csánatot nyer. E cselekedet egy másik régebbit és nevezeteseb
bet hoz emlékünkbe, a campocasaói Achillesét, kinek rokonai kö
zűl a biztos, minthogy öt magát kézt·e nem kerithette, harminczat 
fogatott el, s kivégeztetésökkel fenyegetőzött, ha föl nem födöznék 
a lappangó!, mire egyikök válaszlll adá: R a j t A1 t e g y e me g 
ö n e l ö k é s z ü l c t e i t a k i v é g z é s h e z. De Achilles, hogy 
megszabadítsa öket, lilzámldvetést·e kárhoztatta magát. A korzok 
nem csupán a caatamozön néznek bátran szembe a halAJial, ha· 
nem az akasztófán is, mihez nagyobb lelkierő kívántatik, mert ott 
sem az ütközet heve nem ejti mámorba az embert, sem a zaj el 
nem kábítja, sem a példa nem ösztönzi. Sőt némellyek megnyug
tatván lelkiismeretöket a vallásos szent cselekvényekkel, magok 
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kérték a kivégzés siettetését, s higgadtan nézték az elökészüÍete
ket, mindvégig rettenthetienek maradván hányavetiség nélkül, mi 
félelemnek lehet álczája. 

Mindezen dolgokból, mellyeket, szokásomnak megfelelőleg, 

nem az idők hanem az eszmék rende ezerint állitottam össze, ki
tünik, miszerint a nemzet közérzülete volt az, melly Paoli tényeit 
kormányozta, nyelvezetét sugalmazta: me rt a kormányzásban úgy 
mint a beszédben csak az nagy, ki meg tud egyezni a helylyel 
és idővel, hol és ameilyben született, ki képességgel bir fogéko· 
nyan belátni, éleselmüteg eltaláini az új szükségeket, összeegyez
tetni ezeket a régi véleményekkel s az emberi természet örök ki
váoalmaival, s megjelölni szóval vagy kimutatni tettel ama szük
ségek keiUS kielégitéséoek hatásos módjait. A nagy emberek in
kább engedelmeskednek mint p aran csolnak, .inkább tanúinak mint 
oktatnak, inkább gyüjtenek mint teremtenek; de épen az eszmé· 
ket, az akaratokat, a szátszórt erőket összegyűjteni képes, Isteo
WI kapott tehetségök az, mely lyel ök parancsolnak, oktatnak, te
remtenek •..... 

Rousseau, ama gondos ezeretetnél fogva, melly a különös 
emberekre vonatkozó minden részletet érdekessé tesz el8ttünk, 
tudni ohajtotta, melly iskolában sajátitotta cl Paoli a hadmiivésze. 
tet. Ennek, ép úgy mint átalában mindazon müvészeteknek, mely
lyek a sokaságra hatással vannak, ösztön és ihlet képezik oeme
sebb részét; a mi pedig a szakmai részt illeti, nincs okunk hinni, 
hogy magáévá oem tehette azt Nápolyban, még ha már l 'l56 előtt 
fel nem állittatott volna is ott a katonai collegium •.•.. 

Washington és Paoli polgári erényei rövideéget okoztak ne
kik a kellő elismerésben hadtaní jártasságuk iránt, mellyért Pao
lit Fridrik porosz király Európa elsö hadvezét·éoek tartotta; mert 
Fridrik, mint ez ügyben illetékes biró, a katonai tudományt oem 
az elpazarolt, hanem a megkimélt életek száma, nem a tndomány
nyal való pompázás, hanem a müvészet szabályainak a helyek ter
mészetéhez okos alkalmazá<Ja, nem a müködésbe hozott eröknek 
az érdemet gyakran kisebbítő mennyisége, hanem a csekély esz. 
közökkel legyőzött nehézségek nagysága ezerint becsülte. Ne ta
lálja különösnek az olvasó, hogy én Paoli és Washington neveit 
együtt emlitem ; egyikben ie másikban is m·alkodó tulajdon az 
igazelmüség, a kitartás, a higgadtságnak veszélyek között is meg-

, őrzése, a rend-szeretet, mérséklet, a modor egyszerüsége, a magán 
előnyök megvetése, az isteni félelem, a hatásos ékesszólás, a ne-
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mes magaviselet. Paoli után húsz évvel Washington szintén visz
szautasitotta a fő parancsnokságot: s e tartózkodást mindkettönél 
liszintének akarom hinni, mert én mindenkiröl, de főleg a különös 
emberekr öl, a legméltóbb dolgokat szeretem föltételezoi. 

Washington a szabadság karjaiba egy nagy nemzetet vezé
relt, mellyre nézve fiainak száma, határainak roppant kiterjedése, 
a rengeteg erdők, a földet békéltető s a tAvolságokat legyőzö gőz 

által még meg nem igázott vizek sivataga rnind meg annyi erő· 
tényezök voltak; egy nemzetet, melly, kevésbbé tüzes szellemé
ben, kevésbbé rögzött gyülöletekben, természeténél úgy rnint azo
kásainál fogva ép úgy hozzá volt törődve a polgári mint a kato
nai fegyelemhez. Miért is ha Amerikában jóval nagyobb volt a 
dicsliség s nagyobbak az eredmények, Corsicában sokkal nagyob
bak voltak a nehézségek s következéskép nagyobb az érdem. 
Nem is emlitve a törvényhozó és hadvezér, a biró és atya, a sza
badító és mérséklő szerepeinek terhét, melly Paoli vállaira nehe
zedett, neki feladata vala tüzeini és fékezni a szellemeket, s hogy 
úgy mondjuk, egy személyben harczos é:! tiirvényhozó O'Connel
nak kellett lennie. Bátor katonáit, ltikre szüksége vala, hogy 
győzzön, egyszersmind fenyíteni is kényszerült, ha a gfíg vagy a 
harag tulragadta öket; s ezt tette is minden félénkség nélkül; olly 
nagy volt a hit saját és övéi szándékainak b ecsületességében. Az 
embereket, kik csak hadakozásra alkalmasak, ő nem tartotta egész 
embereknek; háboru idején is foglalkoztatni akarta a katonaságot, 
a tétlenséget félelmesnek, B a kapzsiságot a kislelküségnél is ve
szélyesebbnek tartotta a katonákban. A ki hinni akar Pommereuil
nek, midön kegyetlenségekr(íl értesít, mellyeket a korzok követ
tek volna el, millyen például az, hogy c l ö embert tettek a tüzre 
s majd levették majd ismét visszahelyezték rnint valami égő ha
sábfát; higye cl egyszersmind azt is, mit ugyan/í vall be a fran
cziákról, hogy török módra ketté fiirészeltek egy élő korzot. Illy 
kegyetlenségek mindkét rész1·ől r i tk án fordultak el ö, s bizonyára 
nem Paoli parancsából követtetlek el. 

Ő sajnálja, hogy a korzok nem tudnak alkalmazkodni szi
lárd rendszabályokhoz, s alkalmat szolgáltatnak az ellenségnek 
muni öket a csekély fegyelem miatt, miuthogy egyebért nem 
bánthatják. De követve jó 1is ztönét, melly szabadelvű bizalomra 
teszi öt hajlandóvá, a távoli tartományok kormányainak belátására 
hagyja az alkalma a korlátokról való gondoskodást. J ól tudom, 
hogy ez veszélyes szabadosság gyanánt fog feJtiinni a közpuntosi-
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tás embereinek, kik villany-táviró utján ezeretnék az alattvalók 
millióinak lelkébe nyomni az Ö tisztelt paranc~aikat. De az én 
hitem ezerint a polgárosodás tökélye nem az embereknek gépekké 
tevésében, hanem inkább abban áll, hogy az előbb mintegy gépi
leg végzett emberi caelekv1;nyeknek a szabad választá;s értéke, az 
elllrelátás világa, az áldozat érdeme adassék meg. S ha az illy 
változatossággal ollykor rendetlenség jár is együtt, végre magá
ból a rendetlenségből tökéletesebb és magasabb rend kel ki. Pao
lit nem érheti vád, mintha c tekintethen szükkeblü lett volna; 
alattvalóinak ö panncsain szolgai függés helyett ön&llást aján
lott, s a azorongaló vcozély idején igy irt: H a e l bukun k, a z 
l e s z a z o k a, h o g y n i n c s e n e k f ö n ö l{ ö k, k i k v e z e s
s ék a n é p ek e t. l\1elly nyilalkozat kegyetlen szemrehányáskép 
hangzanék kormányzása ellen, ha ö elöbb félt volna attól, hogy a 
nálánál alábbvalók befolyást szarezzenek magoknak a nép fölött: 
de úgy állván a dolgok miként eléadt uk, ama sza vak figyelemre 
méltó bizonyitékul szolgá1nak arra, hogy Coraica a francziák által 
azért gyiízetett le, mert hiányoztak az emberek, kik képesek let
tek volna olly bizalmat ltelteni a népben, millyet Paoli keltett. 
Nem végezhetvén tehát egy maga mind•mt, azon dolgok, mellyeket 
személyesen nem intézett, vagy lanyhán folytak, vagy a czéllal el
lenkezőleg ütöttek ki. Maga 11z ellenséges Dumouriez is beismeri, 
hogy ha Pauli négy vagy iit, hozzá méltó helytartóra tehet szert, s 
ha a nagyravágyás, a kapzsiság, az irigység meg nem vesztegetik 
vala némelly árúló korzak lelkét, Francziaorszilg nem győzött volna. 

Pommereuil más részről elismeri az ügyességet, melylyel ö az 
ellenség által nyujtott minden előnyt fel tudott használni. A had
mozdulatokban titoktartást és gyorsaságot akart: s nevezetes, milly 
éleselmüleg meg tudta ő különböztetni az ellenség komoly mozdu
latait a szinlcttcktől j és sem háború scm béke idején nem törií
dött az apt·ó fortélyokkal, mcllyck által olly sokan megejtetnek, 
épen azért mcrt nem akamak mcgejtetni. .Minden harlmüveletet 
ö maga intézett j az ütközetbe nem vegyült : B ezt nem félelem 
okozta, mert harczias m:-mzet (mint valaki jól megjegyezte) nem 
türt volna gyáva főnököt .... 

Paoli rnunkás előrelátásának bizonyitéka a rövid idő alatt 
szei;vezett tengerénct, rnelly az cllenségnek komoly dolgot adott, 
B a hazának nem csekély előnyöket biztosított. Pauli tudta, hogy 
a korzok régente a tengeri ütközetekben is dic11éretesen küzdöt
tck. Belátta ö, mikép a korzoknak, hogy ollyanokl~á váljanak1 
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rnillyeneknek a természet szánta öket, az angolok példájfra teri
gerészeknek, földmüveseknek, kereskedőknek, harczosoknak kell 
együtt lenniök. Ha időt engednek vala neki, jobban gondoskodik 
a tengeri erők növelésér81, s Napoleon tanácsa szerint, uj közsé
gekkel élénkitette volna a szigetet a partok hosszában. Egy ka
pitány, Lazzaro Costa, négy év alatt harmincznyolcz sebet kapott, 
és két millió fraokot ejtett zsákmányul j 17 68. december havában 
egyetlen hét alatt két hajót fogott el, mellyek egyike puskákkal 
és Mromszázharmincznégy hordó löporral, a másik hatvannégy 
ezer frankkal és hadi készletekkel volt terhelve. =-

Tommá&eo. 

C.) 110-dik laphoz. 
A franczia Irodalomról. 

XIV. Lajos országlásának jobb szakában minden a rend felé 
hajlott j a szellem fékezte magát, s a szerénység elválaszthatlan 
táraául mutatkozott a dicsőségnek. A tudományokban a régiek 
tekintélye, az érzéktúli vizsgálódásokban s az erkölcstanban a szent 
könytek tekintélye, a politikában egy túlságosan de öszintén bá
múlt király tekintélye eltiltották a gondolatot ama tárgyakkal való 
foglalkozástól, mellyeket az nem vizsgálhat veszély nélkül j s e 
békók, távol attól hogy panaszokat keltettek volna, elöszeretetre 
találtak. A képzeJem részére megmaradt birodalom eléggé tágnak 
látszott, s mélyreható és érett ész segitett azt miivelni. A miivé
szet, mellyben egyik másik kitüntette magát, nem emelkedett va
lami tulságosan. Senki sem hitte magáról, hogy sokat tett iratai
val a társadalmi jólét elömozditására, de ép olly kevéssé vonták 
kétségbe a tudósok tanainak nagy befolyását a nemzetek sorsára. 

Hogy biztositsák és növeljék küldicsőségöket, a ft·ancziák 
tcljes~n megbiztak XIV. Lajosban, Turenneben, Condéban ; az irók 
közül senki sem tartotta kötelességének a pénzügyeket érdeklő 

itéletekkel mutatni magát hálásnak a kormány iránt jótéteményei
ért. A müvészct csodái növelték a vat'ái'lst, mellyet a nagy válla
latok s az irodalmi remekek szültek. A vallás soba sem birdet
tetett méltóságosabban, ós soha sem fejtettek ki nagyobb erőfeszí

tések, hogy összeegyeztessék azt az emberi ész adataival. Bos
suet, Pascal, Arnauld, Bourdaloue helyreállitották és megifjították 
ez ódon éptUetet, gondosan megtartva annak fenséges alakját; s 
tudományban és 4szlelésben hatalmasak, az evangeliami erkölcstant 
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okosa~ és tág körben alkalmazták. Az emberek nem hitték, hogy 
létezzenek vita tárgyává tehető egyéb pontok azokon kivül, mely
lyek fölött Arnauld küzdött Claude, s a jezsuiták Arnauld ellen. 
A dicsöség tüze s a szerelemé párosultak, hogy nemzzék a val
lási lelkesültséget, mart kijóza.nodván ábrándjaikból, egyik is má
sik is az ajtatosság segélyéLez folyamodik: nagyravágyó férfiak, 
előbb a szenvedélyek rabigáját viselt nők, megszeotelték töredel
roöket j Longueville asszony vezeklésben ·végezte életét, s Retz 
bíbornok magányba temetkezett. XIV. L'1jos ízlés dolgában elis
merő tudott lenni Racine és Boilea u fensőbbsége iránt; B Racine 
és Boileau a hitet illetőleg nem bátorkedtak elütőleg gondolkozni 
Portroyali tudós barátaik tanaitól. Ledérek találkoztak akkoriban 
inkább mint hitetlenek. A kételgő&ég, igazat szólva, már kezde
tét vette némelly, gyönyöröket hajhászó társaságokban; de az ak
kori e r ö B sz e ll em ek, távol ama buzgó fortélyosságtól vagy 
gögtöl, melly sokasitja a proselytákat, tunyák és félénkek valá
nak. Az udvar élénksége és választékosság& mérsékelték a vallás 
szigorát: a L u t r i n Lamoignon elnök oltalma alatt látott nap vi
lágot, sa T a r t u fe, a képmutatás örökös vesszeje, egy királynál ta· 
lált védelemre, ki késöbb arra biratott, hogy képmutatókat ural
kodtasson. A tudomány felfedezései nem zavarták ama boldog 
nyugalmat. A carteaianismus uralkodott: Spinoaa annyira visaza
élt ama rendszerrel, hogy az istentagadás alapjává tette azt; de 
kevés f:-anczia vállalkozott a fáradaág•·a behatolni az amatardami 
zsidó bonyolult okoskodásaival és homályos nyel vezetével leplezett 
iszonyú tanokba. Egyedül Malebranche látszott Descartes valódi 
értelmezőjének j s az elövélet, melly vele minden gondolatunkban 
Istent láttatta, átaJánosan elfogadtatott az ajtatos lelkek által. 
Pascal, miutáu tökélyre vitte a mennyiség-tudományoltat a nagy 
feladványok megoldá.sával, mellyeket egycdlil ~ állithatott fel, s 
miután a természettant olly tényekre f~ktctte, mellyck megváltoz
tatták annak arczulatát, korlátolt folállilásában találta kedvét, 
mellyek a tudományok mindcn támadáBa ellen biztosilanák a val· 
lá.st. P. Mcrsenne, Robcrval s az összes franczia tudósok utánoz
ták az ö óvatosságát. Igaz, hogy Gasaendi vádoltatott, mintha 
újból fölelevenítette volna Epicul't; dc eskü vel erösi tett tagadása, 
s az ajtatosság, mellyet, úgy látszik, aztán szabatosan gyakorolt, 
elejtették ama vádat. A Sorbonne alkalmazkodott a Copernicus· 
féle rendszerhez e Galilei fölfedezéseihez, s az üldözések, mellye
ket ama bölcs Olaszországban szeovedett, csodálkozlist keltettek, 
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A külföldi bölcsészek metaphysikája kevés figyelemben részesült: 
Hobbes iratai nem olvastattak, s az, hogy ök egy szomorú és . 
kétségbeeséshez vezetél rendszert hirdettek, elég volt arra, hogy a 
francziák által visszavettcsseuek. 

A szellem amaz arany kora fokozatos változásokon lát'lzott 
keresztűl menni XIV. Lajos országlásának második szakában, mi
dön kezdetöket vették botlásai, mellyeket nyomban követtek sze
rencsétlenségei. Kormányzatának varázsa már 1685-töl kezdve 
vesztett erejéből, s két milli6 üldözött francziának a nantesi edic
tum 11 a d r a g o n n a d e-ok miatt emelt jogos panaszai folytán 
megszünt átaJános lenni a ragaszkodás, a remény és ittasság, melly 
huszonöt éven át ragadta magával a nemzetet. A buzgóság hasz
talan igyekezett szemct hunyni ama tény következményei fölött, 
mert a politikai test szenvedései érezbetökké lettek ; hanyatlásnak 
indúlt a kézmü-ipar, lankadt a földművelés, megfogyatkozott né
pességében a.z ország, türelmetlenill viseltettek a fényűzés és há
ború által okozott terhek. C:~lbert nem volt többé; és sem XIV. 
Lajos, scm' a ministerek, kiket i) nevelni hitt, nem pótolhatták ama 
hatalmas közigazgatót A francziák bámulva vették észre, hogy 
roszúJ kormányoztatnak, s megtanulták észlelni a botlásokat, mely
lyek naponkint történtek, s azokat is, mellyek a múltban követtettek el. 
Bizonyos fájdalom-érzet hatolt a lelkekbe olly mélyen, hogy Fene
lon akaratlanul engedelmeskedett annak. A T e l em a q u e XIV. 
Lajos századának s egyszersmind a XVIIl-diknak látszik müve 
lenni: amaz nem hozott létre egy más, irályra nézve oly tiszta s 
az erkölcstant illetőleg itéletesebb és megnyeröbb munkát, sem 
emez nem hallott keményebb, határozottabb hangon tartott, és he
lyesebb leczkéket szemben a királyoHaL A hűtelen szolga ténye, 
ki a cambt·ay i érsektől elorozta a könyvet, melly egyedül a bur
gundi berezeg oktatása czéljából volt irva, igen komoly következ
ményeket szűlt. Mohón kaptak ezután a dicsőségen oktatni a ki
rályokat: az állam-kormányzat tudománya haladásnak indúlt, a 
kormány, úgy látta, éberebb figyolcmmel kisértetnek léptei, s fé
léokebbuek mutatta magát: késöbb a T e l em a q u e-ban közgaz
dászati elméletet véltek fölfedezni; de midiín a munka megjelent, 
gúnyiratot láttak abban, s XIV. Lajos !!ok francziára nézve nem 
volt többé egyéb, mint a gyenge és hiú ldumeneus. Minlatt a 
monarcha közvetett ugyan, de kormányzási modora ellen intézett 
támadást látott keletkezni, a vallás Bayleben az elsö ellenfélre 
talált, ki hadat üzent neki a nélkül, hogy valameily vallási fele-
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kezet segélyéhez folyamodott volna. Gondosan leplezve olly hi
. tedenséget rejtegetett ö, millyet nyiltan vallania protestaus Ol"azá
gokban sem engedtetett meg i inkább uj es ruel"éBz e~zmék ben, 
éleselm ü különczségekben s szörszálhasogató vitákban termékeny, 
mint vonzó iró lévén, pyrrhonismusa nem találhatott tetszésre az 
élénk francziáknál, de a hitetlenség megtanulta kiélesíteni a fegy
vereket, mellyeket Bayletöl kölcsönzött. 

E második korszakban az irodai om leszállott ama bámulatos 
magaslatról, mellyre emelkedett; de bukása nem volt scm gyors, 
sem megalázó. Regnard, Dufresnoy, Dancour, Le Sage egymás 
után jöttek betölteni a Moliére által Gresen hagyott helyet. Sem 
Corneille, sem Racine nem kaptak utódokat, de Crebillon, hatvá
nyozva és tulságig hajtva az iszonyatost, megrázta a képzelmet. 
Tehetsége, a nélkül, hogy az ízlés által javíttatott, s erösittetett 
volna ama mélyreható elmélkedések által, mellyek felmagasztosi· 
tották a két legWbb mcstert, zajt ütőleg nyilvánult az ö iszonyú 
A t r e us á-nak, E l ek t r a j á-nak némelly jeleneteiben, R különö
sen R h a d am is t h e-ban é~:~ Z e n o b i a-ban. Lafosse Corneille 
után is hatásosan tudta festeni a rómaiakat. Campistron, kinek 
irálya inkább bágyadt mint válas?.tékns, hasztalan igyekezett utá· 
nozni Racinet némelly vnnásokban, s ollykor sikertilt ugyan neki 
meginditani a nézőket, de soha elragadni. Az elöregedett Boileau 
megkimélve maradt azon fájdalomtól, hogy utóléreíve látta volna 
magát. Jean-Baptiste Rousseau nehézkes, makaes szelleme lyrai 
fenséget ölteni kényszeritette a nyelvet: de alig kapott hírre e 
költő, ki választékossággal teljes verseibe a szent könyvek kene
tességét vitte be, jellemének romlottsága s ellenségeinek gonosz 
indulata a legiszonyúLb éM eltiit·őlhetlen gyalázat Mlyegét sütötték 
homlokára : a pör, mellyben Rousseau mint szemérmetlen gúnyiró, 
s tanú-vesztegető állittatott a v i lág szemei elé, e Idő megbecsteleni
tése volt az irodalomnak ama kormány alatt, mellynek az legszebb 
ékességét képezte. 

Lamotte mint Quinault ét~~ La Fontaine utóda lépett fel; de 
ha ollykor megközelítette is az első lágyságát s a második finom 
kecsét, költészet és természetesség nélllül kifejezett elmés csipös
séga-ivel soha sem érte utól a természet ltöltöjét, R a j 6 em b e r 
mindig eléje tétetett szellP.mes versHnytársá.nall. Fontenelle, kinek 
első kisérietei megvetéssei talállwztak, midön mindenfelé csillogott 
a lángész, annál inkáb b emelkedett tekintélyben 11ztán, rnidön rit
kább lett s a szellemrnel helyettesíttetett a lángész. Közös czél 
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által összefüzve, versenytársak féltékenység nélkül, Fontenelle és 
Lamotte, egyik a másik által uralkodtak. Az újitó ezeHem ben
nök higgadt jellemmel párosult; mindketten új utakat keresvén, 
nem léptek azokra óvatos!lág nélkül. Lamotte, támogatva barátjá
tól, az újabbak fölényét vitatta a régiek rovására. Szerencsésebb 
Perraultnál, a helyett, hl)gy Boileauhoz és Racinehoz hasonló el
lenfelekre talált volna, egy tanult de jó ízlés által nem vezérelt 
nö ellen kelle magát védenie, ki nem volt képes proselytákat sze
rezni ama cultusnak, mellyet rajongva hirdetett. A percznyi győ
zelem, mellyet Lamotte saját éleselmüségének és mérsékletének 
köszonhetett, káros eredményeket ezült. Aláásatván a régi tisztelet 
ama meaterek irányában, kiknek tekintélyét megingatni s példáikat 
nem tudni becsülni mindig veszélylyel jár, Lamotte győzelme nö
velte a kezdödö század gHgjét, tévútra vezette a jó ízlést, és veszély
nek tette ki a józan észt. Az irodalmárok ujdonságok után k.ap
kodókká váltak, s gyakran e•·illtetett modorboz és furcsa hímezé
sekhez folyamodtalt, hogy felfrissitsék, mit nem teremtettelc. E 
hiú díszitések gondja elh:myagoltattn velök a tisztaságot, a termé
szetességet, vagy a képek méltóságos pompáját. Fontenelle az ö 
kortársainak szellemét más tárgyakra irányozta, s E n tr e t i e n s 
sur la piu rali té des mondes czimü munkájával a legléhabb 
emberekben is kiváncsiságot keltett a tudományok iránt; aztán az 
adott lökést ö még jobban tudta vezetni. H i st o i r e d e l' A c a
d em i e d es sc i e n c es, ~s E l o g es d es d o c t es czimü mun
kái amiily mély ép olly kellemes irály mintáit nyujtották, s a leg· 
üdvösebb verseny magvait hintették el. Fontenelle más téren is 
tett kísérletet. H i 8 t o i r e d es o r a c l e s-j ában egy pont körül, 
me ll y a kereszténység mellék- bizonyítékainak egyikéül tekintetett, 
olly átlátszó érthetőséggel és olly ügyesen vizsgálódott, mikép félni 
lehetett, r1ehogy valameily más l(ülső bástyáját is megtámadni szán
d~kozzék ama nagy épületnek; de Fontenelle szerette saját 8 a kö
zönség nyugalmát, és hallgatott, mindazáltal a semleges állás foly
tán, mellyet elfoglalt, soha sem volt ment a hitetlenek iránt való 
n~mi engedékenység gyanújátóL Ekkor lépett fel Massillon, bogy 
folytassa a Bossuet-ek, a Bourdaloue-k munkáját; s halálos vétek 
hogy egy, a tökélyhez olly közel álló tehetségnek a szabadosság 
örvényébe sodort franczia udvarra n~zve minden haszon nélkül 
kellett fénylenie. 

Mert., bármennyire szigoruan., kicsinyes l< cd vc, türelmetlenül 
ajtatosnak negályez te is magát az udvar, az erkölcsök sokkal ke-
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vésbbé valának tiszták most, mint akkor, midön még távolról sem 
mutatkozott olly szigorunak. Az ifju udvaronczok gyakran súlyos 
vétségeket követtek el, mellyeket Lajos, félvén a botrány napfény
rejöveteiétől , gyengén büntetett. A legszigorúbb társaságokban 
is találkoztak ollyanok, kik hozzá voltak szokva mindont nevetsé
gessé tenni. Az elmés Hamilton úgy szólván II. Jakab, az ajta
tos király szemei előtt írta meg G r a m m o n t l o v a g M e
m o i r e-jait. Nem is említve Orleans herezeg aljas társaságát, 
V end ó me hereze g- és nagy-prioréban a szabadosság, a gúny és hi
tetlenség biztos eszközei voltak a tetszés·aratásnak. Az epicureis
mus napról napra durvább alakban IP.pett ffill, s gonosz kedvtelése, 
melylyel a képmutatást ostorozta, a vallást sem igen kímélte. Mi
d6n Chaulieu-t az elölutiadott évek ledérségének fékezésére intet
ték, a megindító panaszokkal, melyekben azétfoszlott ábrándjai 
miatt tört ki, nyilt theismust hirdető elveket párositott. Ninon de 
Lenclos öregségében legalább is annyi hitetlent csinált, wennyit a 
trón közelében Scarron özvegye ajta t ossá. te betett. T u r c a r e t
ről azt hinné az ember, hogy n kormányzósúg alatt s a hires Sy 11 t
h em a után iratott i pedig h lit e darab, me ll y 1709-ben adatott 
elö, a főváros egy részének erkölcseiriH nyujt fogalmat, azon idő

ből, mid6n az udvarnak nagy gondja volt rá, hogy szigo•·u pél
dákkal nevelje azt jóra. Világos, mikép e rotnlotiság, melly a 
kormányzóság alatt csakhamar meztelenül fogott fellépni, nem az 
irodalmárok müve vala i söt inkább ezek legnagyobb részt ellen
Allottak amaz áramlatnak ; s -elég megemliteni Aguesseau , a jó 
Rollin, Vertot, Fleury és Mongault abbék, Sacy és Lambert asz
szony neveit. 

Francziaországnak, miután Descartes-ot és Pascalt adta volna, 
egy idön át irigyelnie volt oka a külföldtöl a tudományokban te
remtő lángelmék szülésének dicsöségét. Newton és Leibnitz vi
tában állottak, egyik is másik is magának tulajdouítván az emberi 
ész hatalmát ragyogtató legbámúlatosabb találmányok egyikének, 
a k ü l ö n z ék i szám i t ás (fluxiók) fölfedezésének érdemét. 
A franczia tudósok birákúl ezólittattak fel, anélkül, hogy részt vettek 
volna a nagy vitában. És ök elég igazságosak voltak egy helyett 
két koszorút itélni oda, B Newtont és Leibnitzot együttes feltalá
l6kúl nyilvánitották: de midön az elsö, kifejtve világ-rendszerét, 
tönkre tette a Descartesét, szövetkeztek ellene, eltávozva az igaz
ságtól nemzeti féltékenységböl, melly egy ideig késleltette annak 
el8haladását. Giandomenico Caseini, kit XIV. Lajos nemes blJkf\-
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züsége Francziaországba szólított és ott tartott, halhatatlanná tette 
magát csillagászati munkái által, mellyeket aztán fia és unokája 
folytattak, kik örökségkép kapták a lángészt, ép úgy miként 
Schweizban a hires Bernoulli család tagjai. Hopital marquis vetél
kedve Bernoulli val, Leibnitztzal, Newtonnal a legnehezebb felada
tok megolclására bátorkodott vállalkozni ; s ama kérdések fejte
getéséhez neki saját kulcsa vala, a végtelenü! kicsiny nagyságok 
mértana, melly új elömenetelflket tett ö általa. Tevékenysége 
kimeritette eröit, s- igy Francziaország megfosztatott az egyedüli 
mennyiségtud 6st61, ki méltónak találtatott volna versenyre kelni 
észak bölcseive!. A fiívészet é~; a vegytan, melly tudományok a 
XVIII. században új alakot valának öltendök, igen buzgó müve
lökre találtak akkor. Európa a bámulat és elismerés adójával fi
zetett a hires füvész Tournefortnak 1 egyiknek azon elsők közűl, 

kik hosszas és bátorságot igényl ö utazások példáját adák, mely
lyekre egyedül a- tudomány érdekéhun vállalkoztak. XIV. Lajos 
országlásának második szakában a széprnűvészetek terén még érez
hetöbb volt az elfajúlás mint az irodalomban. Bár rendesen a kor
mányzóság tartarnának határai közé helye zik az időszakot, rnelly
ben a keresett kifejezés, a hideg szabályok, a bizarr és ílletlen 
fogamzatok 1:\bnt. kezdettek kapni a festészetben 1 mindazáltal 
bizonyos, hogy Lajos kormányának utólsó huszonöt évében sok
kal alantabb álló rnüvek alkottattak a franczia Í:ikola virágzó ko
rában születetteknél, melly iskolát Richelieu bíbornok idején a 
halhatatlan Poussin, Le Sueur, L•: Lorrain, Lahire, Champagne nyi
tották meg, s BoulognP., Jouvenet, Le Brun, Mignard és Santerre 
folytatták 1 bár ezek nem érték utól az elödöket. Charles Le 
Brun tanítványai növolték ama nagy festő hibáit, s lángeszének 
csak gyenge szikráit voltalt képesek fiileleveníteni. Miként a költé
szetben úgy a festészotben is a szép szellem kezdett uralkodni, 
s egész serege lépett fel az elmés rontöknak ama nagyszabásu 
és fellengő modorral, melly trljesen megfelelni látszott a XIV. 
Lajos korabeli müvészet fent~égénelc Coypol elerőtlenítette a tör
téneti festészetet, mialatt Vat.eau a tájfestét~zetet vetköztette ki 
természetéből. Elhanyagoltatván az ódon rnüvek tanulmányozása, 
hálátlan és meddö fáradozással új szépség rendszeroket akartak föl
fedezni. A szobrászat kevésbbé indult hanyatlásnak, rnert az ifjabb 
Couston fentartotta annak dicsőségét. Lajos költséges szeszély
müvei Versaillesban és Marlyban, s csakhamar :t?.tán a háború 
csapásai, megakadályozták kivitelét Ciaarles Perrault s az i) nemes 
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vetélytársa Bernini nagyszerii terveinek a Louvre bevégzését ille
t8leg. A Mansard által épített Rokkantak temploma az utólsó mü
emlék, melly még magán viseli a század nagyságának bélyegét. 
A versaillesi kápolna azon időt jelzi, midön az egyszeri! és magasz
toll gondolatok helyét már a különbözö, elmés és kecses eredmé
nyekre törekvő vágy bitorolta. A XIV. Lajos által megkezdett 
hasznos munkák ezerencsére nagy részt elvégeztettek, mielött be
állottak vo.Jna a tizenöt évi balesetek, mellyek öregségét megkese
rítették. Elvezték előnyeit a szép csatornának, melly a két tengert 
összeköti; de számo a más tervek, mellyeknek ugyanazon módon 
kellett volna előmozditaniok Francziaország jólétét, függöben ma
radtak, s aztán csakhamar feledésbe mentek. 

A kormányzó, kedvelője a művészeteknek, nemes verseny
zésből ismerni vágyó nem csak eredményeit, hanem fejlődéseit is 
a tudományoknak, az irodalomban jártasabb mint törzséből bár
melly más herczeg, nem tudta okos pártolásban részesíteni, sem 
magasabb irányban vezetni azt, mi a megelőző század i:l.icsöségét 
képezte. Ő alább szállitotta s gyakran lealacsonyitotta a trón 
pompáit, azon megvetésnél fogva, melylyel windennemű fék, min
den illem-törvény ellenében viseltetett. A szépmüvészetek sok 
áldozatot hoztak a hercz1~g bajlamainak, B gyakran a gyönyör-jele
neteknek szánt helyen ledér jeleneteket festettek. A feltaiál(, te
hetség percznyi bűv-hatások, vagy új élvezet-eszközök hajhászására 
adta magát. Azt hitték, bövében vannak a nagy eszközöknek, s 
elhanyagolták azokat, mellyeket XIV. Lajos tökéletlenül hagyott. 
Ezen fejedelem alatt a szobák még minden választékosság és kénye
lem nélkül voltak beosztva 1 winden feláldoztatván a csarnokok 
és roppant termek méltóságos hatásának érdekében. A kormányzó 
s még inkább Bourbon herezeg uj rendet vittek palotáikba, melly 
az alkalmatlan beosztást kecscsol és kényelemmal belyettesitette. 
A gazdagok, a csakhamar a középszerüleg vagyonosak is eltanúl
ták kellemes lakásra tenni szart j a mellék-szobák s a kis termek 
alkalmas maohelyekül azoigáltak a tanulmányozásnak, az ábrán
dozásnak, vagy a tiltott gyönyöröknek. Az új épitkezési modor 
ugyanazon ház minden lakójának egy egy különház kényeimét 
látszott nyujtani. A tükrök használata a kormányzóság alatt kez
dödött j a kandallők ékesittettek azokkal, s kellemes meglepeté
seket szülő módon helyeztettek el. Az urak nagyobb része illy ha
szonhdan leleményességekben ezeretett kitűnni. A fényűzés elmé
sebb, de egyszersmind ledérebb és forgandóbb lett, s kevésbbé 

XVII. 58 
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szolg!l.lt a nemzeti gazdagság és dicsliség javára. Nagyra voltak 
vele, hogy a kormányzó megvásároita a pompás gyémántot, · melly 
máig is nevét viseli; de ama roppant ár egynél több olly vállalatra 
azoigálhatott volna, melly elég leendett halhatatlanitani rövid kor
mányát. A kormányzó okosabb bökezüséget tanusitott a Palais
Royal szép képcsarnokának alakitásában : de sem az idők sem a 
helyek nem engedték meg neki versenyezni gazdagságban a mü
kincsekkel, mellyeket olly jó ízléssel tudtak összegyüjteni a szeren
esés Mediciek. Law rendszere egy időre minden nagy és hasznos 
gondolatnak útját vágta, s egyetlen emlék sem emelkedett, hogy 
mentegetné amaz eszelős korszakot. 

Az irodalom sokkal kevésbbé hízelgett a kor romlottságának 
és vétkeinek, mint a müvészetek, B legdicsteljesebb müvelői tiszte
letben tartották XIV. Lajos emlékét. Sokan, Maine herczegnő

höz csatlakozva, hajlandók voltak biráigatui az erkölcstelen udvar 
ünnepélye,& eszelősaégeit, vagy legalább nem vettek azokban részt. 
Az Orleans és Maine családok között kiütött egyenetlenségekben 
Fontenelle és Lamotte amaz Atticus politikáját és tartózkodó maga
viseletét utánozták, ki a legkomolyabb viszályok s a legkitünőbb 
versenytársak között is ügyesen semleges állást tudott foglalni. Az 
irók legnagyobb része hasonló ovatossággal dicsekedett; mindkét 
fél kereste kegyöket, s még azok is, kik kiilönbeo a kormányzó és 
Dubois mellett forgatták tollakat, vigasztalni siettek aztán Maine 
herczegnőt szerencsétlenségeiben. 

Akkoriban a tehetség, melly természeténél fogva s az elmél
kedés folytán egyetlen meghatározott tárgy felé Vúnzatott, kevesebb 
becsülésre talált, mint az olly elme, melly hajlékonysággal birt kü
lönböz6 tárgyakra kiterjeszkedni. Az irók versenyeztek a társa
ságokba juthatás dicsőségeért, s az u d varonezak körében tanúlmá
nyozták az udvaronczi mesterfogásokat, mellyeket mindcn munká
jokban feltüntetni igyekeztek. XIV. Lajos századában a nagy irók 
mentek voltak ama hiú becsszomjtól : Corneille majdnem olly el
vonultan !It miként Pascal i Molicre többnyire hallgatag figyelő volt 
a társaságban i La Fontaine a közönséges nyiltságon túl men6 
egyszerűséggel, de egyszersmind kecsesen nemes szerénységgel lé
pett fel a társas körtikben i Racine, kiben a tetszeté:lség összes 
módjai utólérhethmül összhangzólag párosúltak, a családi nyugal
mat kereste; La Bruyére, ki olly sok rajzot adott, annyira elvo
núttan élt, hogy mindeo törek,•és, reá vonatkozó adatokat gyüjteni1 

aikeretlen maradt. 
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A XVIII. századbeli ezerzök koránsem voltak illy visszahú
zódók ; a kUiönféle ismeretek, mellyek miatt magasztaltattak, a be
csülés, melylyel az emberek viseltettek vagy mellyet szinlettek az 
ész és müve)tség irányában, birákká tették <Iket a társalgás folyama 
alatt gyors váltakozással előfordúlt mioden tárgyban. 8 iokibb 
illy módon, miotsem munkáik által Jettek ök idővel Játhatlan tör
vényhozókká. Tencin asszony példájára sok nő büszkeségének tar
totta összegyüjteni, kiegyeztetni és vezetni <Iket a nehéz esetekben; 
az urak inkibb barátaik voltak mint pártolóik; a kormányzó nem 
kivánt t8lük hazug dicséreteket, s valóban nem is vehet/:1 észre szol
gai jellem a hódolatban, mellyet iránta tanusítottak. Sokan közőlök, 
Fontenellet sem véve ki, dicsérték Dubois biborookot, kinek kedve 
jött a franczia akadamiába vétetui fel magát, de minden bérencz 
aljasságot kerülve tették azt. Ennyi legyen elég átalában; állapod
junk meg azoknál, kik új pályát nyitottak az emberi szellemnek. 
Kettö lép elénk, Voltaire és Montesquieu. 

Voltaire, ki akkoriban Arouet néven volt ismeretes, huszadik 
évét töltötte be, midlln XIV. Lajos megbalt ; s az udvar kitüoöségei, 
a társas körök legszeretetreméltóbb tagjai, a tudósok között legte
kintélyesebbek egyhaogulag fényes irodalmi jövl.lt jósoltak neki. A 
jeles tanárok, kikre a jezsuitákoál talált, szigorú és józan taookkal 
mivelték itélőtehetségét. Szellemének elevensége meghódította a 
hires Ninoot, ki reá hagyta könyvtárát s vallási függetlenségének el
veit. Jóval elöbb miotsem szép versei felhangzottak volna, szájról 
szájra jártak elmés moodásai: kiválólag a gúoy tehetségével hitték 
öt felruházottnak, melly felfogás gyászos következmények forrása 
Illo reá nézve. Kevéssel XIV. Lajos halála után, ezen fejedelem 
emléke ellen intézett számos költemények közül egy J e l e s a i 
v u czim alatt jelent meg, melly szerzőjében janeenista hevességet 
árúlt el. Mindeo valószioüség ellenére az ifju Voltairenak tulaj
donitátott az, ki valamennyi vallás-felekezetből gúnyt üzött; a kor
mányzó, félvén tür.o.i a gúnyiratokat XIV. Lajos ellen, sietett szigort 
alkalmazni, s Voltaire a Bastilleba záratott. Ez igazságtalan és ke
mény eljárás nem volt szerenceétlenség az ifjú kö1töre nézve; söt 
inkább kikerülvén a börtönböl, mioden eszköznek birtokában látta 
magát, hogy hangoztattaasa nevét. 

~ Mid8n az O e d i p u s megjelent, a jó ízlés emberei öröm· 
mel látták, mikép XIV. Lajos századának irodalmi dicsősége és 
kitönö hagyományai nem homályosúltak el; hogy Racine irály a 
utáczóra talált, s Sopbocles szelleme ismét uralomra jut a franczia 

5 R 
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szinpadon, ép akkor, midfia a régiek szellemdús de igazságtalan el
lenfelei gyözteseknek hirdették magokat. Lamotte, megfeledkezve 
saját pártjár611 elég őszinteséggel birt tapsolni az ifjú költőnek, ki
nek sikere igazolta a régieket e a költészetet. Oedipus két ezéizatos 
verse mindenkit megdöbbentett bámúlatos merészségével: 

Nos pr~tres ne sont pas ce q ú un vain peuple pense; 
Notre crédulité fait tonte leur science. 

(Papjaink nem azok, miknek a kába nép tartja őket j minden 
tudományukat a mi hiszékenységünk teszi.) 

Voltaire tehetsége és uralkodó szellemiránya ugyanegy idö
beu nyilvánúltak j társalgásában mi!lden lépten nyomon szenvedélyes 
vágyat árúlt el bántalmazni a vallásos hiszemeket. A hirnév-szerzés 
ezen módja megbüvölte öt, mintha lángesze nem nyujtott volna neki 
arra egyéb eszközöket. A tréfák, mellyeket a kormányzó udva 
rában mindenki megengedett magának a legs~entebb dolgok fölött, 
még inkább szitották kimélytelen hevét. Józan észszel megáldva, 
belátta szükségét az ovatosságnak veszélyes terve köriil, e mint 
ifjúnak sikerült fékeznie hevét, melly érett korában, s még inkább 
öregségében korlátot nem ismerve tört ki, s eleintén csapásait csak 
a rajongás ellen akarta intézni. Ama Uizzel és könnyedséggel, mely
lyek szellemének legbá.múlandóbb sajátságait képezték, teljes be
végzettséget adott a L a L i g u e czimü költeménynek, mellynek 
vázlatát a Bastilleban készítette. Az Oedipusnak olly nagy terveket 
f8zö szerzőjében a világ bámúlva tapasztalta a vidámságot, melly 
a meggondolatlansa\ggallátszott határos lenni. Azonban ama vidám
ságot ö szabályozott tevékenységgel párosított&, melly nem hanya
golta el sem a dicsöséghez jutni ohajtóknak kikerülhetlen fárado
zásokat, sem a szükeégee eszközöket, hogy megnyerje az embereket, 
kiknek barátsága hitelt ezerezzen neki, sem azokat, kiknek meghitt 
társasága a sziv gyönyörét képezi e az értelemnek a legjobb tápot 
nyujtja. Irodalmi férfiú eoba nem közeledett nagyobb bizalmaeeág
ge.l az elökelökhöz, vagy nem szállította le őket ügyesebben magá
hoz egyenlö szinvonalra. A kormányzó egynémaily barátai, példáúl 
Canillac és Brancas, úgy bántak vele mint gyönyöreik legezeretetre. 
méltóbb társával, e gyakran megtörtént, hogy védeniök kellett lit 
az új meg új vádak ellen. Az él-versek szaporodtak egy olly kor
mány alatt, melly maga is sokszor használta azokat. Voltaire a neki 
tulajdonitott roez vereekért versek ben mentegette magát, mellyek 
val6ban a kormányzó vacsoráján sugallottaknak látszottak lenni j 
Richelieu berezeg bámulta öt és kereste társaságát, anélkül hogy 
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védnöki hangot vehetett volna fel irányában, s bevonhatta volna öt 
meggondolatlan szerelmi cselszövényeibe. 

A Law-rendszer egy pillanatra félbeszakito1.ta a szellem és 
tudomány mfiveit. E megszakitás véget ért, midön közzététettek a 
P e r z sa l e v e l e k (Lettres persanes). Mindennek bámúlato
san és igézőleg kellett kiütnie egy olly miíben, melly az erkölcstan, 
a politika és törvényhozás sok igen komoly feladatainak mély vi
tatásával egy eredeti szellem élénk elménczségei pát·osúltak. Ku
tatták a szerzö nevét, s kétszeres volt a bámúlat, midön a bordeauxi 
parlament egy elnökét hallották ollyanúl emlittetni. Montesquieu, 
ki akkor harminczkét éves volt, magas állású tisztviselönek szük
séges tanulmányokkal foglalkozván, egy független szellem merész
ségét és eszközeit érezte magában ; s követve a példát, mellyet 
Descartes E l m é l k. e d é s e i b e n adott, mindent leromholt, hogy 
mindent újból épitsen. A megszokásJ szigorúan vizsgálni az eléS
itéleteket, élessé tette elméjét s daczossá lelkületét. Egészen elfog· 
lalva legfőbb müvével, a T ö r v é n y e k s z e ll e m é v el (L'es
prit des lois), bevezetésüt egy kisérletet akart tenni, melly feltün
tetné s egyszersmind növelné erejét. Általa vizsgálatnak alávetett 
sok társadalmi intézmény iránt hiányzott akkoriban ama tisztelet, 
mellyhez öt az elmélödés s kivált a tapasztalat rögtön visszavezette ; 
de más részről nem hagyta ö magát elragadtatui ama határozatlan 
szellem által, melly meddő kényállitmányok útjára téved. Ismerte 
a francziákat, és sejtette már az erkölcsöket, a bizonyitékokat ki
vánó szellemet s az égő kiváncsiságot, mellyek az új kor ismérvei 
leendettek. Semmit sem hanyagolt ö el, mi a közönséget szóra
koztatni, megbüvölni, botránkoztatni s egyszersmind a gondolkozás 
nagy gyakorlataira előkésziteni képes; de nem sokat törődött vele, 
hogy P e r z s a l e v e l e i t müszabályos szerzeménynyé tegye. 
A közönség, melly azt remélte, regényt fog olvasni, csalódott, miután 
sem cselekvényt, sem érdeket nem talált ama levelekben, de vi
gasztalta magát, mert egyrészt gúnyort, másrészt merész tételeket 
vett észre bennök. Egy hárem erkölcseinek szabatos leirl\sa olly 
újdonság vala, mellynek tetszést kellett aratnia a kormányzóság 
alatt. Az illy festést Racine a szinpadon illőnek találta ama ma
gasztos érzelmekkel mérsékelni, mellyek nálunk a szerelemből fakad
na~ Montesquieu a szenvedélyt a szellemdús finomságoktól mez
telenül, csupán a kéj részegültségére vive vissza, s a féltékenység 
gyalázatos ovatosságai által lealjasitva, bátorkodott festeni. XIV. 
Lajos, az lS ifjú winiszterei és öreg ked vese, az U D i g e D i t u B 



bulla s a S y s t h e m a megtá.madtattak Usbek leveleiben, s az epi
grammok olly talá.l6k voltak, olly vidám elevenséggel folytak, hogy 
közmondásokká. váltak, s annál nagyobb tetszésre találtak, mert nem 
lá.tszottak a gyülölet által sugallottaknak. E szerenesés példa után 
az epigrammi hangot a legkomolyabb müvekben sem tartottáok 
többé helyénkivülinek; s minthogy Montesquieu az ö mélységét ko
rának könnyelmiiségével leplezte, azok, kik eszökbe vették utá.nozni 
könnyelmüségét, megközelíteni vélték az ö mélységét. 

A P e r z s a l e v e l e k itt ott csipösen érintették a vallást; 
és senki sem látszott azt rosz néven venni. Mindazáltal a hitetlen
ség még nem vert mély gyökeret, kivéve az udvarnál : de amaz 
időkben féltek fékezni a tomboló szellemet, s más részröl minden 
botrány semminek látszott szemben azzal, mellyet Dubois bíbornok 
miivei, beszédei, szerencséje, s a reá halmo~ott kitüntetések okoz
tak. A kormányzó és ama miniszter gyönyörködtek a P e r z s a 
l_ e v e l e k b e n, s Montesquieunek semmi bántása nem lett. Az 
üldözés kikeaeritette volna daczos lelkét, mig a kedvező eredmény 
mérsékeltté tette öt ; s tanulmányaiban az őskor nagy törvény
hoz6inak, utazásaiban pedig a nagy államférfiaknak eszméit kutatni 
tilzte czéljáúl. 

A kormányzóság erkölcsei egy olly eredményt szültek, mellyet 
nem mellözhetek hallgatással. A gúnyversek, a gyalázó iratok, a 
torzképek, a szabados beszély ek annyira megsokasodtak, hogy 
majdnem hajlandók volnánk feledni, mikép a szerzemények mind
ezen nemei mintákra találtak XIV. Lajos országlásának idejében, 
kinek uralkodása alatt irta meg Bussy-Rabutin is az ö botrányos Me
moirejait, midőn a fejedelem csá.bító udvariasság vagy a szenvedély 
bűbájával leplezte házasságtörö ezerelmeit ; s hogy kormányának 
utólsó éveiben J ean-Baptiste Rousseau alig találkozott roszallással, 
a miért költiSi tehetségét daczos él-versek irására használta fel. A 
kormányzó alatt özönével tétettek közzé a szabados vagy gúnyoros 
szerzemények ; de mindezen termékekben olly kevés a müvészet és 
olly nyomorú az ízlés, hogy csak igen ritkán ismerhető fel rajtok egy 
érett ir6 talla. Aljas, nyerészkedő, alattomos irodalom keletkezett 
akkoriban, melly mindig kész volt örizni és megtölteni az udvari 
botrányok archivumait, befeketíteni a tiszteletre méltó neveket, a 
trágár és romlott irályba önteni át a merész eszméket_, mellyeket a 
jó hirnevökre féltékenyebb ezerzök lepellel borítottak, vagy némi 
szent elvekkel mérsékeltek, A botrányt hajhászó irók száma mind
iokább növekedett: a hatalom, melly elég aljas volt idöről idöre 
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felhasználni öket, ves2;élyes szolgáiataikat engedékenységgel jutaÍ
mazta, mibez sikerült azt nekik hozzászoktatniok. Az irók között, 
kiket a jó birnév féltése nem őrzött meg a szabadosság oktalan 
elménczkedéaeitöl, idézbetjük Voltairet1 ki, bár szenvedély által nem 
ösztönöztetett illy erkölcstelenségre, mindazáltal hogy simúljon az 
udvarhoz, ollykor alkalmasnak találta ama nyelvezetet. A berezeg 
minisztersége semmi érezhető hatással nem volt az irodalomra, a 
tudományokra és művészetekre: költséges hajlamai egyetlen mü
emlék eszméjét sem sugallották neki ; s megelégedett az ünnepélyek 
és ezertartások mulékony fényével. A mi maradandót létesített, az 
túlhajtott pompa·szeretet bélyegét viselte magán; s a chantillyi 
hires istállók, példáúl, inkább egy herezeg szeszélyét mutatják, mint 
nagyságát. A müvészetek mindinkább a hamis és keresett modor 
ösvényére tévedtek. 

Eme kor irodalmi történetében Voltaire az egyedűli kiváló 
tény. A L i g u e czimü költemény l 725-ben látott napvilágot, 
szerzö beleegyezése nélkül, ki nem végezte azt még be tökéletesen. 
E művében ö a vallást segélyül híva magasztos sziuekkel ékesitetten 
állitotta elö, mig a vakbuzgóságot történelmünk legvisszata~it6bb 

tényeivel ostromolta. Nemes és okos türelmi leczke volt ez, melly 
ép azon perczben adatott, midön Bourbon berezeg ismét föleleveni
tette X l V. Lajos gyászos edictumának zsarnoki rendeleteit. A 
tisztelet IV. Henrik neve iránt, s a vetélkedé:!1 egy nemzeti hős
költeménynyel birni, akadályozták ama költemény szigorú megbi
rálását, mi ki nem maradandott, ba ösazehasonlitották volna annak 
túlságosan rész-arányos szövevényét, nagyon is félénk költelme í t 
Horner és Tasso szabad mcnetével és mcrész röptével. Az őszintén 

vallásos emberek tapsoltak a verseknek, mellyek kedvessé tették 
a vallást ; a kétszinüség és rajongás pedig, a mennyiben ez még 
létezhetett, megfélemlíttettek a ~zent Bertalan éj festése által. Vol
taire élvezte dicsőségét, s örvendbetett a L i g u e költemény szer
zésében tanúsitott mérséltlet kedvező sikerének, midön egy sajnos 
esemény jött közbe, melly ujból megzavarta pályáját, s az iroda
lomra, a tudományokra és böJcsészetre nézve legfontosabb tények 
egyikét szülte, az ö utazását Angliába. 

A nagyok által ünnepelt költő büszkeségének tartotta barát· 
jokúl mutatni magát; de hajlama az élvezetek iránt, s ami több, 
igen könnyen felkavarható epéje, veszélyessé tették rá nézve e 
bizalmaaságot. Rohan lovag, sértve érezvén magát általa, boszút 
állott rajta, bántalmaztatván öt szolgái &.Ital Sully herezeg kapuja 
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elött, ki egyike volt a Voltaire barátságát nagy megtiszteltetésnek 
tartani látszó uraknak. Az 0 e d i p u s és a H e n r i a d e· szer
zllje hasztalan kereste az alkalmat ellensége vérében mosni le a gya
lázatot i Rohan lovag a költő kihívására azzal válaszolt, hogy fog
ságra vettette öt. Voltaire ismét a Bastiliaba került, boi hat hó
napot töltött. Mindenki elhagyta llt, s jelenlegi lealacsonyittatása 
elbomályositotta dicsl:lségét. Kiszabadúlván a börtönből, semmi 
·fájdalmat nem okozott neki a megválás hálátlan vagy gyenge ba
rátaitól s egy kormánytól, melly olly súlyos sérelmet követett el 
rajta i s Angliába vonult vissza. Voltaira az angolokra nézve az 
vala, mi a számiizött Alcibiades a spartaiaknak. Ő mindent bá
múlni, mindent utánozni látszott a népnél, melly neki menhelyet 
nyitott; megtanulta beszélni nyelvét s kecses el irni azon, figyeimét 
az új eszmék, a mód- és rendszerek felé forditotta, mellyeket ha
zá. jába ültethetendett át. Az angol alkotmány bonyolúlt szarke
zeteinek megismerése nem képezte tanúlmányainak fö tárgyát; s 
bármennyire képes lebetett volna is az önkényes eljárás , mally
nek áldozatáúl esett, szilaj függetlenség ezeretetét kelteni fel lelké
ben, mindazáltal gondolatai soha sem ezélaztak politikai változást. 
Egyediili vágya volt küzdeni az elöitéletek ellen, mellyek az ember
'Vérontá.'l leggyakoribb okainak látszottak előtte. S e végre nagy
szerű eszközöket _talált Angliában, hol a bölcsészi szellem egy 
fél századnál több idő óta fejlődött, és segitett fentartani ott az 
1688-iki forradalom elveit. 

Mialatt a vallásos felekezetek vétségekkel és zavarokkal árasz
tották el Angolországot, a bölcsészek legellentétesebb véleményei 
nyugodtan vitattattak ott, s ha ollykor nyugtalanitották is a vallást, 
soha sem tépték azt ki a szivek mélyéböl, sem az intézmények keb
léből; gyakorolták a heves szellemeket, mársékelték tüzöket, s 
gyengítették a gyujtogató eszméket, mellyeket Angliában a. pártok 
surlódása folytonosan élesztett. Az istentagadás rendszere maga 
a bölcsészet csapásai alatt omlott össze; Hobbes, ki a megelőző 
században e rendszert hirdette, feledésbe ment ; s az angolok, kik 
megvetették benne a rabszolgaság pártolóját, egyéb tanait boszan
kodva dobták el maguktól. Ha Shaftesbury az ö deismusában köz
vetett csapásokat mért a kinyilatkoztatásra, védöre talált ez Clarke 
tudorban, ki ar, Isten léte mellett a Jeghathatósabb bizonyitékkal 
lépett fel. Locke az ö logilz:ájában megdöntötte Descartes módsze
rét, miként ez lerontotta a tudományos és zsarnoki törvényeket, 
mellyeket Aristoteles az észre akart eröszakolni. S Angliában a 



921 

legvallásosabb ernberek 11em féltek elfogadni Locke logikáját, mert 
jóllehet találtattak benne némelly tételek, mellyeket az anyagelviek 
fegyverül használtak fel, ama bölcsész őszintesége mellett eléggé ta
núskodott a védelem, mellyben a kereszténységet részesítette. 
Newton még Lockenál is nagyobb hódolattal viseltetett a szent 
könyvek iránt; s e nagy szellem, kifárad va hámúJatos mnnkálko
dásaiban, elhomályosíttatott az eszelős törekvés által behatolni az 
Apocalypsis mélységeibe. 

E kitünő bölcsészek nem léteztek többé, midön Voltaire az 
angol bölcsészet tanulmányozására adta magát ; mindazonáltal ama 
nemzetet más renJueli lángelmék diszitatték akkoriban. A deisták 
még folyvást küzdelemben á!Jottak a keresztény vallás védöivel, s 
a csapások sok ügyességgel, és, ami még rendkivülibb, több hévvel 
osztogattattak. Az államférfiak e vitákat inkább hiábavalóknak lát
szottak tartani, mint veszélyesekoek. Egyedül Wolston, Colline és 
Toland tanu!litottak erőszakos szenvedélyességet támadásaikban a 
kinyilatkoztatás ellen; de az ö kevéssé szellemdús irataik nem ha· 
tolhattak a nép közé, sem a frivol tá.rsaságokba. A bölcs Addison
nak, s elmés proselytájának, Staeinek egy hirlap segélyével sikerült 
szabályozniok a véleményeket, s mondhatnók, az erkölcsöket is egy 
nemzetnél, melly még nem tüntette el II. Károly szabados kormá
nyának nyomait. A S p e c t a t o r s a G u a r d c20imü lapok, 
mérsékelt bölcsészetet, gyakorlati erkölcstant, s babonától és mes
terkéltségtöl ment ajtatosságot birdető czikkeket hintve ezét na
ponként, elégségesek voltak ellensúlyozni a kinyilatkoztatás legha
talmasabb elleneinek erölködéseit. Ezek élén lord Bolingbroke ál
lott, ki hosszas számkivetés után akkoriban tért vissza hazájába. 
Politikai pártállása, mellybe a körülmények különös találkozása 
folytán jutott, s mellynél fogva a Stuartok ügyéhez köttetett, az 
angolországi katholikusok reményévé tette öt: pedig hát a keresz
tény vallásnak nem volt nálánál sem nyíltabb, sem veszélyesebb 
ellensége, s fájlalni látszott, hogy barátait nem birhatta határozott 
támadásra a szeotirás tekintélye ellen. Egyike azoknak, Pope, 
deismus gyanujában állott, de nem adta anna!( jeiét, ha csak nem 
Á l t a l á n o s i m á j á b an. Swift tudor, szintén Bolingbroke 
barátja, ki minden másnál jobban tudta pároBitani a csipös gúny 
erejét a logikáéval, csapásait csak a katholikusok ellen irányozta: 
feltün8 volt, hogy nem sietett a fenyegetett vallás védelmére, de leg
alább nem nyilvánította magát ellenségének. A blilcsészek vilion
gásai közepett, az angolok, ragaszkodva politikai vagy kereskedelmi 
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érdekeikbez, nem tanuaitottak ingadozást sem a vélcményekben, sem 
az erkölcsökben j minden szabályos menetet követett j püspökök és 
papok nem folyamodtak a politikai hatalomhoz támogatásért, a deis-
ták még kevesebb zajt ütöttek mint a békés quakerek. , 

Voltaire, látva a gondolat-szabadság ez eredményeit, letett az 
aggályokról, mellyek szellemét Francziaországban még némileg 
kötve tartották ; lord Boliogbroke, kivel együtt lakott, tüzelte bá
torságát, a elhítette vele, mikép a fraocziáknál ép olly csekély ve
szélylyel volna meghonosítható a vitatkozási szabadság, mint az an
goloknál történt. Mialatt Voltaire elmélkedett Locke fölött, a egész 
hévvel adta magát ,a tágkörii tanulmányokra, mollyeket Newtoo 
világ rendszerének megismerése igényel j mialatt Swifttel élesitette 
szellemének természetes csipösségét; mialatt Popeban tanulmányozta 
a müvészetet, szellemdús képekkel kötni össze a mély gondolatokat, 
sőt Shakespeare hámúJatos termékeiben is vívmányokat keresett a 
franczia azinpad részére, az angolokban vágyat keltett H e n r i a d e 
czimü (L a L i g u e) nemzeti költeményének bevégzése iránt, s 
bála az ö bök ez ü a láirásainak, vagyoni állásában függetlenségre 
kezdett szert tenni, mellynek becsét szelleme, jelleme és a balesetek, 
mellyeken keresztül ment, eléggé éreztették vele. 

Kevéssel Voltaire után Montesquieu is Londonba érkezett 
tanulmányolmi ott az angol alkotmányt, összehasonlítani azt saját 
hazájáéval, a régi s azon népek törvényhozásával, mellyek Német
ország erdőiből elötörve, hódító csoportjaikat a római birodalom 
elszakadt tagjaival, a durva törvényeiket a világ uraiéval ke
verték össze. Voltaire és Montesquieu majdnem egyidejii utazása 
Angliában új nemű közle kedést nyitott két féltékeny nép között. 
A megelőző században az angolok, ösztönöztetve II. Károly példája 
által, moh6 hévvel utánozták Francziaország erkölcseit, modorát, 
müvészeteit, annyira, hogy XlV. Lajos országlásának irodalmi 

·fénye kényszeritette az ö költőiket közeledni némileg ~ azigorú sza
bályokhoz s a finom izléshez, mellyeknek a francziá.k hirnevöket 
köszön ték_ 

Az angolok továbbá felhasználták a hozzájok menekült kézmü
ipar~sokat, ép akkor, midön Marlborough a francziákon nyert győ
zelmekkel nagyban emelte nemzetének gllgjét j mig a francziák 
semmit sem tanúJtak tőlök, kivéve némi fölfedezést a menynyiség 
tudományokban. Voltaire tehát visszatérve azt mondá: "Utánoz
zátok szomszedaitokat, gondolkozzatok szabadon miként ök, hasz
náljátok fel gazdagságaikat, tökéletesitPétek, mit lik csalt vázoltak 
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8 főleg ne idegenkedjetek attól, mit ak már tökéletesílettek. u -

Montesquieu ellenben elégnek tartotta igy szólni: "Becsüljétek szom
szédaitokat, tanulmányozzátok törvényeiket, de ne feledjétek saját 
törvényeitek elveit, s ismerjétek meg azok üdvös eredményeit.t' 

Fleury bíbornok akkoriban az irodalommal és tudományok
kal szelid hatalmat éreztetett , melly csak. a jansenistákra nézve 
volt szigoru. S ha nem tudott nagy miiveket sugallani, miként XIV. 
Lajos az ö dicsöségének fényével, 8 ha talán nem is képezte vá
gyát a szellem termékei által tenni nevezetessé miniszterségét, 
mindazáltal úgy tekintette az irodalmat mint szórakozást, melly a 
közfigyelmet elvonja az állam-ügyekt!H, s szabadabb kezet enged 
azok intézöjnek. Szerette Fontenellet, s'tanácsával élve az iroda
lom és tudományok körül, a bölcsész szavaira csillapodni érezte 
aggályait. Mindazáltal némi nyugtalanság fogta öt el, midön Mon
tesquieu, angolországi utazását megelőzőleg, felvételért jelentkezett 
a franczia akademiánál, melly ellen P e r z s a l e v e l e i b e n 
gúny-nyilakat lövelt. Fleury mégis ráhagyta magát beszéltetni, 
bögy ha a tudomány férfiai készek feledni a sérelmet, a kormánynak 
is kötelessége azt tenni, s igy Montesquieu rólvétetatt a tudós testü
letbe ép azon czimen, mallynél fogva a kicsinyes szellemek felfogása 
szarint ki kellett volna abból záratnia. Az engedékenység ezen 
péld:\ja után, Voltaire minden veszély ellen biztositottnak hitte 
magát, s gyakran próbára tette a miniszter engedékenységét, ki bá
multa az ö lángeszét, de aki sokkal gyakorlottabb szemmel birt, 
bögysem be ne látott volna terveibe. 

A B r u t u s czimü szomorújáték, melly l 'l 30-ban adatott elö, 
első gyümölcse volt Voltaire tartózkodásának egy, szabadságára 
büszke nép között. De rajzolva a régi rómaiak iszonyú erényeit, 
távol volt tőle az eszme, rajongó lelkesülteéget kelteni hazájában 
egy ollynemü szabadság iránt, melly össze nem fért annak erköl
cseivel, s nem akart egyebet, mínt kimutatni ecsetének erélyes vol
tát, s virágozva látni 

La liberté politique 
Sous l' ombrage sacré du pouvoir monarchique. 

(A politikai szabadságot az egyeduralmi hatalom szent ár
nyéká.ban.) 

' E szomorújáték mig egy részt kevés okot adott a gyanúra, 
mll.s részt gyengén hatott ; s az elpuhult félénk ízlés visszaijedt a 
határozott és szigorú hangtól, millyen Corneille óta soha nem hal
latszott. De a középszerii siker ll.ltal okozott bot~zusll.g szerencsé• 
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ihlet forrásává lett Voltairera nézve, ki most Z a i r e t irta. Ez 
ideig ö, úgylá.tszik, csak Cornaiilet vagy Racinat utánozta, megkö
zelitve Bket anélkül hogy utólérbette volna ; szövevényében szabá
lyos, irályában üdvös aggályokkal mindig tökéletesedésre törekvő. 
Végre elhatározta vagy kénytelen volt bevesebb és kevésbbé ovatos 
ösztönnek engedni át magát ; és soha munka nem nyujtotta inkább 
a rögtönös ibletésbBl származó gy ö ny ö rt mint a Z ai r e, sem A n d
r om a c b e és I p h i g e n i a nem fakasztottak több könyet; s ugyan
azon kedélyindulatokat keltette az, mellyeket szerzőnek kellett érez
nie az alkotás és irás néhány napja alatt. De az itészet nem késett 
felszabadítani magát a varázs alól, melly kikerülhetiennek látszott, 
sokan találkozván, kik féltették a franczia szinpadot a veszélyes 
könnyüségtől, szinpudi fogások és vakitó helyzetek mesterségével 
helyettesiteni a nemes vagy iinncpl>ly~s előkészítést, melly a sziv 
nagy indulataiban részvevésro látszik felhivni az észt. Z a i r e 
irálya mindazáltal a könnyed versek mellett ragyogóan müvészi 
töredékeket is rontatott fel, miért is azt mondották róla: "Racine mély 
szenvedelmességével bir az, annak folytonos tökély e nélkül." 

Illy kedvező eredmény után várni lehetett, hogy Voltaire fel 
fog hagyni a veszélyes tervekk el. Minden kisérletében mosolygó 
szerencse fil'l1 nyerészkedő vállalataiban okos és sikert arató, Paris
Duvernay által támogatva, gazdagságra tett szert. Visszatérése után 

. Angliából nem viselte többé a nagyok lánczait, sa frivol társaságok 
békóiból is kiszabadította magát. Az irodalmárok között legfélté
kenyebbek részint engedtek jótéteményei hatalmának, részint fékez
tettek az ügyes dicséretek ál ta J, mellyekkel hiuságuknak tömjéne
zett. Gyöngéd szaretet tárgya, az állásánál, szelleménél és jellemé
nél fogva kitünő Chatelet asszony, ki Leibnitzot és Newtont ér
telmezte, merészségP.i felfüggesztésére szólir.otta fel. De anynyi 
fiZerenese veszedelmeztetve lőn az A a g o l l e v e l e k közzé· 
tétele által, ugyanazon 1734-ik évben, midön a bölcsészi szellem 
E>gyik legtekintélyesebb és maradandó emléke, Montesquieu müve a 
Rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól lá
tott napvilágot. A szellemek elé, ruellyek Paris diaconus csodáira 
hevültek, Montesquieu a római nagyság festményét, Voltaire az an
gol bölcsészetét tartották. E két férfi, kiknel a lángész nem ide
genkedett a szép szellem formáit611 lármásan lépett fel, egyik még 
járatlan ösvényen, a másik olly úton, mellyre költöt látni merészkedni 
bámulatot keltett. Amaz a franczia kötetlen beszédnek elmés, mély 
és magasztos körmondatosságot kölcsönzött; a másik termjszetes 
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szabatosságot B könnyed és szellemdús kccset Vitt abba, millyet XfV' 
Lajos századának még nem sikerült elérnie. Montesquieu mfive minta 
nélkül állott, mert a történelem eredményeinek megitéMsében B ma· 
gasabb nézpontra emelkedett mint Thucidides, Polybius és Tacitus: 
Voltaire tárgya kevésbbé volt kiterjedt és eredeti, mindamellett 
élénkebb hatást szült. 

Montesquieunek tapsoltak, mielött teljesen mee:értették volna; él 
állam-férfiakhoz beszélt, kik kevesen akadtak Francziaországban 
egy olly időben, midön a külpolitika nem vala vállalkozó, s üres 
vit!S.k vették igénybe a miniszterek, · a papok és tisztvisel Bk fi. 
gyelmét, de a szellem örömest foglalkozott a kormány érdekei
vel, menetével és ki1lönféle terveivel. Saint-Pierre abbé ember· 
baráti álmododsai, Boulainvilliers gróf hübéri regénye, Dubos 
abbé mély és elmés szemlélödéeei a franczia egyeduralom ere
dete fölött, ébren tartották ama kiváncsiságot, mellyet legfllő

ször a nagyszerü mii , T e l em a q u e, keltett fel. Mnntesquieu 
nem hagyta azt lankadni ; a közönség Corneille érzületét hitte 
feltalálni a rómaiak e nagy fest8jében : de a bölcsész távol attól 
hogy vak lelkesedésnek engedte volna át magát a hódítók iránt, 
egyaránt kimutatta azok ravasz politikáját, embertelen g8gjüket 
s hazafiságuk zord erényeit: hanyatlásuk hosszas nyomorait ugyan
azon nyiltsággal rajzolta, melylyel jólétök bll.bájos képét állitotta 
elénk. Montesquieu földieire nézve az ö müve legtetszet8sebb sa
játságainak, s mondbatom, Iegval6dibb érdemeinek is egyike abban 
áll, hogy öt olvasva az ember, mindinkább elégedetten érzi ma
gát francziának. 

Az A n g o l l e v e l e k a megel8zö század két na~y tekinté
lye, Descartes és Pascal ellen irányultak, kik még a XVIII. szá
zadban is uralkodtak. Azonban Voltaire küzdve az első ö r ö k
l ö t t es z m é i ellen, inkább dicsérve, mint kifejtve Locke logi
káját, ki alig volt akkoriban ismeretes a francziáknál, a helyett, 
hogy, miként husz évvel kés8bb Condillac tett, tágabb körben és 
teljesebben igyekezett volna alkalmazni egy módszert, me11y az 
összes emberi ismereteket irányozná, olly módon mutatta azt be, 
hogy visszaijesztette vele a vallá.sos és erkölcsös személyeket. FB 
szövegiil egy kényállitmányt vett fel, mellyet Locke épen nem 
fejtett ki, s melly ezerint Isten az anyagot gondolkozási tehetség
gel ruházta fel. Megtámadta Descartes világ-rendszerét, mellyet 
egy fél század 6ta a franczia tudósok legnagyobb része, a papság, 
a tisztviselők, s magok a nök is védelmökbe vettek Newton ellen. 
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És z r e v é t e l e i P as c a l g o n d o l a t a i f ö l ö t t fölületes ée rosz
akaratu formál' alatt a kereszténység alapjainak felforgatását czélzó 
tervet árultak el, mully körUI ö, jellemének megfelelőleg, tul-buz
galmat és tevékenységet fejtett ki. A pártok s az államtestiiletek 
mind felzudultak j a jansenisták, boszankodva a Pascaion elköve
tett sérelem miatt, olly lármát csaptak, hogy a molioisták s ma
gok a miniszterek sem akartak nekik tökéletes elégtételt adni; s 
mig az A o g o l l e v e l ek e t sokféle kárhoztatás érte, szerzöjök 
megkiméltetett. Voltaire, oem tagadva a szerzöséget, tolvajlást, 
hütlenséget, árulást kiáltott j egy oktalan jó barát, egy köoyvárus, 
egy könyv-kötő meghamisi tották kéziratát: ez volt védelme. Illy 
oemü mentségekkel élni, tényeket idézni vagy kigondolo~ mely· 
lyek napfényre hozásától megkimélheti magát a történész, gyakran 
volt ö kénytelen. Voltaire szomoru szükségességet, vagy még 
szomorubb játékot csinált magának a nevek és tények ezen alá
csusztatásából, a ravasz fogásokból és kopasz mentségekböl, mik 
által a szellem szégyeoletes combinatiókba bonyolittatik, mellyek 
a tan terjesztése végett szött alattomos, s egy bölcsészhez ép olly 
kevéssé illőnek látszó miot az igazságtól távol álló fondorlatokkal 
magát a tant is gyanussá teszik. Chauvelin pecsétör és Fleury 
bíbornok, akár meggyözödésböl, akár jó indulatból Voltaire iránt 
kiragadták öt ellenségei közül; egy látogatás a philippsburgi tá
borban lecsillapította a felzúdult vihart, s ö végre is nevetett félel
mein, és folytatni akarta ellenkezéseit. 

Ez A n go l l ev e lek egyikét hozzák emlékünkbe a leg
nagyobb szolgálatoknak, mellyeket Voltaire hazájának tett. A kele
tiek s az angolok által a himlö-ójtással ismételve eszközölt kisérletek 
olly világosan és egyszerüséggel adattak elő azokban, hogy sok 
atya és anya kész lett elfogadni ez üdvös és bátor ovatossági 
rendszabályt. Voltaire után orvosok is fölemelték szavukat; de az 
előitélet aggályokat szerzett az emberiséget sujtó csapások egyi
kének ezen óvszere ellen. A megszokás szelleme s a közöoy 
milly szivóssággal tartják magukat még egy kiváncsi és fogékony 
nemzetnél is ! Az ójtás, melly lassanként foglalt tért a gazdag és 
felvilágosult osztályokban, nem hatolt a nép közé, s a kormány is 
majdnem közönyös szemlélöje maradt ama nagy kisérletekoek, 
mellyekre jól esik -visszaemlékezni akkor, midön egy kevésbbé 
veszélyes s természeténél fogva. á.talánosabb eszköz küzd a föld
gömb minden pontján a népesedésre nézve legsiralmasabb beteg
ség ellen. 
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Az 1748-ban kiizzétett Törvények szellemének si
kere hosszu időn át függöben maradt. A törvénykezési tisztviselök, 
kiknek vezérü! kell vala szolgálnia, rosz néven vették eleintén, hogy 
nem tartAtott meg abban a kellő komolyság; a politikusoknak 
nem tetszett, hogy szerzö keveset törödött az ö aprólékos napi 
combinatióikkal; némelly félénk szellemeket megbotránkoztatott 
a rendszertelenség bizonyos látszata, vagy inkább a közönséges 
rend iránt ama müben tanuaitott bizonyos megvetés. A tapaszta
lás emberei, s még nök is, boszankodva a miatt 1 hogy nem 
követhették Montesquieu mély gondolatait, nemtetszést negélyez
tek szemben általa pazarolt ékességekkel és szellemdús vonások
kal. A papság, mellyet a politika, a veszélyek és saját félel
mei az ultramontan_ elvek felé vonzottak, fájdalmasan érintetett 
e mü által, mellyben szerzö, leplezetten bár, az egyházi hatalom
tól független állás foglalására hívta fel a polgárit. A király, Pom
padour asszony és több miniszter az udvaronczaktól kérdezgették, 
mit tartanak a T ö r v é n y e k sz e ll em é r ö I, nem lévén képesek 
magoktól ítélni a fölött. Kevesebb idö alatt mint amennyi átta
nulmányozására szükséges, czáfolatok jelentek meg, a nagy juta
lomra látszott számítani, ki gunyoros és istentelen ötleteket tudott 
abban fölfedezni. Habár Montesquieut sem személyes barátság, 
sem párt-szellem nem kötötte a b ö l c s és z ek h e z, ezek mindaz
által kezet fogtak, hogy védjék munkáját; s a mélyen érzett 
bámulat mindig ékesszóló. Olly ötletekben, mellyek legfeljebb 
elméseknek látszottak, erös, szabatos, magas gondolatokat akartak 
felismerni ; hol el8bb zavart véltek észrevenni, most szerenesés 
összefüggést találtak; az ész igyekezett betölteni a hézagokat, 
mellyeket Montesquieu szándékosan hagyott, hogy nagyübb szellem
erély kifejtésére birja azokat, kik követni akarták öt. Egy 
eredeti lángész, egy mélyen gondolkozó fö sajátos gyönyört íz
leltet tanulmányozóival; minden olvasó kisértethe jö hinni, mikép 
egyedül ö képes kellöleg becsülni és megérteni az illy szerz6t, e 
miként ez, ö is a tömeg fölé emeli magát. Néhány év eltel
tével a legUreaebb egyének is féltek volna, hogy mint léhütök kine
vettetik magokat, ha a legmélyebb bámulatot nem tanusitják a 
T ö r v é n y e k s z e ll e m e iránt. 

' Ebben ö igyekezett mélyen éreztetni a francziákkal a mér
sékelt egyeduralom alatt élés elönyét. Mert, habár jóval nagyobb 
erélyt tulajdonit a köztársaságoknak, s nagyon messzire megy 
bámulatában némelly demokracziák iránt, azonban mind a területi 
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nagyságot, mind a tartamot illetőleg, olly szHk határoke.t szab 
azoknak, hogy a figyelem rögtön elfordul az illy, majdnem esz
ményi kormánytól. Montesquieu felhívja a nemzeteket, mársékel
jék a szabadság szeretetét, s ne essenek soha kétségbe. , A po
litikai intézményekben ama bölcs \tözép utat keresi, mellyen a 
szabadság kezet fogva halad a renddel. Öt megelözllleg a kény
uralom igen gyakran köznapi kikeléseknek szolgált czéltáblájául j 
ö meghatározva csufl'á tudta azt tenni j s az összpontosított nemes 
boszankodáe, melylyel leírja annak változatlan eredményeit, erő

sebb benyomást szül, mint a bölcsek és régi szónokok heves 
támadásai. Montesquieu valamennyi kortársai osztoztak a gyü
löletben a kényuralom ellon, s az elmék nem feledték el többé 
a keleti rabszolgaság nyomorainak és örökös iszonyainak általa 
rajzolt képét. Ha még él, maga XlV. Lajos sem bátorkodott 
volna irigyeini a suitanok hatalmát; XV. Lajos Ázsia zsarnokait 
csak a puháságban utánozta. A miniszterek, kik ujból helyre
állitani, vagy növeini akarták hatalmát, szintén kerülték az in
tézményeket, mellyek lealacsonyitó iga képében tüntek volna 
fel. S ha a kényuralom fentartotta magát Európa némelly ál
lamaiban, mellyekben ugy szólván törvényekben állapittatott az 
meg, mindadltal támaszul ama mérsékletet vette, mellyet Montes
quieu az arietokracziai kormány sajátjának mondott. 

A régiek, Aristotelest kivéve, alig érintették a mérsékelt 
egyeduralmak sajátos jellegeit j Montesquieu ellenben minden lép
ten nyomon ítéletes előezeretetet éreztet e kormány-forma iránt. 
Nagyszerü festményében az idö láthatlan és állandó jótévöül tü
nik fel mindazon népekre nézve, mellyek nem vetik meg annak 
hatalmát. Montesquieu figyeimét semmi intézmény ki nem kerüli, 
nem az erköl((sök, nem a szokások, mellyek nehéz idllkben fen
tarthatják a szabadságot. Kárhoztatja a csüggedést, melly szüli 
és szégyenletesebbé teszi a rabszolgaságot: megoldja a politikai 
tudomány legnehezebb feladatát, azt tudniillik, melly kimutatja, 
mikép a szabadelvü intézmények tulélhetik a jellem erélyét s az 
erkölcsök feddhetlenségét. Montesquieu , midön az egyeduralmi 
kormányt a becsület elvére fektette, nem valami eszményi vagy 
törékeny alapot adott annak ; az meg épen lángészhez illő ötlet 
volt társitani illy módon a dicsöség érzelmét a szabadságéval, 
egy szenvedélyt, melly kiolthatlan a francziákban, egy ollyannal, 
me Ilyet ök csak időközönként látszanak ismerni. 

A T ö r v é n y ek sz e ll em é b e n a hatalmas testületek, mely-
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lyek gögje sulyosan láto:~z.ik nehezedni a népre, uj alak alatt s mint 
a közszabadság örei mutattatnak be, a trón mellé helyelllVe nem 
annyira azért, hogy növeljék annak fényét, mint inkább, hogy 
hasznos és állandó gátat képezzenek a kényhatalom ellenében. De e 
tekintetben szerzö sok kivánni valót hagyott; a hübéri uralom nyo
mai babonás tiszteletet keltettek benne, s ö, ki olly jól ismerte az idö 
erejét, nem birta belátni, mikép a hűbériség ö si t ö l g y e nem áll
hatta ki tovább a csapásokat, mellyek több század óta mérettek rája. 
Hogy vizsgálja annak gyökereit, nagyon messzire visszament a 
homályos idökbe, midőn a franczia egyeduralom szülemlett, s ez volt 
az egyedüli eset, hogy fürkészve a történetet, nem vont ki abból. 
fényl8 igazságokat. CzáfoHsra vállalkozott Dubos abbé ellen, cse
kély becset tulajdonitván neki a fürkészetek éleselmüségét és mély
ségét illetöleg. A nemesek, kik iránt Montesquieu kedvezönek mu
tatta magát, nem nyertek tőle eléggé szabatos utasításokat a módra 
nézve, miként őrizzék meg jogaikat némi áldozat árán, miként enged
jék át az időnek, mit az idő elrabolt tölök, s miként tegyenek szert 
uj létre. Montesquieu főleg a polgári hutalom és a papság között 
fenálló viszonyok vizsgálásában mutatta magát nagy bölcsésznek és 
politikusnak ; s elméje, melly hozzá volt szokva olvasni a jövöben, 
közeledni látta a türelem idejét, miért is annak ajánlásában mérsék
letet és tartózkodást tanusított. A T ö r v é n y ek sz e l J e m é n ek 
szerz8je jóvátette a keresztény Vbllás irányában a P e r zs a l e v e l ek 
szerzöj ének igazságtalanságait. 

Jóllehet Montesquieu semmi egyenes nyilatkozatot nem tett a 
parlamentek igényeinek elönyére, ezek mindazáltal nem késtok fel
használni a Törvények szellemének elveit hosszas küzdel
mökben a papság és a királyi hatalom ellen. A képviseleti kormány 
szerenesés eredményeit olly kedvező világitásban tudta ö feltüntetni, 
hogy a francziák vigasztalni igyekeztek magokat fá.jdalmukbau az 
országos rendek elvesztése miatt, támogatva a fölvétet, mellynél 
fogva a parlamentek a nemzeti gyülekezetek helyét látszottak elfog
lalni. Ez idő óta ama birósági testületek különbözö tényeiben s 
föleg fölte~jesztményeikben emelkedettebb közjogi elmélet volt észre
vehető annál, melylyel akkorig erősitették magukat. A nemzet hálát 
érzett az iránt, ki jogai előnyére müködött; s a miniszterek is kény
telenek voltak tekintettel lenni a nemzetre az ország alkotmányai
nak értelmezésében, úgy hogy ezek mérsékelt szabadsághoz látszot
tak közeled ni. Szerencsétlenségre a T ö r v é 11 y e k s z e ll e m é n ek 
üdvös befolyását ellensulyozta a T á r s a d a l m i s z e r z ö d é $ 

XVII, 59 



930 -

(Contrat docaial) Jean Jacques Rou&~eautól, ki kényállitmányokba 
tévedt, mellyeket Monteaquieu haszontalanokul iamert fel, a mint 
frivolokat megvetette; ellensulyozta slitét és alkalmazhatlan gon
dolataival Mably abbé, ki a Szajna pa1·~ján spartai vagy, római 
polgár m6djá.ra álmodozott, s ki mindig többet kivánt, mint a weny
nyit megnyerhetett j ellensulyozták a szájaskodó támadások, niÍk
hez az oktalan és tüzes Diderot-tól sok tanítványa kedvet kapott, 
s főleg Raynal abbé. 

1\lontesquieu volt elsö, ki leleplezte a büntet/í törvénykezés 
visszaéléseit ; s munkájának e fonto~ és hasznos részét rögtön 
egész hévvel felkarolták a bölcsészek és némelly tisztviselők. A 
barbárság által áthagyományozott sok kegyetlen szoká.s, s különö
sen a kinzás, nem kevésbbé keltettek iszonyt, mint a vakbuzgó
ság intézményei. A polgári jogtan, mellyre a XVII. század végén 
Domat, a tudós jogász, nem ctwkély fényt árasztott a római tör
vényelt vizsgálásával, még inkább megvilágittatot t Montesquieu 
munkája által. De Aguesseau cancellá.r, sziiken bánva a szép ren
deletekkel, mellyckkel becsületet szerzett a franczia törvényhozás
nak, korlátozta a reformok ízlését, mintha előérezte volna, meny
nyire vissza fognak egykor élni a törvény-sokasitás könnyüségével. 
Utódai inkább félelmeit örököltek mint okosságát. 

A dicsöség, mellyet Montesquieu aratott, jóval felülmulta azon 
dicsőséget, mellyre az irodalmárok számíthatnak, mert ugy tekin
tetett, mint a nemzetek törvényhozója. De az ö szilárd és nyu
godt szelleme nem hagyja magát az által elvakittatni. Akár tár
saságokban forgott légyen, hol ollykor ollykor a lángész czikázó 
villámait ragyogtatta1 akár a m<~gány gyönyöreinek engedte át 
magát, s kellemes kertjében, mcllyet ö, Francziaországban elaö, 
angol módra rendeztetett be, vagy gyöngéden szeretö családja és 
j6indulatu földici körében keres(~tt szórakozást, mindig kitért a 
közönség kíváncsisága elöl, és sohasem tette magát bámulói ad6-
z6jává. Hü borátokat számított, mert megválasztásukban nem né· 
zett a vagyonra, sem a dicsőségre. Élet-rendébcn1 ép ugy miként 
nagylfzerü müveiben1 a valóság embere volt és nem kereste a fel
tünést. Gyakori utazásai bizonyos határozatlan nyugtalanságot és 
saját hazája iránti közönyt látti~ottak elárulni; de a visszatérön 
könnyen észre lehetett venni, mikép egyedül a tudomány által 
vezéreltetett, s hogy a haza volt mindig gondolatainak tárgya. 
FonteneHenél szerenesése bb, mert ment volt az önzéstől j s csak 
halála után jöttek napfényre számo& jótéteményei, mellyeket ~le-
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tében soha nem is sejtetett. XV. Lajosnak nem jutott eszébe 
meghívni tanácsába aTörvénye k szellemének sa Rómaiak 
n a g y s á g a czimU munkának szerzlíjét; de Montesquieu nem 
csodálkozott azon, meg lévén elégedve, hogy békében élhetett a 
hatalmasokkal. Meghalt 1775·ben, hatvanhat éves korában, mid8n 
a bölcsészi szellemn~k legnagyobb szüksége volt egy illy mér
sékl<Sre. 

Valóban egész sP.reg törvényhozó ajánlkozott vezetni az uj 
erkölcsöket és véleményeket. Az atheismus szépitö eszközök után 
nézett, hogy elfödje rutaágát j a materialismus elleumond va önmagá
nak elérzékenyedett a bajok láttára, mellyeket a vak szükséges
ségnek tulajdonított, s ékesszólással fegynrezte fel magát, hogy 
küzdjön a szenvedélyek és vétkek ellen, mellyeket csak kevéssel 
el8bb szomoru okoskodásaival 8 maga oldozott fel j hidegen lelke
sült emberek eze.-féle jövendöléseket hallattak az emberi nem jó
léte fölött; a jámborság, a becsület, a polgárosodás, az emberiség 
szeretete olly annyira egyszerü dolgoknak látszottalf, hogy mint 
valami mennyiségtani számítást aka1·ták szabályozni azok elveit. 
E nemes érzelmek tehát elemzésnek vettettek alá, melly által, 
miként mondák, tisztabbakká és termékenyebbekké kellendett vál. 
niok, de mellynel( egyéb hatása sem volt, mint hogy megrontotta 
azokat. 

Illyen volt Helvetius, a philantht·op, helytelen és kárhozta- · 
tandó vállalata, ki elkerülte volna a vádat, hogy rágalmazta az 
emberi természetet, ha saját szive sze.rint ítéli vala azt meg. 
De Locke ezen á.llitólagos tanítványa ép ugy hant az angol böl
csész tanával, miként Spinosa a Descartesval, azon különbséggel, 
hogy emez, rendszerének és irályának homályosságánál fogva, 
semmi egyéb befolyást nem gyakorolt azon kivül, hogy nyugtalan· 
ságba ejtett némell y elvont ábrá.ndozókat j mig Helvetius, a társa
dalmi ember, ép azoknak akart tetszeni, kiket megfosztott a val
lásos érzelmek, a szeretet, a barátság, a családi vonzalmak gyö
nyöreitől és vigaszaitól. Igazolván az ön~ést, egész erejéb81 rajta 
volt, hogy szépitse a~t, s az emberisé~ bizouyos kényelmes s~ere
tete felé irányozza annak puha engedékenységét. A D e l' es p r i t 
czimü., könyvet eleintén a bölcsészek legnp,gyobb része kárhoztatta, 
s magok a n8k is ellene nyilatkoztak amaz érzelmek megszentség
telenitlljének, mellyek az ö uralmokat képezik j de miut.Rn a Sor
bonne elitélte a mtinká.t, s a parlament kijelentette szá.ndékát tör
vényes eljárást kezdeni a szerz8 ellen, az irodalmArok, a társas 

ó 9* 
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körök emberei, a ktill:inöaen a n8k egyesültek, hogy pártfogásukba 
vegyék ~t, s XV. Lajos jó indulattal és elismeréssel emlékezett első 
orvosáról, Helvetius atyjáról ; s a tanács egy rendelete megmentette 
a szerzőt, elnyomván müvét. Miután napfényre hozattak di?séretes 
tulajdonságai, jótékonysága, elvei is kevéshbé gyászosak és VÍllsza
taszitókul tüntek fel: mindazáltal kevés pártolóra találtak, mert 
kevesen bátorkodván bevallani, mikép összes tényeiket és gondo
lataikat a személyes érdekre vitték vissza, e szemérem megmentette 
az erkölcstant. 

1758-tól 70-ig a franczia irodalom nagy számu munkáklcal árolsz
tatott el, mcllyek nyiltan hirdették az atheismust. Szerzöik szégyenle
tesen utánozva a csel fogást, mellyet Voltaire talnit fel, homályos és sze
rény it·ók sirutáni termékei gyanánt adták azokat ki; gyaiázatos csa
lás, mellynél fogva egy olly körültekintő és ajtatos ember, minö 
Mirabaud volt, halála után ugy mutattatott be mint dühödt istentagadó, 
ki márget nyujtva munkájában felkiáltott: I me a l e g ü d v ös e b b , 
g y ó g y e z e r ! E n v a g y o k a z e m b e r i n e m j 6 t e v ö j e, m e r t 
megszabadítom öt Istentől!- Az itészet igyekezett fel
kutatni 11 müvek valódi szerzöit; s megnevezésö~t büntetésül azol
gáina rájok nézve. Van-e ember, kit nemesen ihlethettek volna a 
hamisao Dumarsaisnak tulajdonitott T e r m é s z e t-r e n ds z e r; 
Három csaló; Józan ész; Tanulmány az elöitéletek 
f ö l ö t t czimü munkák, és sok más hasonló iratok, mellyekben ál
bölcs okoskodók, talán tudtokon kivül, klizlekedésbe lépnek a vét
kes és romlott ember lelkiismeretével? E szerzők egyike sem lakolt 
utálatos kísérlete miatt ; nem érte öket a legcsekélyebb üldözés sem, 
s müveik forgásba hozatala legfolebb olly akadályokital találkozott, 
mellyek csak keresettebbekké tették azokat. De az irók és a nyil· 
ványosság emberei, kik akkoriban becsületére váltak a nemzetnek, 
csak iszonynyal beszéltek ama müvekröl ; sa valódi gyakorlati bölcsé
szek, Turgot, Malesberbes, Trudaine sa munkás publici11ták, kik támo
gatták az ö jóakarato combinati6ikat1 sajnálkoztak a szellem ez eltéve
lyedése fölött. Lemondva a párt-érdekröl, maga Voltaire is tiltako
zott azok elvei és czélja ellen, kik zászlója hiveinek vallották magu· 
kat. Irodalmárok, kik az időtájt igon jó si~~rrel kezdették pályája
kat, Thomas, Marmontel, La Hnrpe kijelentették, mikép az atbeismus 
soha sem fogja megvesztegetni elméjöket ; hogy az atheismusnak1 

melly valami gonosz hajlamra látszik mutntni a szivhen, magányba 
kellene rejtőznie, s nem vernie gyökereket olly talajbao, minö Fran
cziaország, hol a szeretetreméltó érzelmek igénylik a terjeszkedhetés 



jogát. Sokkal számol!abbak voltak a kere11ztény kinyilatkoztatás 
ellen intézett müvek, mellyek közül még· némellyek a val!á.stalansá
got majdnem mindig kisérlli szokó durva szabadosság bélyegét visel
ték magukon, mások, szerencsétlenségre, az irály maró kecseivel ékes
kedtek, mint a Voltait·éi, vagy pedig ál dialectikával 1 a legfino
mabban szörszálhasogatólag voltak irva, mint például a Jean-Jac
ques RousseauéL 

Voltaire nagyravágyása határt nem ismerő és véghetetlen 
vala. Nála több bölcsészet volt az észben mint a jellemben; s a 
dicsöség szeretete nem szabaditotta öt meg a hiuság nyugtalansá
gaitól. Az emberiség nemes érzelme, mellynek legszebb ihleteit kö
szönte, nem volt képes visszatartani öt ujitó szellemének kiméletlen 
elménczségeitöl. Circyi magányában egy barátnőjénél élt, kiben több 
volt a buzgalom kivánni részére a jót, mint a képesség kitintő nyu
gottsággal megszcrezni azt neki. A világtól elvonultan magábaszál
lás s különösen nyugalom nélkül élve, munkák irására ~adta magát, 
mellyek nevét száz különbözö helyen és száz különbözö módon valá· 
nak visszbangozandók. Kecsegtetve a remény által egy szinvonalra 
emelkedhatni a tudósokkal, kiket bámulni tanult, vagy csakhogy 
elméjének hajlékonyeágát mutogassa, osztozott Chatelet asszony ta
nulmányaiban, delejtiivel és távcsővel fegyverezte fel magát, felvilá.
gositásokért fordult Cl air authoz éa Bornouili hoz, hízelgett magának 
Maupertuisnak is, kinek ellenségeskedése olly ártalm!\8 volt késöbb 
reá nézve, egy mellék-jutalmat nyert n tudományok akademiájánál, 
megirta N e w t o n e l em e i t, kihívta ollykor vagy kijátszotta a 
cartesianus Agul:sseau haragját. Szóval, ámbár mindig ugy látszott, 
kevéssé avatkozott a tudományokba, mindazáltal párt.fönök volt 8 
azokban, és pedig azon párté, melly diadalmaskodott. Ugyanakkor 
megirta XII. Kár o l y t ö r t é Il e t é t, az elbest~élésnek franczia nyel· 
ven talán logtökéletesebb mintáját, mellyben mialatt átkozta a hóditá
sok szeretetét, érdeket keltett egy szerenceétlen hódító iránt. Utánozta, 
s talán felül i11 multa Pope-t B es z é d e i b e n a z em b e r föl ö t t, 
melly mü valódi kincstára a józan észnek, s telve van természetes
séggel és költészettel. Ollykor ollykor ugy látszott, alább hagy tá
madásával a vallás ellen, de nem kevesebb hévvel folytatta azt 
titkos ira ta iban. L e v e l é b e n U r a n i á h o z végkép eldobta a 
könnyed leplet, mellyet az A n g o l l e v e l ek b e n még alkalma
zott, s a néhány év előtt meghalt Chaulieu abbé nevével takarózva, 
az üldözést hazugsággal kerülte ki, melly meggyalázta jellemét. 
Azonban minde-n várakozáson kivül üldözést vont ö magára L e 



m o n d a i n e czimü ko.> elles és választékoK bohókás darabjával ; s 
A l z i r e sem volt képes öt megmenteni, melly 1736-ban adatQtt elő, 
s melly egyike a kereszténység által Augallt nemes és gyöngéd eré
nyek irányában rontatott legmegindítóbb hódolatoknak: e müvének 
köszönhette, hogy a rá erőszakolt utazás nem neveztetett szám
fizetésnek. 

Nem sokára megengedtetett neki visszatérni Cireyhe. Ameny
nyire átfogó ép olly ingatag elméje mindinkább a hirvágy hatalma alá 
kerülvén, termékeihez, mellyek lángszellemét egész erélyében nyil
vánitották, ollyanokat is vegyített, mellyek sokkal alantabb lillot
tak ifjusága fényes kisérleteinél. A tárgy meddősége ollykor a 
tragédiában is meghiusította összes eszközeit, mellyekkel meglepni, 
csábitani igyekezett. Ódáiban a lelkesültség helyét nem pótolhat
ták az ész, az ékesszólás és nemesség; s a halmozott diadatok 
liital okozott örömet megzavarta nála a fájdalom, hogy nem győz
hette le vetélytársát, Jean-Raptiste Rou~11eaut. A dalműben Qui
naolt sőt Lamotte-nál is sokkal alantabb maradt. A vigjátékban 
több fáradsággal gyakorolta magát, mint jó sikerrel, s maró szel
leme nem tudta abb an eltaláini a finom élczet; s az ihletés köny
nyedsége, az üde szinezés, sőt az izlés tisztasága is, és minden el
hagyta öt, mihelyt komikus akart lenni. Miután illy kevés sikerrel 
lépett Moliére nyomdokaiba, kit bámult, megelégedett vele, ha érde· 
kelhette a nézőket, utánozva La Chaussée fogásait, ki iránt igaztalan 
megvetést negélyzett. A XVIII. században, irodalmi termékeiről 

itélve, mondhatni, nem ismertek egyéb élczot azon kivül, melly ne
vettet; s Voltaire kiváló fokban birta azt; sőt különösen általa tarta
tott fen. Igen kecses mintáját adta annak Z a. d i g czimü regényében 
a majdnem minden röp-költeményében. De willy hiu fitogtatása a. 
szabadosságnak, milly dühödt vágy bántalmazni a becsületességet, 
a vallást, a hazát, sőt mag<l.t a dicsőséget, iratták vele Cireyben, 
barátnője szemei elött, ama költeményt, mellynek fonák, roszul 
szőtt s szörnyüképen trágár mes~je hasztalan 1 agyo g a lángész csil
lámait6l s a költészet legkii\önhiizöbb ékességeitől! milly sz6rakozás 
volt ez annyi fárad airnak után, mellyek növelték s mindenfelé el
hintették a fr11nc'Zia irodalom dic~öségét! Még nedves szemekkel a 
könyektöl, mellyeket öntenie kellett Guzman bánatának rajzolásá
ban, s egy anyaszivét festve a M c r o p e-ban, miután őszintén sirán
kozott volna a társadalom bajai fölött, Voltaire ugyanazon társada· 
lom összes törvényeit bántalmazta, midön megírta a P u c e l J e 
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czimü köllcwényt, R hálátlan és durva gyRI:·ízatot füziiti a bösnö 
ne\·éhez, ki megmentette FrancziaországoL 

Tehát olly korban, midön minden ember szerette az erkölcs és 
az illem fékét, Voltaire azon mérget lehelte, melly a kormányzóság 
alatt fertőztette meg ifjueágát. A P u c e II e czimü költemény ama 
kor erkölcseinek bélyegét viseli magán. Igaz, hogy eleintén nem 
volt szándéka azt közzétanni; de tul készséges barátok között már 
elterjesztette annak botrányát. Ő félt a veszélyektöl, mellyeket 
kimélytelen fecsegés hozhatott reá, s nem volt módjában oltalmazni 
magát azok ellenében, kik égtek a vágytól megismerni e titkos ter
méket. A Párizeban szárnyra kapott hírek izg1üottságban tartották 
őt és zavil.rták magányáoak nyugalmát. Távolból figyelt ő ama 
künnyed és hatálytalan ötletekre, mellyekkel az ingatag közvéle
mény akar becsleni valameily egykoru nevezetességeL Midön boszut 
akart állani Dcsfontaines nbbéu, ki fekete hálátlansággal fizetve jó
téteményeiért, egy guoyi r atta l becstelenitettc öt, fájdalommal kel
lett látnia, miki·p a kormány annak pártjárn hajlik, ki ellen igaz
ságot keresett, s hogy a köz/inség nevet az ö haragjának tulzásain 
és gyermekességén: dc e kellemetlenségek nem akadályozták öt 
ujabb remck-mü vel( l6trohozásában. Ma h om e d v a g y a v ak
b u z g 6 s á g czimü tragódiAját, mellynek előadatását Crebillon:szin
padi bíráló megtiltotta, XIV. Benedek pápának ajánlotta fel: a kö· 
zönség tapsolt a költő ügyes fogáAának, ki olly tisztelt támaezra 
tudott szert tenni, s a pápa józan eszének, ki el tudta különiteni a 
vallást a vakbuzgóságtúL 

17 43. elejón Voltair0, ki még nem érte cl ötvenedik évé t, 
azon pontra jutott, hol még a lángeszű embernek is nehéz felül· 
mulnia önmagát. !\-Lit· Íl!meretosek voltak legbecsesebb termékei, 
midön közzétctte Me r o p c czimü darabját. A közöneég meghatva 
amaz olly való-hii és szcnvedélyes festmény által, lelkesültségét 
és elismerését elragadtatásokban nyilvánitá, millyeneket Racine és 
Corneille sem voltak képesek soha kelteni. Az irigység nem tudta 
megfejteni, hogyan szülhetctt az, kit ö szép t~zollemnek nevezett, 
olly élénk és mélyrelátó benyomásokat. Az udvar feledte a félel· 
meket, me Ilyeket ö neki okozhatott; dc a papság nem bocsátotta meg 
az általa ellene intézett sukkal erősebb és egyenesebb támadásokat. 
Csak nem régiben balt meg Fleury bíbornok, s mialatt az udvaron
czuk hatalmának öröklése fölötL czivódtak, Voltaire a franczia aka
damiában általa ür~sen hagyott szék után törekedett. A szerzö, ki 
dictalurára vágyott az irodalomban, szépnok tartotta egy miniszter 
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halyébe lépni, ki olly hosszn idl>n át tartotta kezében a politikai 
hatalmat. A két D' Argenson Voltaire me ll ett volt; de Boyer, 
Mirepoix püspöke, buzgó ember, kire XV. Lajos, hogy ajtatosnak 
látszassék, a megürült javadalmak tárczáját bizta, nagyon ellenezte 
a dolgot, s csakugyan kivitte, hogy megtagadtatott Voltairetól az 
annyiszor kiérdemelt irodalmi mcgtiszteltetés. XV. Lajos titkos 
örömet érezve engedett a mirepoixi püspök aggályainak; mert 
habár kevéssé volt éber saját hatalmának gyakorlatában, Voltaire
ban olly embert látott, ki a közvélemény által vezetni kivánta a 
királyokat. Ugyanazért soha sem akart vele találkozni, s tetszett 
neki elfogatási parancstól való félelemben tartani öt. Chateauroux 
herczegnö, kit Richelieu herezeg figyelmeztetett, milly hathatósan 
elösegitené Voltaire hajlékony és csábitó szelleme egy kegyencznö 
diadalát, magára vállalta megváltoztatui fenséges kedve11e érzelmeit 
irányában; némileg csakugyan sikerült is ez nt>ki, s Voltaire ked
vező előjelek mellett csakhamar a nagyravágyás pályájára látszott 
lépni. A kormány kénytelenitetett egy fontos küldetéssel bizni 
Bt· meg Poroszország királyánál, ki az ö barátságát eléje látszott 
tenni a monarchákénak. A küldetésnek jó sikerrel, habár kevés 
méltósággal felelt meg. Némelly miniszterek a föleg Maurepas gróf, 
attól félvén, nehogy politikai fontosságra tegyen szert egy irodalmár, 
kinek uralkodásra hajlandó és tevékeny szellemét jól ismerték, a 
BerlinböJ visszatért Voltaire igen hidegen fogadtatott j de ö azért 
nem mondott le terveiröl, személyes biztonságának érdeke is köte
lességévé tévén állást és kitüntctéaekat keresni. Mig a nagyra
vágy6k minden egyéb szenvedélyt levetközve átalában uj embe
rekké válnak, Voltaire föltette magában nem hanyagolni el semmi 
eszközt, hogy növelje saját hirnevét, de -azért nem állott ellen a 
hiuság kísértéseinek. Valameily politikai ügyet támogatui nem lát
szott el ötte egyébnek napi munkánál, mellyet végezni kellett; reá 
nézve a nagyok tetszéaét kivívni tanulmány vagy inkább kiinnyed 
játék vala ép ugy, miként az olvasók megnyerése. 

Pompadoor marquise, ki Chateauroux herczegnö helyébe lé
pett, Voltaireban hatalmas támaszra igyekezett szert tenni a val
lásos párt ellenében, me ll y megbuktatta az előbbi kegyenczet j miért 
is leplezetlen Voltaire mellett nyilatkozott, s nevetett ~~ozokon, kik 
félni látszottak töle. XV. Lajos nem tudta többé, miként álljon ellen 
a kedves sürgöléseinek s Voltaire jól irányzott magasztalásainak: 
D' Argenson gróf, s még inkább a marquis vezetni igyekeztek uj 
müveiben ifjuságuk társát j a a bölcsészettel rögtön a hazaűság ér. 
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zelmát kötve ös~zc, Voltaire a háboru diadalait énekelte, hüen 
megmaradva az emberiség ügye mellett. E milveknek, mellyek a nap 
eseményei által sugaltat,·a közönségesen elvesztik becsöket az utóko1· 
szemeiben, uj jellemeket tudott ö adni; s ha az egykoru vállalatok, 
magasztalásában kevésbbé volt költő Boilcaunál1 ép ugy értette a 
mesterséget hasznos tanácsokat adni a dicséretek leple alatt. Az 
1741-iki háborubRn elesett tisztek f"ólött tartott gyász-beszéd, s a 
király dicsérete a szerzöben jó francziát eláruló melegséggel és 
igazsággal vannak irva. Ki ezeket Voltaire egyéb termélteivel 
összehasonlilja, azon különös észrevételre fog jönni, miszerint az 
B valódi bölcsészségéhez az hiányzott, hogy nem volt állam·férfi. 
Meggy8zödésb81 származó hathatósabb eszköz hiányában, a poli
tika megtanitotta volna lit tiszteloi a határokat, mellyeket gyak
ran olly meggondolatlanul áthág. A kegy vissza kezdette lit ve
zetni az okosság ösvényére, de az álom csakhamar eltünt. 

Pompadour asszony nagyszerü ajándékokkal halmozta öt el; 
a franczia akadernia megnyitotta ellStte ajtóit; lS ruháztatott fel a 
történetirói tisztséggel, mellynek megfelelni Racine és Boilaau 
olly kevéssé törekedtek; a király rondes nemesévé neveztetvén, 
ez állás az udvarhoz kötötte öt; de Pompadoor asszony, hálát
lanságból vagy politikából olly nernü üldözést támasztott ellene, 
mellyet az önszeretet ki nem tarthat. A nélkül, hogy a kegy
vesztés vagy az elégedetlenség legkisebb jeiét adná irányában, 
olly élénk lelkesedést keltett Crebillon mellett, hogy ióval felebb 
látszott emezt helyezni VoltairenáL S habár a közönség rendesen 
nem ezerP.ti követni a kegyeocznök pártját, e ak kor épen kemény 
panaszok emeltettek Pompadour ellen, min dazáltal résztvevést ne
gél yeztek e bámulatban, hogy megalázzák Voltairet. Az iró ellen, 
ki harmincz éven át adott irányt véleményeiknek, a francziákat 
bizonyos szeszély látszott megszállani, hasonló r.hhoz, mellyet az 
atheneiek tanusitottak hatalmas polgártársaik irányában , midön 
attól féltek, hogy magokhoz ragadják a hatalmat; a Voltairera irigy· 
kedli irók, az általa . elkeserített papok, s mir.dazok, kiknek ne. 
hezökre esett, hogy olly gyakran kellelt vele foglalkozniok, vetél
kedve ismételgeték, hogy ö nélkülözi a lángészt, hogy csak Crebillon 
bir 11.zzal. A rég igért C a t i l i n a czimü, hideg, szabatasságo t 
nélkülöz() és bizardarab lelkesedéssel fogadtatott. Voltaire, ki már 
felülmulta ürebillont a Se m i r am i s ban, könnyűnek tartotta C a· 
t i l i n á t is legy8zni, mellyet mindenfelé dicsérni hallott ; e a nM e g· 
m e n t e t t R 6 mán ak 11 "B r u t u s 11 czimü darabjáéhoz hasonló erélyt 



és mag11Szto11ságot gyekelllett adni. V égre, ml:'t:;;;.talkodottsu a ve
télkedésben, E l e k t r á. t vette tárgyul, egyikét Crebillon dicsöségei
nek ; de a kli~önségnek nem tetszett, hogy olly hévvel ellenkezett 
Voltaire az 8 itéleté_vel, s Crebillon számára jelölte ki a harmadik 
helyet a tragikus költők között. Voltaire, kénytelen lévén vissza
vonulni az udvartól a negélyzctt magasztalások folytán, mellyeket 
vetélytársa iránt szüntelen hangoztattak fülébe, nem tudta hova 
menjen boszuságával ; basztalan igyekezett, Maine berczegn8 se
gélyével, ujból csoportositani saját bá.mulóit ; egy herczeguli szava, 
ki olly hosszu időn át igazgatta a közönség ízlését, kevéssé vétetett 
figyelembe szemben egy szeszélyes kegyenczniiv11l. A lunevillei 
udva1· nyugalma, a látvány, mellyet egy kis állam nyujtott, hol a jó· 
tékony Stanislaus boldogitotta az alattvalókat és virágoztatt& a 
szépmüvészeteket, kevéssé voltak kE!pesek elüzni a bút Voltaire 
szivéböl; ugy hogy Chatelet asszony halálával ezétszakadván az 
egyedüli kötelék, melly ()t hadjához füzte, engedett II. Fridrik sür
getéseinek, s elment, hogy egy király oldala mellett éljen, ki a 
dicsöség gyönyöreivel párosíthatni hitte a barátságéit Voltaire ez 
utazása Berlinbe 1 750-ben történt, azon időben, midön a bölcsészi 
szellem a XVIII. 11zázad legkitünőbb emlékeit hozta létre. 

A nagy haladás, mellyet a tudományok tettek, s különösen a 
szellem, melly akkor az irodalomban uralkodott, azt okozták, hogy 
kevesebb becsben tartRttak a tudom&.nyos munkák. Az irodalmárok 
megvesztegetve Lamotte és Fontenelle véleméoyei, nem különben a 
kicsinylés által, mellyet Voltaire tanusitott mind az iránt, mi idegen 
volt a kecsektöl, elö mozditották máaok tuuyaságát. Mint ollyanok, 
kik nagyítják önmaguk előtt saját dnsvoltukat s visazaélnek azzal, elfe
ledték a forrásokat, honnan a gazdagságok származtak, mellyeket 
élveztek. E közöny mindazáltlil nem győzte le, sem el nem csüg
gesztette a tudósokat, kik szerényen és kitartással állottak ellen, 
és sikerült nekik megmenteni a görög és latin irodalom bccsületét. 
Nem keveset teUek o téren Daciet· asszony és férje az ö értelmezé
seikkel és fordításaik kal; s még nagyobb sikerrel szolgált a köz
ügynek a ió Rollin, amazoknál sokkal kiilönb iró. Az egyetem min
dig kész volt némi segélyt nyujtani a tudomány férfiainak ; Crévier 
és Le Beau már ismeretesek kezdettek lenni: a jezsuiták, dicséretre 
mélt6 buzgalomtól lelkesítve, nem féltek kezet fogni janzenista 
szerzökkel, hogy igazságot szolgálta~sanak a régieknek; Brumoi, 
Porée és Tourneminc atyák Racine és Vaniere nyomdokait tapos
tAk j a benezések irodalmilag kifejtett fáradhatlan tevékenységök-
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kel megerösitették a jogokat, wellyeket tudós gyülekezetök 11 tudo
mányos világ elismerésére tarthatott; Calmet atya, ki sok éleseimU
séggel ollykor gyermekies hiszékenységet párosított, s a módszeres 
szellemü Moutfaucon atya a történelemre nézve fontos anyagot 
födöztek fel és rendeztek. Freret, kinek, halála után, a hitetlen
ség legjelesebb müvei tulajdonittattak, mély fürkészetekre adta ma
gát, mellyekben kitünő itészetével keltett bámulatot. Caylus gróf 
szenvedélyesen foglalkozott az ókor remek müveivel, a megtanitott 
müvészeti szempontból becsülni azokat. A keleti irodalom ismerete 
mindinkább terjrdt, s a jezsuitáknak e tekintetben sok fölfedezést, 
s még fontosabbak reményét köszönhetto a tudós világ. E társaság, 
melly a világ minden részébe elvitte hóditó szellemét, ügyesen 
tudta azt a legkülönbözőbb formák alá. rl}jteni, s megbocsá.ttatui 
kitüniS szolgálataival. A jezHuiták akkoribau egy tatár császárnak 
nyujtoltak segédkezet a tudományok ujból fölélesztésébez _Chiná
ban, melly birodalom rég idök óta a legfontosabb fölfedezéseket 
tette vagy vette át. A jezsuiták tisztviselök lettek egy népnél, 
mellynek erkölc1•:il elfugadni látszottak, s mellynek keblébe a ke
reszténységet ül totték át. Pál'onin aty n, ama század s~et·etetre 

legméltóbb és legfelvilágosultabb szellemeinek egyike, s tudós és 
jámbor társai, Amiot és Duhalde atyák, némi európai ismereteket 
vittek be Chinába, s Európával China történetének, erkölcstaná
nak, bámulatos tárl!adalmi finomságának s egyszersmind müvész~
toinek sok pontját megismertették. É p ü l e t es l e v e l e ik b e n 
a logfinomabb ízlés s a leggyakorlottabb itészet is nagy számmal 
találtak érdekes tényeket és itélotes észleleteket. 

Fleury bibornak minisztorségének vége felé a régi és uj is
kola között folyt küzdclem hátrányos f•)rdulatot v d t azokra nézve, 
kik el akarták fojtani ~ s~ázad tevékeny és vállalkozó szellemét. 
Sokan az állam-férfiak köz ül, · megunva a haszontalan vitákat, uj 
rendszereket gondoltak ki, s azon Wtték fejöket, miként fektet
hetnék a trónt, a nélkül, hogy megrázkodtatnák, uj alapokra. A 
két Argcoson és Machault sok pontban pártoltak a bölcsészi szel
lemet, s összhangba akarták hozni a tudomány előhaladását a 
királyi hatalom előmenetelével vagy logalább m!Jgszilárdulásával. 
A f1Bpság gyakran megfeledkezett legveszélyesebb ellenségeiről. 

Az irodalmárok, kik örökölték XIV. Lajos kormányán2.k hagyo
mányait í~a ajtatoÍ!ságát, megtörtek a kor sulya alatt. Fleury abbé 
nem volt többé; Rollin és Massillon a sir szélén állottak; Agues
seau1 az erőteljes öreg, dicsöségének egy részével elvesztette te· 
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kintélyét. M6g- mindig olvastattak ugyan ama k itünö minta-irók, 
de szavok nem hallatszott többé, sem az iskolákban, hol Rollin 
tartott volt fogékony ifjnknak előadásokat a régészetből és ke
reszténységbő), sem a törvény-termekben, hol Aguesseau egykor 
szent erény-versenyre buzditotta a birákat, sem az egyházi szó
széken, hol Massillon festette volt az emberi sziv zivatarait, s mu
togatta képét az égi békének. Fontenelle, bár gyanus szemmel 
nézte az elmék rohamos előretörését , mindazáltal mosolygott 
azokra, kik neki tulajdonitották a forradalmat, s az uj bölcsészek
nek inkább atyailag semmint censor tett szemrehányásokat. A 
halál már évek előtt elragadta barátját, Lamotte ot, kiben, daczára 
az ízlés tévedéseinek, valódi bölcseség ragyogott, kinek szelleme. 
annyit vesztett erélyben, mennyit nyerni akart kiterjedésben és 
hajlékonyságban, de ki szerzője tudott lenni az I n es d e C as t r o 
czimii egyszerü és megható darabnak. Lamotte utolsó évei a 
gyakorlati bölcsészet legvonzóbb, tiszteletre legméltóbb képét nyuj
tották; tekintve a nyugalmat, melylyel a betegségeket viselte, s a 
türelmet, mellyet ellenségei iránt tanusított, megfoghatlannak lát
szott, miként temetbette magát ez ember mint ifju a Trappiaták 
drdájább az önszeretet egy nyomoro sérelme miatt. Lambert 
marquise bevégezte hosszura nyult és tisztes pályáját; s a nők 

sirathatták e kalaúzt, ki E r k ö l cs t a n i l e c z k é i b e a nemök
nek sajátos sziv-gyöngédséget és élesclmüséget vitte be. Az iro
dalmat egy másik veszteség is érte, Vauvenargues halálában, ki 
majdnem Pascaléhoz hasonló erőteljes elmét tanusított, de ki, hi
hetőleg, oem lépett volna ugyanazon utra, mellyet e vallAsos böl
csész taposott. V éleményfli a hit dolgában talán igaztalanul i tél· 
tettek kárhozatosaknak a barátságnál fogva, mellyet Voltaire irá
nyában táplált. 

Az aacheni békekötés után nagy t"m·rongásba jöttek a szellemek; 
a különféle testületek az állam legfontosabb ügyeinek intézési jo
gáért villongtak egymás közi)tt, s főleg a p:ulament és papság 
között volt élénk surlódás. Mindenik hatalomra akar jutni, midön 
a monarcha tágit saját hatalmának gyeplöin ; e szarint valameny
nyien mozgásba jőnek, mialatt a király aluszékonynyá lesz. A 
viták a papság és tisztviselök között olly erőszakos jelleget öltöt
tek, hogy polgár- és vallás-háborutól lehetett tartani. Némelly 
állam-férfiak, kik fentartani igyekeztek a békét; sokan, kik attól 
féltek, hogy megzavartatnak gyönyörükben ; az ajtatos lelkek, kik 
" vallás nevében kárhoztatták a heveskedéseket, mellyekre az 
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szolgá.ltatott ürügyet, felhivták az irodalmd.rokat, esilapítanAk le a 
szenvedélyes villongá.sokat. És ök közakarattal oda törekedtek. 
hogy a viták indokával együtt a vakbuzgóság ujból fellobbanni kész 
dühét is megszüntessék i de nem mindnyájan ugyanazon utat vá
lasztották a czélhoz. 

Némellyek a vallás iránt teljes közönyhöz akarták vezetni 
az elméket; mások a természet észlelésére irányozták azokat i 
ismét máaok a társadalmi rend legf8bb ké1·déseit tüzték eléjök. 
VoÍtak közöttök nagy tudományu, jellemre heves emberek, meg· 
áldva a kitartási képességgel, melly nélkülözhetlen a nagy válla
latokhoz, s ügyességgel, melly biztosítja azok sikerét i kedvelték 
az uj dolgokat, akár ama lökés lett légyen ennek oka, mellyet az 
eredeti szellem ád, akár a vágy hirnévre tenni szert, mi uralkodó 
szenvedélyöket képezte ; s maga a különféleség is természeti haj
lamaikban arra szolgált, hogy alkalmasabbakká tegye lSket ki
vívni az eredményt, mellyet nyiltan vagy titokban mindoyájan czé
loztak. 

Irodalmárok között könnyen szülemlik bcnslSség, a közölve mü
veiket és tanul~ányaikat kölcsönösen bátoritják és felvilágosítják egy
mást, mindaddig mig hirnévre nem tesznek szert, a valamig érzik az 
ifjuság által sugallt jóakaratu szenvedélyek ösztönzö hatását. Párizs
ban az ország minden réazéblSl ifjak sereglettek össze, kik, miután 
lopva szellemi merészségröl nevezetes müveket olvastak volna, örül
tek, ha közölhették a gondolatokat, mellyek első csiráját amaz ira
tok és saját elmélkedéseik fejlesztették ki bennök. Diderot minden 
másnál n.agyobb vonzeröt gyakorolt reájok, lelkesedést keltett 
bennök, mi11denik részére pártolókat és bámulókat talált, kik el
ragadtatva dicsérték elsö kisérleteiket Ő könnyed és őszinte jel
lemü ember vólt i arcza a lélek nyiltságát tükrözte, a a lángész 
tüze látszott azon fényleni; társalgásban a lelkesültség élénk ötle
teivel sokoldalu és alapos tudományt párosított; a régi bölcsé
szek módjára ezeretett vitázni tanítványai körében , utánozva 
Pla1ót, Aristippust vagy Diogenest, s szükség esetén próféta sze
repet is játszott volna. Az ö oldala mallett senki sem érezte a 
fáradságot és türelmetlenséget, mellyet a dogmatikus hang okoz, 
annyira engedékeny volt ö és udvarias modorában. Határozott 
ellensége a kinyilatkoztatásnak, eleintén azt hitte, a deiemuanál meg 
kell állapodnia i B Voltairenál tulságosan langyosnak találván az 
efféle cultust, er8s kedély-rázkodtatásokkal akarta azt felmelegí
teni, mellyek gyakran nem voltak egyebek nagy szavaltnáL 
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Kés8hb attól tartdn, hogy más vnlaki a hitetlenség magasabb 
fokAra juthatna, istentagadóvá lett. De hogy legyen valami vi
gasz e rendszerben, melly minden vigasztól megfoszt, társadalmi 
javításokat tervezett, mellyP.kben az egész emberi nem hivatva 
vala részesülni. Az ö első kisérietei az irodalomban határtalan 
merészséget tanusítottak, mert B ö ll\ s és z i g o n d o la t a i, maly
lyeket 1746-ban tett közzé, a legegyenesebb támadás volt, melly 
akkorig Francziaore zd.gban a keresztény vallás ellen intéztetett. 
Olly zivatart támasztott ö ez által maga ellen, hogy jónak látta más 
eljárást küvetni. Benne egy pártfőnök Azenvedélyei annak ügyes
ségével voltak párosulva, s la!'I~Jan ]aRsan tanitványol,at képezvén 
magának versenytársni között, megl!yli?:8désökk4 tette, mikép elér
kezett az idö patakokban árasztani a villigosRágot Francziország és 
Európa fölé, megingatni az előitéleteket és régi hiedelmeket, kezet 
fogni a szellemi munkálkodás terén, s egy olly irodalmi forrást 
nyitni, mellyhez az összes nemzetek meriteni járnfinak. Ez az 
eneyclupaedik us szótár vala, mellynek eszr1lájét D' Alam
bert-ral egyetemben ö sugallotta; a D' Al embertnél senki sem volt 
alkalmasabb akadályozni a veszélyei! et, mellyeket Diderot nyugtalan 
tevékenysége félelmes kilátásba helyezett. 

D' Alembert müvei és fölfedezései a mennyiségtudományok 
terén egy rangba helyezték öt Clairautval. Jelleme, szokásai, erköl
csei kivlllólag képesitettP.k lit vezérelni a tudósok éR irodalmárok 
ama nagy és veszélyes Pgyesületét. Természetes fia volt ll Tencin 
asszonynak, ki gyakran részt vett az udvar legaliasabb üzelmeiben 
e ki, egy titkos szülés után, elég kegyetlen volt eldobni a. gyermeket, 
kit Destouebes lovagtól számos kedveseinek egyikétől fogadott mé
hébe. A kisdedet 1717. november havának egyéjén a vároe-negyed 
egyik biztosa találta meg, ld könyörülvén r~jta, jö emberek után 
nézett, kik örökbe fogadnák a gyermeket; s egy üveges és neje 
ajánlkozván, ezekre bizatott a kis d' Alembert. E jó ezivü embe
rek annyit tettek érette, mennyit tulajdon gyermekökért is alig 
tehettek volna, még nélkülözéseknek is alávetvén magokat, hogy 
kellő nevelésben részesítsék. A hálás elismerés segit~tt kifejleez
teni benne a képességeket, ugy hogy szerenesés sikerei folytán c~ak
hamar jutalmazhatta jótevőinek gondoskodásait. lfj11n még, midön 
Pascal és Newton már bámulatba ejtették a világot, kitöntette 
magát a. mértanban, s a szelek elméletére vonatkozólag egy érte
kezést irt, melly koszorut nyflrt a berlini akademiától, e melly 
Európa legnagyobb mérnökeinek bámulatát Rzerezte meg neki. Né-
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Uny év alatt egy szinvonalra emelkedett velök, s ö volt az, ki 
Newtonnak diadalt biztositott a legmakacsabb cl\rtesianueok fölött. 
A tudományokban azt kereste, mi leginkább alkalmazható a társada
lom szükeégeire. A külzelék- és egészleti számolás feltalálása már 
nagyban előre vitte a mennyiség-tudoroányokat; most d' Alembert 
a vizmoztanra alkalmazta azt, jóval felüimulván a megelőző század 
fölfedezései t. 

Nem volt többé azon idö, midön a tudósok egyetlen tanul
mányra szoritkoztak, csupán abban kereave dicsőséget; Fontenelle 
más utakat nyitott előttök. A közvélemény utódot keresett ama 
kilenczven éves bölcsésznek, s d' Alembert ajánlkozott rá lépni az 
ösvényre, mellyen Fontenelle bekéltetiS szelleme ját·t vala. A tudo
mányokhoz nem vonzotta ilt amaz élénk képzelem, melly legbizto
sabb ismérve a lángésznek; de, h:ila jól rendezett tanulmányainak, 
könnyed, szabatos és világos előadáera tett szert. Egyike volt ö ama 
k ivált11ágoR embereknek, kik mindig urai gondolataik nak, ép ugy, 
mint szenvedólyeiknek. Elroéje legfőbb érdemét tevő helyes ítélő
tehetségének becsét növelte a vidámság, melly nála a kedély nyu
galmának sa szuró észrevételekre való nagy hajlamnak volt ered
ménye. D' Alembert megnyerte Voltaire tetszését i s azt kinek 
szelleme volt az irók amaz egész uj nemzedékének képzője, alig 
hallotta az ifju bölcsészt, mindjárt a tisztelet egy nemét érezte iránta. 
Az irodalmárok egy tudóst ohajtottak bir6ul, ki, soha sem lépve 
fel vetélytárs gyanánt, szemmel tartaná a veszélyeket, s mindenki 
részére megszaboá a teendöket és jutalmakat. 

Mindazok között, kik felvették a bölcsész nevet, d' Alembert 
majdnem az egyedüli, ki életmódjával igazolta e czímet. Szeren· 
esés sikerei folytán sem hagyott fel a dicséretes mértékletesség
gel, mellyet ifjusl.l.gl.l.ban gyakorolt, fiuilag gondoskodott a jó üve
gesről és nejéröl, a legszerényebb szobát foglalta el házuk ban, s 
a fényes társaságok csábjai eem feledtették vele irányukban táp· 
lált valóban gyermeki tiszteletének kötelmeit. Tencin e.sszony el 
akarta ismertetni magát a fiu által, midön ez már kivivta az általános 
becsülést i de bármilly előnyöket nyujthatott volna neki egy anya, ki 
fondorkodásai és üzelmei által még mindig nagy befolyással birt a 
hatalmasoknál és irod!ilmároknál, ö nem hagyta megindíttatni magát 
az anyai gyöngédség által, mellyet csak a hiudg ébresztett fel, s 
minden sürgetésére azt válaszolta : cs u p á D a z ü v e g es n é a z é D 
a n y ám. Hasonló hajthatlanságot tanueitott ő mindenben ; miért ie 
a gylllölség és előszeretet egykép mélyeD gyökereztek nála; e tekin· 
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tetben t1hol állott ö a bölcsész higgadtságától s nem ihlettetett a 
kegyesség szelleme által. 

Diderot minden igéretében szokásos nyomatékossággal hozta 
tudomásra az e n c y c l o p a e d i a i s z 6 t á r szándékolt vállalatát, 
s ugy tudta vinni a dolgot, hogy a nemzet saját dicsöségével azono· 
sitotta ama roppant munkát. A kormány rosz szemmal nézte any
nyiak egyesülését, kik részt valának abban veendők : homályos ne· 
vekkel és ezerény érdemü szarzökkel együtt az· összeállitök között 
ollyanok is mutatkoztak, kiknek neve rég idö óta ijesztőleg hang· 
zott a fülekben. Bizonytalan lévén tehát, mit kelljen tennie, a kor
mány nem báto1·kodott sem akadályozni, scm vezetni a vállalatot, 
s azt remélte, nem fog sikerlilni mozgásba hozni egy olly annyira 
bonyolult gépezetet. Diderot és d' Alarobert elfogadták a kihívást, 
n em ijedve vissza a fogyatkozásoktó l, mellyek elválasztbatlanok az 
elhamarkodástól egy illy nagyszerü müben. 1751 ben jelent meg 
az E n c y c l o p a e d i a két első kötete. Azok, kik előre föltették 
magokban bámulni a vállalatot, melly nem volt minta nélkül, de 
melly soha sem terveztetett olly nagy mérvekben, nem ingattattak 
meg véleményökbe n a hanyagul írott, léha és száraz czikkek soka· 
sága által; viszont, kik eleve kárhoztatták azt, nem hagyták mago
kat megnyeretui Diderot és barátai czikkeinek tündöklő eredetisége, 
sem a fenséges előcsarnok által, mellyet d' Alembert állitott ama 
szabálytalan és óriási épület homlokára. A fóbb szarzök által val
lott fö elvekből már előre következtettek azokra, mellyeket a Szó
tár fogott tartalmazni. A kormány nem érzett magában kedvet zsi· 
nórmertékül venni a közigazgatási szabályokat, mellyek et az irók 
állitottak eléje, sem pedig türoi, hogy közvetve birá.lgaesák legujabb 
tényeit: a papság és jazsuiták más okokból ütöLtek zajt; a lé l ek 
czimü czikk, mel!yben könnyedén leplezett anyagelviség látszott je
lentkt~zni, caneurának vettetett alá: mindenki pártállást foglalt az 
Encyolopaedia mellett vagy ellen, de annak sor<~át Pompadour mar
quisa vala eldöntendö. E nö, politikai námHAsainak megfelelőleg, 

s még gyakrabban szeszélyei szarint bátoritotta vagy fékezte a 
bölcséueket. Midön a papság megtámadta a királyi tekintélyt, a 
legmerészebb .müvek is némileg kegyes fogadtatásban részesültek; 
midöo pedig tanácsos volt a papságnak adni igazat, mindeo, az uj 
bölcsészetnek még közhelyei is vádra szolgáltattak alkalmat. A kegy 
és bizalmatlanilág e váltakozása feltünöen nyilvánult szemben az 
eocyclopaediai Szótá.rral. A T•nács rendeletéből 1752. febr. 7-én el· 
nyomatott az, wint ellentétben álló a vallással és az állammal; s azt 
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hitték, föbb szerz6i nem fogják kikerülni a száműzetést. Diderot 
eleintén a vincennesi toronyba záratással fenyegettetett, hol egy 
j z ben már két éve t töltött fflgva L e v e l e i b e n a v a k ok l ö
l ö t t el8fordul6 némelly gunyoros helyek miatt. De alig mult el 
nehány hónap, Diderot és d' Alembert az udvar kegyét élvezték, 
a Szótár elnyomása kislelkűség tényének tekintetett ; nevették az 
aggodalmakat, mellyeket az a jezsuitákban keltett, s ugy tetszett, 
mintha a boszuság, elhomályositva látni Trevoux Dictionnaireját, 
sugallotta volna nekik a veszélyt jelző jóslatokat, mellyekkel a 
kormányt ijesztgették. Az Encyclopaedia ismét megjelent a divat 
egész kapósságával. 

A bölcsészek ujnemü gyönyört teremtettek a szellem és gög 
részére, midön lehetövé tették bejárni az emberi ismeretek egész 
mezejét, mig addig az egyetemes tudomány ugy tekintetett, mint 
rendkivüli elmék csekély számának kiváltsága. Kik egyetlen szak 
tanulmányozására adták magokat, pedánsoknak neveztettek; s 
azokat, kik valamennyi szakot felkarolták, nem illették az önhittség 
vádjával. Ez olly annyira vakmerő irányzatból azonban nem 
származott ama zavar, mellytöl félni lehetett. A fölületes embe
rek mindinkább nevetségessé tették saját hiúságukat határozatlan, 
szabatosságot nélkülöző éa frivol ismeretek fitogtatásával j de mások
ban ama rendkivüli tudás-vágy okossággal és szerénységgel páro· 
sulhatott. A fejlettségi állapot, mellyben most a tudományokat 
látjuk, a benső egység emezek és az irodalom között, a kölcsönös 
segélyek, mellyeket egymásnak nyujtanak, arua lökés gyümöl· 
csei, mellyet azok a XVIII. század közepe felé kaptak. Születé
sök e még inkább lelki nemességök folytán a legfontosabb állo
másokra szólitott egyének nem tartották méltóságukon alattinak 
tágabb eszme-körre terjeszteni ki tanulmányaikat; Turgot dicsére
tes nagyravágyással Leibnitz akart lenni, e talán sikerült volna is 
az neki, ha közvetlenebb czélul nem a haza felsegélését tüzi vala 
maga elé j Lamoignon az ö barátjának, Malesherbesnek összes is
mereteivel birt, ép ugy mint erényeivel. 

Illyetén vetélkedést kelteni nem volt élég, eszközöket is kel
lett találni annak irányzása végett. D' Alembert magára váliRita e 
felaftatot, e elhatározta szabatosan éa teljesen osztályozva rendezni 
az emberi ismeretek kusz1Ut halmazát. Bacon agyában e terv 
megfogamzott már akkor, midőn a tudományok még alig kezdet
ték levetközni a nyegleséget és eszelős kíváncsiságot, melly azo
kat születte ; de most ezerencsésebb éli termékenyebb időkre kel· 

XVII, 60 
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lett azt alkalmazni. D' Alembert egy másik angol bölcsészhez is 
folxamodott, Lockehoz, ki már nagy hirre tett szert, mert Voltai
re gyakran idézte nevét, de kit kevéssé ismertek s még kevésbbe 
értettek. Az E n c y c l o p a e d i a E l ö s z a v á b a n ' finom 
müvészettel használja fel előnyös sajátságait a franczia nyelvnek, 
melly nála minden keresett ékítmény nélkül természetes kecsben 
ragyog, komoly, tiszta, könnyed, rábeszélö, miként az igazság. 
De d' Alembert csak rámutatott a czélra a nélkül, hogy gyors 
futtában jelezte volna az eszközöket, mellyek segélyével odáig 
juthatni: Condillac ellenben egész életén át ezek tanulmányozásá
val foglalkozott ; s ámbár a tudományokban csak félig volt jára
tos, mindazáltal vezérszerepre vágyott azokban, s csakugyan vezér 
lett. Miként Newton eltaláita 11. föld alakját, bár sem a sarkok
nál, sem az egyenlitanél meg nem mérte azt, ugy Condillac meg
sejtette az összefüggéseket a tudományok között a nélkül, hogy 
behatolt volna ezek titkaiba. Az Encyclopacdia Elaszavával 
majdnem egyidejüleg jelent meg T a n u l m á n y a a z e m
b e r i i s m e r e t e k e r e d e t e f ö l ö t t, melly, habár vi
lágosságban mit scm engedett amannak, s nagyobb maonyiségben 
nyujtott uj nézleteket, mésis jóval kevesebb bámulóra talált. Loe 
ke ajánlotta volt az elemzést; Condillac megtanitottu használni a 
logika ama hatalmas fegyverét s mindig a legnagyobb ügyesség
gel forgatta azt. Az uj bölcsészek óvatos barátja, hol!szu időn át 
fejtagette a lélek képességl:lit a nélkül, hogy csak egy szót is el
ejtett volnu, me\ly tagadná annak nemes eredetét és fenséges ren
deltetését. Késöbb e tartózkodó állásból ki látszott lépni: de a 
legbuzgóbb szellemelviek (spiritualisták) sem találtak benne egyéb 
megróni valót a ezerves azobor nyomoru és meddö hypothes~sén 

kivül, mellyet ö az E r z é k e l é s e k r a l s z ó l 6 é r t e k e
z é e é b e n állitott fel. 

Ugyanazon időben az ítéletes Dumarsais, egyike az encyclo
paediai szótár szerkesztöinek, a nyelvtanra, Duclos pedig, E l
m é l a d é s e i b e n a - XVIII. s z á z a d e r k ö l c s e i f Ö· 

l ö t t, az erkölcstaora alkalmazták az elemzést. Ez utóbbi ele
intén szép szellem hirébe igyekezett jutni, mi könnyedén sikerült 
is neki. Elménczkedéseiben ép ugy különbözött Voltairetól, mi
ként Juvenalis Horácztól. Regényeket és beszélyeket tett közzé, 
meliyekben hiányzik a képzelem, de figyelemre méltó az erélyes 
és változatos festés. Amaz idötájt majdnem átalánossá lett a 
meggyözadés, mikép e könnyed szerzeményekben a leleményesség 
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kecse és gazdagaAga közömb<Ss dolgok. • • • g r 6 f v a ll o m Il
s a i b a n Duclos ama rendszeres szabadosságot festette, melly· 
ben nagyobb része van a hiuságnak, mint magoknak az érzékek
nek is; s a szomoru érdem, hogy élethan Bzinezte e festményt, 
nagyobb hirnevet szerzett neki, mint a maró ötletek és fényes 
ellentétek, mellyekkel XI. Lajos történetét ékesitette és tulterhel
te. Kárára a jó erkölcsnek, Crebillon, a fiu, .és más hideg irók, 
több szabadossággal mint szellemmel, regényeket éiJ beszélyeket 
irtak, mellyek leleplezték sőt tulozva adták eHS a kor botr!nyait. 
Duclos a becsületes emb~r ezerepét vitte, miként XV. Lajos ítélt 
Elmélödéseiről az erkölcsök fölött; s ez 
itéletet az ut6kor megerősítette. Az igazságosság nemes vágyát61 
vezéreltetve, s miként Fontenelle mondá, k e v é s b b é t e k i n
télyes képességnek akarván fenhagyni a 
c B e k é l y e b b é r t é k ü n e v e t B é g e s t, Duclos le tu
dott mondani egyikéről legfényesebb szellemi eHSnyeinek, tartóz· 
kodván a gunyortól. Ha ez e11zköz segélyével akar vala névre 
szert tenni, sokkal inkább megközelítendette La Bruyéret, de vagy 
igen romlott, vagy igen szintelen jellemoket kellett volna festo
nie. Jobbnak látta r.nnál több ítészetet és éleselmüséget fejteni 
ki általános éazrevételeltben. Ékesszólása a becsületesség nyilt és 
higgadt beszéde vala i ugy idézték öt mint egyikét a legszebb szel
lemeknek, s bőlcs elme birében állott. Az uj bölcsészet ábránd
jai kevés büveröt gyakoroltak reá; szoms összeköttetésben állva 
némolly államférfiakkal, nem hízelgett nekik i szerette a polgár ne
héz, megvetette a világ-polgár kényelmes erényeit; fájdalommal 
látta előre a zavarokat, mellyeknek a valláu tökéletes felforgatásá· 
ból szülemleniök kellendett i 6 ugy tartotta, elég volna hadat 
üzenni az alakoskodásnak és a türelmetlenségnek. 

Azalatt a hitetlenség nagyszámu iratokban nyilvánult , 
mellyek egy elvetemült irodalomnak valának gyümölcsei.' La 
Mettrie orvos, izetlenül lstentagadó és szemérmetlen, Potadamban 
királyi pártfogóra talált, ki késöbb ellene nyilatkozott az istenta
gadásnak, de ki fényelgett a látszattal, mintha megvetné a bisze
meket, mellyeket az összes fejedelmek hatalmuk alapja gyanánt 
tekintettek. Argens marquis azintén felhasználta Fridrik barátsá
gát, hogy büntetlenül támadja meg a vallást, és Zs i d ó l e v e· 
l e i b e n Voltaire könnyedségét igyekezett utánozni, s egyszers
mind mértéket tudott tartani; de nem sokára aztán egyéb titkos 
munkákban durván anyagias elveket bintett el, e megkisérletto 

60• 
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ledanteni az- erkölcstan összes támoszlopait. Párizsban több év 
óta igen sok más ola ta forgott kézen Meslier János lelkész. végren
deletének, ki halálos ágyán megtagadván hitét, kijelentette, mikép 
egész élete hosszas alakoskodás (impostura) vala. Midön eszünk
be jutnak a különbözö illynemü vallomások, mellyeket fájdalom
mal' és iszonynyal kellett hallanunk, boszuság fog el az első pap 
emléke ellen, ki e botrányt okozta: de nagyobb zajt ütött egy · 
tétel 1 melly magában a Sorbonneban vitattatott. Bizonyos De 
Prades abbé, romlott erkölcsü és hitetlen ember, egyetértéilben 
némelly hitetlenekkel, elhatározta épen birodalmuk központjában 
tréfáJni meg a theologusokat; s felhasználva mind azon támadó esz
közöket, mellyeket az iskola nyel vezete és szörszálhasoga.tásai 
szolgáltathatnak, egy nyilvános vitában bántalmazta a kinyilatkoz
tatást, allt a deismus ellen is kikelt. Jézus Krisztus csodáit Aescula
péihoz hasonlitotta; a tüzet a lélek lényegének mondotta; a val
lás nevében kárhoztatta az állapotok egyenlötlens6gét. A hitetlenek 
nevettek, a theolognsok haragudtak; összeülvén a parlament és a 
papság, elhatározták fogságra vetni öt, s De Pt·ades Poroszország 
királyánál talált menhelyet. Kés8bb szellemének aljassága foly
tán megvetésbe esett a pártnfll, mellynek tetszeni akart. 

A társalgás egy másik terjeszkedési eszközt nyujtott a hitet
lenségnek; a társas körökben soha sem uralkodott annyi szabad
ság és olly heves élénkség, amiilyen ekkor. Rögtön a Kormányz6-
ság után, a francziák, szemben a féktelen szabadosság durva gyö
nyöreivel el8nyt kezd-ettek adni a merész viták elvének, mellyek 
sok csinnal és kecscsel, s ollykor módszeresen is vezettettek. De 
jóllehet a mértékletlenség gyönyörei divaton kivül helyeztettek, az 
emberek azért nem vették fejökbe szigorkodni az erkölcsökben, 
s a botrányra szemct búnytak és kikerülték annak szóbahozását. 
A vl\llás nem támadtatott meg bomlokban saemtelen káromlások
kal, hanem könnyed gunynyal, melly magokat a jámbor egyéne
ket is csalódáaba ejtette. Biztonságbon akarták élvezni a finom 
fényüzés összes gyönyöreit, s egyszeramind óhajok nyilvánultak-és 
tervek készittettek a nyomorult osztályolt sorsának könnyitéae vé
gett. A különféle társaságok között, mellyekben az uj bölcsészet 
uralkodott, legnevezetesebbek voltak Holbach bár6é és Helvetiusé 1 

hol, bála a szivélyességoek, melly bizonyos párt-szellemből szülem
lik, türelem uralkodott az ellentétes vélemények között, magaszta
láara talált és gyakoroltatott a jótékonyság, s nagyobb becsülés
ben részesült a képesség, ~int a születés; a tevékeny fondorko-
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dásoknak gyülhelyül szolgált körökéinél keveilebb keserüséggel 
gáncsoltattak a kormány botlásai, de akarata ellenére is fel akar
ták azt világositani j az elmék gyógyszerek keresésével foglalkoz· 
tak, hogy orvosolják az embereket sujtó összes bajokat, de az
alatt számüzetett a vallás, melly minden egyébnél hathatósabb szer 
a bajok enyhítésére. · 

Jean-Jacques Rousseau eleintén idegenkedni látszott ama 
bölcseségt81, melly össze akart férni a fényüzés gyönyöreivel. If
juságának eseményei közé számos botlás, sőt aljas cselekvényak is 
vegyültek , mellyekröl C o n f e s s i ó i b a n gőgös és kárbozta
tandó vallomást tett. Dicsteljes jövendő határozatlan előérzetétől 

Párizsba vezettetvén, kezdetben félénksége meghazudtolta rem&
nyeit. Nem bátorkodott az irodalmi dicsöség pályájára. lépni, s re
ményét csupán a zenéhez érzett hajlamában helyezte. Nem sok 
fáradságába került neki megazokni a kevéssel megelégedést; s 
mindazáltal lelke nem tudott menekttlni az irigység titkos érzelmé
től 'lzok ellenében, kik usztak a gyönyörökben, mellyek iránt ö 
megvetést negélyezett. Egy alacsony származásu, semmi nevelés
ben nem részesült, szépségre középszerü és szellemileg korlátolt 
itju leánynak sikerült kiragadni öt bizonyos határozatlan szerelmi 
vágyódásból, melly képzeimén uralkodott. Diderot, szellemének 
öntudatára ébresztette öt, s megismertette vele, milly alkalmas 
eszköz a különczszerü arra, hogy valaki hirtelen emelkedjék hir
ben. Akár e barát tanácsait, akár saját ösztönét követve, Rousse
au 1750 ben azon meréaz elhatározásra jött, hogy tagadólag oldja 
meg a dijoni akadernia által kitüzött kérdést : V a j j o n a t u
d ó m á n y o k é s a. z i r o d a l o m t i s z t i t ó l a g fo l y
t a k-e b e a z e r k ö l c s ö k r e? Egy tudós társaság meg· 
koszoruzta a müvet, melly lealacsonyitotta s8t rágalmazta az iro
dalmat; s a közönség, mellynél minden, mi kttlöncz és merész, tet
szésre talált, örömmel látta küzdeni az ékesszólást önmaga ellen. 
A gyakorlottabb itészek bámulva ismerték fel benne az er5 és 
életteljes lángészt j a bölcsészek, nagy segélyt ígérve magoknak egy 
olly iró részéről, ki annyi ügyességgel tudott küzdeni a bevett vé
lemények ellen, megbocsátottak neki egy különcz véleményt, melly 
n"m igen volt összeegyeztethető a határtalan tökélyesedés tanával, 
s más irányt reméltek neki adhatni. De a gög Rousseauban nem 
volt kisebb a lángésznél, s minden köteléktöl, minden függéatöl 
iszonyodott. 

Akkoribau sok irodalmárral kör~<ös vala a külöoczség akarni, 
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mikép a bir annyit foglalkozzék személyökkel, mennyit irataikkal ; 
s Rousseau mindenkinél tovább ment e tekintetben. Diderot rosz 
szemmal látta, hogy találkozott, ki túl akar tenni ö rajta különcz
ségben : de Jean Jacques különczsége nagyobb hatást vafa szü
lcndő, mint a Dideroté. Az ékesszólást mindketten különcz vélemé · 
nyekre alapitották, s bizonyos jóbiszemre azok vallásában; mindket· 
ten csalódásban ringatták magokat,Diderot saját okoskodásaival, Rous
seau saját álmai val. Az egyetértés még mindig fenállott közöttök, mert 
egyik a má&ikat szükségesnek tartotta magára nézve j se szövetség utol 
s6 és szomoru gyümölcse az Á l l a p o t o k e g y e n l ö t l e n s é
g é t tárgyazó értekezés vala. Ha Rousseaunak hinni akarunk, 
Diderot sugallotta neki a csipösséget, melly az egész értekezésen 
érezhető. A bölcsészek legnagyobb részt boszusan fogadták ez 
uj tanulmányt, jóllehet bámulták azt, helytelenitvén Rousseau túl
záaát, ki annyira ment, hogy le akarta rontani a ti\rsadalmi inté~

mények épületét ; s nem viseltettek bizalommal egy olly szövetsé
ges irányában, ki nem járt az ö soraikban, s mi több, engedékeny 
erkölcstani elveiknek s stoikusokén is tultevő szigort sze
gezett ellen. 

A közönség jó képet csinált a felállított hypothesishez, anél
kül hogy komolyan vizsgálta volna azt, a örömmel lAtott egy em
bergyülölnt, ki hHnek mutatkozoH saját jelleméhez és követelt el
veihez. Jean-Jacques mindig váratlan modorban foglalkoztatta az 
embereket. Nem régiben az udvarnál élénk tetszéssel találkoztak 
a F a l u si j 6 s zenéje és meeterkéletlen szavai: amaz olly any
nyira egyszerű festmény kedvező hatást szHlt a szellemekben, 
mellyek az akkori erkölcsök, a divat és rosz izlés folytán mind
inkább kivonni látszottak magokat a természet benyomásai alól. 
Rousseau igen nagy örömet érzett a jó siker fölött, de tartván 
töle, nehogy különczsége meghazudtolja magát, parasztsággal ha
táros gőggel fogadta a hatalmas pártfogókat, kik látogatására 
mentek j aztán, hogy ellenkezzék magával a közönséggel is, melly
nek tapsai olly kedvesek voltak eH!tte, kikeit a franczia zene el
len, s az olasz daHamosságot eléjök akarta tétetni az egyhangú 
és erőszakolt hatásoknak. Illy frivol kérdés elég volt föléleszteni 
a nemzeti hiuságot: a párt-szellem lángra lobbantásához olly ke
vés kellett, hogy a zene fölött valóságos harcz keletkezett, nem 
kevésbbé makacs annAI, mellyet a papság a parlamenttel szemben, 
e e két testület az Encyclopaedisták ellen vivtak. Emezek Rous
seaut támogatták a vitában, melly kivHI esett az ö magasban járó 
IJzemlélödéseik körén ; de Lulli és Rameau párthivei annyira vit-
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ték a beveskedést, hogy Rousseau megunva a tusát, elhatározta 
magányba vonulni vissza, azt hivén, hogy a föváros, mellynek 
zaja eUSl menekiilf, inkább fogna foglalkozni vele, a távollevővel. 
A barátság egy háziköt ajánlott fel neki a Montmorency völgy
ben, s ő csakugyan e magányba zárkozott, melly végleg ki vala 
fejlesztendő szellemét. R e m e t e s e g é b e n elgondolta, ho
gyan visszanyerendette a szabadságot, ha kivonta volna magát Di
derot és a bölcsészek barátságának igája alól. Fejébe vévén, 
mikép ezek lít szökevénynek tartják, azt hitte, nem kevesebb bo
szuságoi okoz az nekik mint fájdalmat; s e gondolat majd örömet 
és büszkeséget, majd félelmet keltett benne i értelmezte, fejtegetni 
hitte, s többnyire elferdítette az előbbi barátok szavait és tényeit, 
kiket nem ezeretett többé i igaztalanoknak ohajtotta öket találni 
ma~ta irányában, s képzelme, mellyet meghamisitott a rosz aka
rat, könnyen akadt valami kifogáara ellenök. Minél inkább el
szigetelte magát, annál több alaptalan győzelmeket teremtett ma· 
gának, vagy pedig eszményi gyönyöröktől részegiilt. Habár a 
dicsHség iránt büszke megvetést negélyezett, mégis minden gon
dolatának az volt mozgatója, s annak kedveért bármelly áldozattól 
sem riadt vissza. Ama közönséges nőtől, kivel élt, öt fia született 
neki, kiket, minthogy elméjének csak a neveltetési gondok s a 
munkálkodásaiban zavarás képét nyujtották, a lelenczek házába 
küldött, megfosztva magát még a lebetöségtöl is, hogy egykor 
eliarnerje öket. MentheW-e e keményszívűség, mellynek atya· 
gyilkosság lehetett eredménye? Azon gondolat, hogy iratai által 
végtelen jót tesz az emberekkel, megnyugtatta öt: teljes lévén e 
reménynyeJ, élvezte annak minden gyönyör<H; kibékítette az öt a 
világgal, de nem sokára aztán harczban hitte lenni a világot ma
gával. Eleintén egy nevelési értekezésről gondolkozott, úgy te
kintvén azt, mint legszehb és legegyenesebb engesztelő tényt : de 
vagy, mert a S3ÍV nem azokhatott rögtön egy olly feladathoz, 
melly nagyon is emlékeztette őt a kötelmekre, mik alól c.lly mél
tatlar.úl kivonta magát, vagy, mert e munkára a lehető legnagyobb 
erőt akarta fentartani, mellyet szelleme nyerhetne, egy másik mii, 
a N o u v e l l e H e l o i s e czimü regény megirásához fogott, 
~elly magányának vigasza lenne. 

A szigor hirének, mellyben állott, egy égö szanvedély fes
tésével ellenmondani, nem okozott neki aggályt. Itélete ezerint 
tiszteletreméltó azoigálat vala visszaadni az ábrándokat a szelle
JQeknek, mellyek napról napra mindinkább vesztették a11okat r, 
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puhaság bágyadtsllga, a romlottság gyönyörei, s egy hideg bölcsé
szet fürkészetei között. Kevéssé félt 8 szolgá.lni az örömnek, 
csak tartózkodjék a rontástól. Jól látta, mikép a szerelmi indu
latok ujból fölélesztésével visszaállítja a ntlk hanyatl6 uralmat, s 
örült magá.ban ezek titkos elismerés~nek, s boszankodásuk fölött 
némell y gunyoros ötletek miatt; gyönyörködött a gondolatban, 
hogyan olvasandjak majd regényét, daczára képmutató tilalmának, 
a tévútra vezettetve, miké[lt fogják öszszezavarni a szerzöt hősé

vel. Mámor fogta öt el, nagyobb mint közönségesen a költöké 
azokott lenni, mert ö valóban szerette ama Juliát, kit képzelma 
annyi kecscsel és olly szeretetreméltó erényekkel ékesitett fel, s 
kinek gyengcségát leleplezte, mintha Saint-Preux boldogsága az ö 
sajl\tja lett volna. Daczára azonban ez eszelösködésnek, egy
szersmind bölcsészi tisztet is akart teljesíteni. Miként festette a 
szerelmct anélkül, hogy azt valaha érezte volna, s megegyezőleg 
az eszményi elöképpel, mellyet arról magának alkotott, ép ugy 
nem kevésbbé ékesszólóan festette az erényt, melly felé heves és 
kiolthatlan vágy által vonzatott, de mellynek gyönyöreit az ő lel
kiismerete még, úgyszólván, csak bitorlólag izlelbette. A vallás, 
mellyet ö még kev6sbbé gyakorolt mint az erényt, tiszta és ítéle
tes hódolatot kapott ama regényben Rousseautól; szelídnek, türel
mesnek rajzolta 8 azt, a az erkölcstan legjobb vezéreül tüntette 
fel, anélkül azouban, hogy a becsületesség kizárólagos kalauza 
gyanánt állítaná. fel. 

Genfben a protestana vallásra tért vissza; a mintbogy a böl
csészek g8gböl származottnak tekintették lépését, mintha ez által 
el akarta volna maga el6tt zárni az utat Francziaországban a 
tisztségekhez, ö lelkiismerete által követeltnel( igyekezett mutatni 
eljárását. Több mint hat éven á.t keresztény maradt irataiban, a 
tallLn egy kevéssé annak hitte magát m~g akkor is, miutá.n má.r 
E m i l j é b e n a kereszténység összes történeti alapjait meg
támadta. A vallásos érzelem különösen uralkodó L e v e l é b e n 
a B z i n j á t é k o k r 6 l, melly minden müvénél üdébb szinben 
ragyog, s az egyedüli, melly lélek-nyugalmat lehel. E levél irása 
közben szelleme mindenesetre erősen izgatott vala, 1757-ben irván 
azt, midön láthatlan ármány által üldözöttnek bitte magát lenni. 
Már előbb odahagyta volt remeteségét, hol inkább dicsőséget ké
szitett magának elő, mint boldogságat; hálátlan gyanusitasokkal 
és panaszokkal bántalmazta magát a barátnőt is, ki neki ama 
menhelyet felajánlotta; a fővárosi körök, mellyeket egykor láto-
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gatott volt, ellene törö roszakaratú összeesküvökül tüntek fel előtte. 
Bizalmas és hiszékeny csupán azok irányában lévén, kiknek tu
datlanságát az Bazinteség biztosítékául tekintette, öngyötr8 álmo
dozásainak új tápot meritett a szolgák, vagy társn8je suttogásai
ból, ki amazok minden aljas hajlamát egyesitette magában. Senki 
sem ezeretbette öt félelem nélkül: szive mi11.dazáltal képes volt 
ollykor kivételt tenni, s két vagy három esetben kedves emlékét 
8rizte meg a vonzalomnak, mellyet mások tanusitottak iránta. De 
a föllengzés, melly minden érzelmébe bele vegyült, oda vitte Bt, 
hogy végre azon egyénektől is elidegenedett, kik csillapitani akar
ták izgatott szellernét. Már azon ponton állott, hogy a legszomo
rúbb elszigetelteégbe essék vissza, midön Luxembourg tábornagyné 
a montmorencyi kastélyban uj menhelyet ajánlott neki, mellyet ö 
elfogadott, mert ott nem remélhetett barátságot, talán mondhatná.m, 
nem félhetett attól. 

L e v e l e a s z i n j á t ék o k r 6 J szakitás volt a bölcsészek
kel. Bármennyire telve volt is 8 keserűséggel, az irodalmi vitá
ban mégis nemes modort, büszke, majdnem megvető higgadtságot 
igyekezett megőrizni, melly müvészethez a gyulékony Voltaire sóha 
sem értett. D' Alembert, ki ellen Rousseau a Sz6tár egy czikkét 
érdeklőleg czáfolatot irt, ama levélben tisztelettel említtetett; Di
derot ellenben oldalszurást kapott, mellynek nagyon elevenére 
kellett találnia. 

A szellemeknek erélteljesebb és elevenebb irányadásra volt 
szükségök annál, mellyet az öreg Voltairctól és az ö utánzóitól 
kaphattak. Voltaire ugyanis, a szerencse fiainak igyekezvén tet
szeni, csak egy csekély számhoz sz61ott, s a azenvedélyeket a 
azinpadra utaaitotta, mig a többiek a magán vonzalmakban s min· 
denekfölött a közérdekekben akarták azokat érezni. Midön a tu
nya epicureismua némi könnyed reformról álmodozott, akadtak 
heves lelkek, kik saját szenvedéseik vagy a hozzájok hasonlókéi
nak keserü érzésétől ösztönöztetve, ezerféle veszélyes v-áltozáso
kat ohajtottak és sürgettek. S az új bölcsészet által elcsábítottak 
közül sol(an fájdalommal és boszankodva látták azt az anyagelvi
ségnek hidegen vallott vagy gyengén visszautasitott tana felé ha
j«Mni, melly ellenszenvra talált a szivek mélyén. Az emberek 
akarták a boldogságot a földön, de anélkül, hogy elvesztenék egy 
magasztosabb boldogRág reményét. Létezett továbbá bizonyos 
ssükségérzet: meghoszúini Istent, biztositani az erkölcstant, hinni 
az erényben ; a ba e bajlandóság nem uralkodik vala a lelkekbeu1 



- 954 -· 

a XVIII. sdzad tökéletesen el fogott volna alj11sodni, me rt a fa· 
jultság, melly az erkölcsökbe átmenendett, késleltette volna a ki
rályi hatalom sülyedését, s FrancziaorsZI1g talán kikerf\li vala a 
forradalmat, elfogadva az erkölcsöket, mellyeket Olaszország, gya
lázatjára, a XVI. század felé elfogadott. 

Soha mü olly határozott és kiJzvetlen befolyást nem gyako
rolt egy nemzet erkölcseire és sorsára, minöt R o u s s e a o 
E m i l j e : a ezt mondva, nem egy lehetetlen nevelési rendszer 
nevetséges kisérleteit értem, mellyek helyett inkább amaz idök 
szelleme által megkivánt reformokat valósithatott volna, megszün
tetve némelly, a gyermekek egészségére, erlíire, szépségére nézve 
veszélyes szokásokat, s kevesbitve a büntetéseket vagy inkább 
kínzásokat, mellyek kikeeeritik és lealacsonyitják öket. Mellyik 
más bölcsész, s mondhatnám, mollyik törvényhozó aratott valaha 
szebb diadalt a Rousseauénál, ki ifjú, gazdag, könnyelmü nöket 
birt az elhatározásra nem adni többé idegen kezekre gyermekei
ket? ki olly jó sikerrel szegezte a hiuság csábjainak ellenébe az 
anyai ezeretetet? Nem kell feledni, mennyire uralkodott akkori
ban a szabadosság; s, fájdalom, a tanúvallomások ezrei bizonyit
ják, miszerint a házasságtörli szerolmeskedések soha sem üzettek 
botrányosabban és nagyobb arczátlansággal. Rousseau azonban, 
vonzó ékesszólással fejtegetve már Buffon által felmutatott észle
)eteket, suk csalátlba visszavitte a szerelem, gyöngédség, szüzies
ség l!lrzékeit, gátat vetett a vétek rombol6 árjának, fékezte a Kor· 
mányzóság botrányos következm~nyeit. A nök elöszeretetet mu
tattak Jean-Jacques iránt, s neme" fogékonysággal követték taná
csait, mit fölületes vagy irigy észlelök nagy részben a divat sze· 
szélyének tulajdonítottak. Ama nlík, kik 1762-ben kötelességökké 
tették táplálni kisdedeiket, anyái leendettek azon nőknek, kik 
kevéssel késöbb szembeszálltak a halállal, hogy megmentsók vagy 
kövessék atyáikat, fiaikat, férjeiket, testvéreiket. 

Em i l e még nagyobb eredményeket is szült, mellyek azonban 
kevésbbé vétettek figyelembe, mert kevésbbé voltak közvetlenek. 
E munkában, melly az emberi szellem legnagyobbszerü termékei 
közé tartozik, egy epizód foglaltatott, mellynek alapját egy hamis 
és meddő föltevés képezi, értem a savojai lelkész hitvallását. Jean
Jacques a bölcsészet szemeit ismét égfelé irányozta a földröl, 
mellyre szegezve valának. Erőteljesen tudván egyesiteni a leg· 
mélyebb szollemelt eszméit és rendszereit, s fölelevtmiteni ezeket 
IUD& melegséggel ée amaz erélylyel, melly a fölfedezéaek dice6aé-



g~t közeliti meg, elszigeteltség~nek kedvezlS eredménye lett reá 
nézve, mert mialatt távol tartotta az 8t a Diderot, Helvetius, báró 
Iloibach-féle száraz okoskodóktól, jobb életet biztositott neki 
ama bölcsek szellemi társaságában, kik, miként Plató, Descartes, 
Epictet, Fenelon, doktor Clarke, az emberiség figyeimét magasz
tos rendeltetése felé fordították, s kik kisérö társai valának neki 
magányos sétái alkalmával, hol lelke menekült a kellemetlen visz
szaemlékezésektőL lsten létének bizonyitásával foglalkozva, bá
mnlatosan állitotta össze az érveket, mellyeket emelkedett ész 
vagy érzelem szolgáltattak. De c Rousseau, ki olly hevesnek, 
olly gögösnek mutatta magát, midön szomoru paradoxonokat bo· 
csátott világgá, egyszerü, szcrény, s egyszersmind méltóságosabb 
lett, midön az igazságokat hirdette, mellyeknek kell, hogy az 
ember féltékeny öre legyen; és irálya soha sem párosított több 
fényt nagyobb tisztasággal. Minden mutatja nyugalmát és ÖI!SZ· 

hangját a szintérnek, hová legszebb társalgását helyezi, s igy a 
logika egy csoda-müvének a Teremtőt dic~őit8 ének hatását 
kölcsönzi. 

Rousseaura egy más feladat is várt, nyilatkozni tudnillik az 
isteni kijelentésre nézve egy olly időben, midön az mérges gúny
nyilak czéltáblája vala. Ugy látszott, mintha L e v e l é b e n a 
szinjátékok fölött, s még Nouvelle Heloise-ában is 
el lett volna határozva tiszteletben tartani a kinyilatkoztatást, til
takozván a genfi lelkészek nevében d' Alembert állitása ellen, ki 
öket socinianusoknak nyilvánitotta; de a következő néhány év, 
szerencsétlenségre, igen sok vallástalan müvet hozott létre. Azon· 
kivül nyugtalan képzeimét más természetü tények is megragadták 1 

millyenek valának a kormány ismételt botlásai, a t·~stületek üzel
mei, a pártokat azétválasztó gyiilölet, s főleg az ellentét a törvé
nyek és erkölcsök között. A bölcezéezek között majdnem egyedül 
ö volt az, ki elöérzetével birt egy erőszakos forradalomnak, mally
nek túlozta közelségét és gyászos eredményeit, azt tartván, illy 
válságból véget nem érö és féktelen rendetlenségak fognának szár. 
mazni, ha végkép kioltatnék á tisztelet érzete a régi cuitus iránt. 
Azon meggyöz8désben lévén, miszerint megmentheti az erkölcstant 
anélkül, hogy kisérletet tenne védeni a hitágazatokat, végre a 
aocinianismusban találta fel a XVIII. század vallását, s ez érzület 
behatása alAtt irta meg a sa vojai lelkész második részét: de ez 
egyeztetési kisérlet nem 11agy helyesléssei találkozott, mert kevéué 
Bazintének tartatott az egyeztető, mint olly .. n, ki, két ellentétet 
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oldalról tekintvén a vallást, s majd képtelennek, majd magasztos
nak tüntetvén azt fel, nem védelmezőnelr, hanem nyilt ellenségnek 
mutatkozott a kereszténységgel szemközt. Annál inkább, mert a 
azó-pompa, mellyet a védelemben kifejtett, igen gyenge kárpótlás· 
nak találtatott szemben az erélylyel, mellyet a birálatban tanusi· 
tot t; annyira, hogy Voltaire hitetlensége fontosság nélkülinek tünt 
fel e veszélyes vitatkozóhoz képest. Átalános volt a megütközés : 
.a jezsuiták, kik feloszlásukhoz közeledtek, a a jansenisták, kik 
meg akarták szeuteini győzelmöket, egyetértve léptek fel az Em i l 
szerzője · ellen j de sem a királyi tekintély hatalma, sem a parla
menteké nem volt többé képes szigoru számadásra vonni egy em
bert, ki a lelkesültség hatalmával uralkodott a szellemek fölött. 

A párizsi parlament által elitélt RoussP.aut magas állásu nők, 
tisztviselök s Conti herezeg segitették menekülé~ében s némileg 
irányt is adtak futó lépteinek. S e pártfogók dicsőséges visszatér
hetéséről is gondoskodtak volna, ha ö igaztalan bizalmatlanságá
val ki nem fárasztja vala buzgalmukat. E számüzetés valódi és 
keserüen érzett szerencsétlenségek hosszu sorozata lett reá nézve, 
mert Genf, távol attól, hogy maohelyet ajánlott volna neki, ki 
büszkén igényelte ama köztársaság polgárának nevét, visszautasi
totta őt falai alól, és Schweiz, a legvendégszeretőbb föld, csak 
gyanakodva fogadta öt be. S ime ismét a porosz király az, ki 
pártfogás"ba veszi a futó bölcsészt. Egyszerü ízlését és mivel
sem törődö lelkületét tekintve a neufchateli fejedelemség a legalkal
masabb menhelynek látszott reá. nézve, s mégis csakhamar min
denféle bajok utólérték öt ott. De nem ö maga támasztotta-e 
azokat? a szerenceétlen sarkalta és táplálta sajé.t gőgjét; gyakran 
üldözést látott ott, hol az nem létezett, vagy ismét lángra lobban
totta azokat, mellyek kialudni látszottak. Ollyan volt benne a 
gyengeség és olly nagy az aránytalanság jelleme és szelleme erői 
között, hogy hirnévre vágyva visszaijedt saját hir~evétöl. 

Ez ékesszóló és szerencRétlen irót illetőleg gyakran hiányoz
nak a positív tények, s a fény, melylyel ö akarta megvilágitani 
saját életét, csak arra szolgál, hogy hiu találgatások tévegébe ve
zesse az elmét. Ő maga tépte azét a leplet, melylyel takargatni 
a.karnák a l'ngeszii ember gyengeségeit és botlásait j mennyire az 
erkölcstan megengedi, igyekeznek öt mentegetni; s hogy igazol
tassék szive, azt kell mondani, elméje bizonyos hamis okoskodási 
módot követett , mellyet maga az ö hatalmas dialektikája is 
eröeitett, ahelyett, hogy gátat vetett volna annak. Róla beszélve 



9M -

a történet mindenesetre elveszti szenvtelenaégét, a majd bámulva 
néz rá, vagy szánakozik fölötte, majd áldja, vagy vádolja /:St. 

Visszavonultságában két munkát irt, mellyek megzavarták 
magánya nyugalmát; ezek l!o L e v é l B e a u m o n t K r is t ó fh o z 
és a H e g y i l e v e l ek. A ft! papok kárhoztatva a vallástalan 
mUveket, e ketti:St kitiltották joghatósági teriileteikri:Sl; de veszélye& 
kisérlet leendett föltárni a hivek elött olly elleuvetéseket, mellyek 
csábitó irály leplébe burkol v a sokszor kikerülték azok figyelmét. 
A párizsi érsek ugyanazért, daczára heves jellemének, nem rontott 
ugy neki Jean-Jacqueenak, mint a keresztény erkölcstan valamelly 
oktalan rágalmazójáva,l tette volna, s ügyesen és szellemesen járt 
el kárhoztatáeaiban. Rousseau sértettnek mutatta magát a miatt, 
mi biztoeitotta diadalát, és méltósággal játszotta a szinlelt haragot, 
ez lévén talán az egyetlen eset, midön a lángész átengedve ma
gát egész gőgjének, eleget tudott tenni az illemnek. Ki olly dü
hösen szónokolt vala az állapotok egyenlötlensége ellen, kijátszotta 
azt a tisztelet leple alatt. Egy köztársasági, ki számüzve volt 
saját köztársaságában, egy protestans, ki saját hitfelekezet~biH ki
közösítve élt,~ mint egyeniti egyenlllvel beszélt egy fi:Spappal, ki 
Francziaországban pairi méltóságot viselt: s e példa ragályos 
volt, s azóta a pajkos középszerüség gyakran olly hangon meré
szelt beszélni a királyokkal, mini:St Rousseau egy főpappal szem
ben sem _hasznAlt volna. Védiratában megketti:Sztette támadásait 
a kinyilatkoztatás történeti része ellen, s azt mond va É n ke r es z. 
t é n y v a g y ok, hadat \izent a kereszténység hitágazatainak. A 
katholikus papok Jean-Jacques e munkája miatt kevésbbé látszot
tak boszankodni, mint a protestana lelkészek, mert, minélinkább 
föltételezték ez utóbbiakról a socinianismushoz való hajlandóságot, 
annál inkább féltek, nehogy eri:Sszakosan annak megvallására ra
gadtassanak. S épen ezek nyugtalanitották Rousseaut az I:S mo
tiers-traversi magányában , felingerelve ellene a népet, mellynek 
apró lázongásai igen nagy félelmet okoztak neki. Azalatt honfiai 
megboszniták öt, élénken és zajongva szólaltak fel a genfi ható
ság egy rendelete ellen, melly kárhoztatta E m i l e t, és sok vi
szályt támasztva egy olly köztársaságban, hol a gazdagság és tu· -
dotilányok sokkal inkább el voltak terjedve, hogysem az aristo· 
kraczia folytonos nyugtalanitásnak ne lett volna kitéve a demok
raczia részéről. Rousseau azok támogatására kölcsönözte oda tollát, 
kik védelmezve I:St, maguknak uj jogokat akartak szerezni. S épen 
H e g y i l e v e l e i válasz valának Tronchinnak, a legderekabb genfi 
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publicistának egy szellemes és mély iratára. Ámbár a kérdések, 
mellyek közöttök vita tárgyát képezték, nem érdekelték közvet
lenül B franczia monarchiát, mégis részt vett ez B vitában, mert 
mindenki figyelmessé lett, mibelyt a szabadságról volt uó. , A vi
har közel állott a kitöréshez Genfben, a lázongók egy főnök után 
néztek, 8 Jean-Jacques szemeltetett ki e tisztségre j de ö, ez al
kalommal valódi bölcsésznek és tökéletes hazafinak mutatván ma
gát, nem akarta, hogy személyes sérelme hosszas zavarokba bo
nyolitsa a hazát, miért is semmit sem mulasztott el védelmezőinek 
lecsilapitása végett, s megtagadta a szövetkezést velök. S a nél
kül, hogy tudná, hovÁ. forduljon, elhagyta Neufchatelt, azon meg
győződéssel, miszerint az ottani parasztok meg akarták 6t kövezni. 
A biennei tó (Bieler-See) egy kecses szigete csáberővel hatott képzelmé
re, s remélte, békében élvezheti ott a könnyed gyönyöröket és a hizel
géseket, mellyek élveit olly jól festette, s feledheti az embereket, 
a nélkül, hogy elfeledkeznének azolc ö róla. De a berni tanács 
egy kegyetlen rendelete megfosztotta öt a nyugalomtól, mellyet 
él vczni kezdett, me rt nyugtalanittatva J e an-Jacques demokratikus 
elvti álta.l, megütődöttnek szinlelte magát az ö vallástalan elvei miatt, 
s félretéve a azokott mérséldetet, megsértette az igazságosságot és 
az emberséget. Jean-Jacques kénytelen lévén odahagyni a ked
vencz szigetet, bolygó életet kezdett. Hume, angol történetíró, 
megtisztelni ohajtván hazáját Em i l e szerzöjének jelenlétével, rá
birta öt az oda költözésre ; de bizalmatlanság és kegyetlen bán
talmak voltak a hála a gondoskodásért, mellyet kifejtett, hogy a 
számüzött jól találhassa magát uj tartózkodási helyén. Ez, ~v
pénzzel fenyegetve az angol király részéröl, a logkegyetlenebb 
ellenségektöl környezettnek hitte magát, s visszatért Francziaor· 
szágba, hogy uj jótevöket fáraszezon ki, vagy hagyjon oda. 

Voltaire, egyike Jean-Jacques ellenségeinek, nagyon kész 
volt nem üldözni, hanem beceméreini öt, boszankodva a diadalok 
miatt, mellyeket egy 1 az övéhez miben sem hason li tó tehetség ara
tott. Rousseau ékesszólása csak akkor talált kegyelmet nála, ha 
a keresztény vallás ellen vala az irányozva. A mindig választékos, 
szellemdus, bizalmas Voltaire, ki irodalmi nagyravágyását ügyesen 
tudt~ leplezoi a szerénység látszatával, meg nem foghatta, miként 
tetszhetett a francziáknak olly hosszú id8n át Rouuseau szigoru és tisz
teletet parancsol6 irálya. Idejárult még, hogy némelly genfiek, rajongó 
bámulói kitünő polgártársuknak, fel akarván gyujtani egy szintermet, 
mellyet Volt~ire Genfhez közel építtetett, ez erőszakoskodáisai a. L e-
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v é l a az i nj tl ték ok r 61 szerzlSje ellen böszitették V oltairet. Ha 
Rousseau, E m i lj e kárhoztatása után, Ferneybe megy val~& menhelyet 
kérni, Voltaire dicsöségének tartotta volna oltalmaz ni versenytársát; de 
ez utóbbi ovakodott hasonló hódolattal adózni neki. Aztán a genfi. 
polgári zavargáeok még inkább növelték közöttök az ellenséges
kedést; s ha Rousseau soha sem nyilvánitotta az övét méltatlan 
kitörések ben, V oltsire féktelenül mégeresztette ellenében a heves 
bántalmazásokat, mellyekkel leghomályosabh rágalmazóit szokta 
volt elárasztani. S a harag, ép olly igazságtaland tévén 6t mint 
aljassá, a g e n fi h é. b o r u czimü költemény eszméjét sugal
lotta neki. 

Legyen ennyi elég kimutatni két ember gyenge~égeit, kik 
embertársaik , iránt nagy szaretettől látszottak lelkesítve leoni. 
A különbség, vagy inkább az ellentét, melly jellemök és elveik 
között létezett, a legkülöabözöbb edzetü szellemeknek tette hoz
záférhetiivé az uj bölcsészetet. Némellyek élénkségök 1 mások 
gúnyoros hajlamuk s ama könnyed jóindúlatnál fogva, melly a fi
nomsággal együtt jár, hitték magukat arra hangoltaknak; mások 
ismét a nyiltságban, a függetlenségben a magában a házaártosko
dási kedvben vélték felismerhatni hivatásuk biztos zálogát. Az 
epicuri és stoikus tanok tehát egyensulyt tartottak ; s ügyesen 
vagy ékesszólőn kifejtve nem csupán az egyedi jólétre alkalmaz
tattak többé, miként a régieknél, hanem az összes népek és min
den ndmzedék elönyét szem előtt tartották. Illy módon a nemzeti 
jellem gyors változáson ment kerflaztül, a a léhaság csak a fel
szinen maradt meg; megcsalattak, kik a kormányrúdnál ültek, a 
régi erkölcstan nem felelt meg többé az új erkölcsöknek, Fran
cziaország megszünt az udvarok példája után járni, a vitatkozási 
szellem a csekélyebb fontosságú dolgokba is bevette magát, 
s a legszárazabbaknak látszó okoskodások szárnyat adtak a 
reménynek. 

Különösen a Rousseaut bámuló ifjak között egész az esze
lBsaégig kifejlődött a reformok utáni vágy a a gyászos abránd 
átaJános újjáalakitásnak vetni alá a társadalmi rendezetet. Mit ö 
maga ohajtandónak de lehetetlennek itélt, /:Sk azt is olly pont gya
náfít tekintették, mellyet legalább meg kellett közeliteni, ha nem 
volt elérhető. M:indenikök idézte az ö T' á r s a d a l m i a z e r
z ö d é B é n e k absolut elveit, anélkül hogy ismerték, átgondol
ták, btlmúltak volna az utolsó müvet, mellyben kimutatta szelle
mének erélyát, s talán az egyedülit, mellyben gyakorlati bölcse-
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ségt81 kért tanácsokat, értem E l m é l k e d é b e i t a l e n g y e l 
k o r m á n y f ö l ö t t. Azok, kik túlléptek a mesterök által sza
bott határokon, bizonyára még kevésbbé tisztelték Montesquieu 
tekintélyét. Ha Rousseau az 8 bizalmatlanságával s ollykoP bántó 
föllépésével vissza nem riasztotta volna az ifjak és nélk seregét, 
kik feléje fordúltak, hogy t8Je kapjanak irányt véleményeikben 
és érzelmeikben, iskolája talán népesebb leendett, mint a régi 
bölcsészeké vala. S ki nem ohajtotta volna meglátogatni, az ö 
vezetése mellett, Meilleraye halmait s az ö Szent-Péter-szigetét? 
mennyi társa nem találkozandott fHvészi kirándulásaiban? Még 
azok is, kiket visszataszitott, gyöngéd tiszteletet élriztek mtlg 
iránta, s voltak ollyanok, kik jobban dicsekedtek látogatásukkal, 
meUyet nála szegény lakában tettek, ruint azzal, hogy nehány na
pot töltöttek a ferneyi kastélyban, melly Voltaire dicsöségétéll és 
jótékonyságatól tündöklött. 

Em i l e közzététele után a XVIII. század legnagyobb és 
legjellemzélbb termékei megszüntek szülemleni; de, ép úgy miként 
XIV. Lajos századában, az ész és szellem embereinek egy nem
zedéke keletkezett, melly követte a lángeszű férfiak nyomdokait, 
kik egy uj kort nyitottak volt meg. D' Alembert nagyon el lé
vén foglalva a bölcsészi párt érdekeinek és ármánykodásainak 
intézésével, nem jutott a czélhoz, mellyet E l 8 b e 8 z é d é b e n 
az Encyclopaediához maga elé tiizött, s a legnagyobb szolgálat, 
mit az irodalmároknak tett, egy beszéd vala, mellyben megmu
tatta, maonyire növelheti foglalkodásuk fényét a jellem nemessége. 
Fontenelle növelte, vagy inkább biztositotta saját dicsélségét a 
T u d 6 s o k d i r. 8 é r e t e i v e l j d' Alembert azonban, ki sok 
1rodalrnár életét megírta, feledte, mikép az élszinteség és egysze
rűség legfélbb szabályai az életrajznak. Diderot sokkal gazdagabb 
szelleme elfúJt az anyagelviség szomoru tanában, !l ha, miként a 
T e r m é s z e t é r t e l m e z é s é b e n tette, nagyobbszerü 
rendszert akart átölelni, homályos, nehézkes lett, s ezenvednie 
kellett a szégyent, hogy kevésbbé olvastatott s kevesebb kárhoz
tatást is vont magára mint Helvetius j de midön egyszerűbb, sze
rencsésebb tárgyakat választott, lehetetlen vala el nem ismerni 
gondolatainak eredetiségét s ecsetének erőteljes voltát. A sze. 
rencsés, a nagy Buffon, teljesen kivül állván a pártok reményei
nek és izgatottaágának kllrén, egészen a természet szemléléaére 
adta magát, s néhány tanítványával, kik munkatársai lettek, kö
zölte az ö tiszta és pompás szineinek titkát. Duclos az utókor 
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részére történeti Mémoire-okat irt, ama bölcs függetlenséggel, me1ly 
szellemének és jellemének sajátja vala ; s szül8 tartományának, Bre· 
tagnenak zavargásaival foglalkozva, az 8 La Chslotaisja iránt hü éa 
gyakran merész barátságot tanuaitott Condillac abbé, a patmai her
ezeg tanitója, egy T a n u l mán y·f o l y am o t tett közzé, mellyben 
nem szünt meg tökélyesbiteni az elemzés használatát, de a nélkül, 
hogy nerencaésen alkalmazta volna azt a képzelet és érzelem tüne
ményeire. Testvére, Mably abbé, gyarapította politikai iratainak 
számát a nélkül, hogy zajt okozott volna, mert a hatalom nem lát
szott félni tBle, látva öt keserüen birll.lgatni a modern idBk erkölcseit, 
s visszasirni a régi köztársaságok szabadság", vagy az után, mellyet 
Beeink Gerroania erdélibl:ll ellltörve hoztak magokkaL Marmontel 
B e l i z á r j a nem, az elsö fejezetek ben található nemes és ezenvelmea 
festmények valódi érdemének köszönbette diadalát, hanem a kárhoz
tató ítéletnek, mellyet a Sorbonne nehány türelmességi elv ellen 
hozott, s az örök büntetilsekre vonatkozó egy véleménynek, melly 
theologiailag megvizsgáltatott : gyönge üldözési kísérlet, melly nem 
hatott elkeserítőleg a mérsékelt jelleruü szerzc'Sre. Marmontel az ö 
E r k ö l cs i e l b es z é l és e i v e l már kedvessé tette volt magát a 
közönségnél, midiín tehetségét az itészet terim kifejteni elkezdette. 
E két czimhez egy harmadik-at, nem kevésbbé ajánlót, is csatolt. 
Ugyanis mint szerzöje egy gúnyiratnak, mellyet barátainak egyikf': 
irt valameily hatalmas ellen, a Bnstilleba kerülvén, azon dicsBeéggel 
szabadult ki onnan, hogy IJem nevezte meg az egyént, kiért ama 
büntetést szenvedte. 

Bailly és Condorcet fentartani ig)·ekeztek a szövetséget, melly 
több mint ·husz év óta a tudományok és az irodalom köziitt létre jött. 
Az els8, bármennyire el volt is akkoriban merülve az emberi isme
retek régiségére vonatkozó igen merész föltevésekben, a tehetségék 
egyesUlését hirdette, m('llyak a nagy müvek eszméjét szülik s tar-

1tóssá teszik azok diadalát; Condorcet fagyos formák alatt egy párt" 
ember makacsságát rejtegette. Thomae, miután habozott volna, he
lyet foglaljon-a a bölcsészek között, kiérdemelte, hogy azok mintá.
jául szolgáljon, nem irályának nagyon is keresett pompája miatt, 
hanem elveinek helyessége és mérsékeltsége folytán, s mély tiszte
leténél fogva, mellyet az orény iránt tanusitott Szerinte a bölcsé
szet és erkölcs ugyanegy dolog valának, s tudta, mikép emez nem 
állhat meg bizonyos t1emes lelkesedé<~ segélye nélkül. A nemzeti 
dicsiSség szempontjából k.edves neveket magasztalva, igyekezett 
ujból föléleszteni a haza"szeretetet. RP-rvan, az i~u szónok, föfJgyési 
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a grenoblei parlamentben , a jogtudomány mellett józan bölcsészet 
tanulmányozásával is foglalkozott. Egy protestana nélt pártfogolva, 
az összes protestánsokat védelmezni merészelte. Legf6bb czélj& vala 
büntetö törvényeinkre alkalmazni némcll y refor·mokat, meJlyeket 
Montesquieu az ö azokott mélységével jelzett, 8 mellyeket Ceaarc 
Beccaria a Vétségekdll és bün-tetésel,ről szóló értekezé
sében ollykot• a szónoklati1J emelkedő erély ly e l támogatott. Sok más 
tisztviselll vágyott a Montclarok, a La Uhalotoisek, a Servanok hir
nevére; 8 mig a legfőbb törvényszékeknél alkalmazott korm~r:y

közege.k gyakran marész tanácsokat adtak nekik, az ügyészek, nagy 
részt feledve a janzenismus régi kérdését, ritkán szalasztották el az 
alkalmat türelmet ajánlani a személyek irányában. Ollykor az egy
házi szószékekröl is hirdettettek ez elvek, keresztény szónokok által, 
kik, miután küzdöttek a bölcsészet tulzásai ellen, gyakran támogat 
ták annak észszerUbb kivlinatait a valhis nevében. Főleg a szinpad 
lett a bölcsészek szószéke, hol a szomoru és vigjátékokban, a drá
mának nevezett uj fajban, Rőt a bohó dalmüben is engesztelhetlen 
hadat üzentek az el6itéleteknek. Ollykor drámai müvet írtak, melly 
elejétől végig egyenesen e czéh·a irányoztatott: még gyakrabban el
tértek a tárgytól, a történeti igazságtól, a h el) i hűségtől, hogy a 
XVIII. század érzelmeit kölcsönözzék olly személyiségeknek, kiket 
a bölcsészi üzelmektől teljesen idegeneknek kelle tartani. Illy mó
don kárhoztatva husz nemzet kegyetlen szokásait, a nézök bizelegtek 
magoknak, hogy munkálják azok reformját. 

A költő Jean Bapti<lte Rousseau, harmincz év óta számüzetve, 
Brüsselben meghalt 174l·ben. Lac gróf és Eugen herezeg pártolása 
alatt, szellemi tehetsége egy ideig még a gyalázst ellen is küzdött, 
melly a ezerencsétlenségek legnagyobbi!ra; de a b~,sszas számkivetés 
s főleg a keserü vieszaemlékezés gyöngitöleg hatottak képzelmi ere-

. jére. Ő buzditotta V oltairet els ö lépteiben, de a dicsöség vakitó fé
nyét, molly emezt elárasztotta, nem birta kiállani: egy találkozás 
alkalmával Brüsselben 1722-ben \heves ellenszenv gyult ki bennök 
egymás irányában. Azon ernberre szemközt, ki rnust már vetélytár
sainál is kegyelet tárgyává vált, Voltaire ama bántalm~zási düh
nek, ama nemtelen és veszett haragnak engedte át magát, mei_y
lyekkel minden irodalmi vitáját bepiszk0lta. Másrészt Jean Baptiste 
Rousse::u igen gyanus védilnek tünt fel a vallás pártján, mellyet 
Voltaire megtámadott. De mert tlsö termékei a XIV. Lajos sz!lzadát 
jellegzö tiszta ízlés bélyegét viselték magol10n, Francziaországban 
még_ mindig sok bámulóra és nehány védöre talált. Sokan, kikben 
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szerencsétlensége részvétet keltett 1 nem kételkedtek eljárásának 
öszinteségéröl, midll!l1 mint mindig, ugy ujabban halálos ágyán Íli 

kárhoztatta a becstelen verseket, mellyek számüzetésének okozói 
valának. Crebillon harmincz év óta mit sem tett többé arra, hogy 
növelje saját dicsőségét, elkedvctlenittetve a sovány siker által, 
melylyel nehány, roszul gondolt s hibásaa és költöi ér nélkül írott 
azomarujátéka találkozott. Bámulatos volt látni a majdnem teljes 
érzéktelenséget, melylyel Voltaire mindig növekedő diadalait szem· 
lélte, s barátai szemrehányásaira C a t i l i n á-ját ígérve felelt. 

A franczia vigjáték második korszakában Regnard, Dufresnes, 
Dancour és Le Sage a szinpadon ujra fölelevenítették ugyan a tet 
szetösséget és élénkséget, de nem Moliére mélységét és bölcsészetét, 
Most egy harmadik korszak lillott be, s a szinpadot három szerzö, 
Destoucbes, Marivaux és La Cbaussée tartották elfoglalva, kik wind
annyian híjával voltak a tüznek és szellemnek. Az elsö a müvészet 
fogásaival igyekezett, a wennyire lehetett, pótolni a lángéez hiányát, 
mindig igen itéletcsen eztíve drámáinak bonyodalmát, Jellemvoná
sokat tudott találni, de egészen soha egy et! P n jellemet sem ff'jtett ki, 
és soha sem festette az ember ereddi szenvedélyeit, vagy a száza· 
dának sajátos biz<\rságoht. Azok, Idlt irályának tisztasága és mér
sékelt :ragyogása által édesgettctve, Terentiushoz hasonlitották öt, 
megwutatták ezzel, milly kevéssé érezték a latin szerzö utánozhat
lan kecsét. Destouebes öregségében dühödt de tehetetlen ellensé
gök lett a bölcsészeknek, s haragját ellenök számtalan apigrammban 
fujta ki, mellyek közUI egyetlen sem maradt fen. Marivaux birt a 
megfigyelő szellemmel, melly Destouchesnél hiányzott, de e becses 
képességet megrontotta a tulságos IIZÖrszálhasogatással. Vi~dátékai 

maró de kevéssé változatos elemzése valának a befolyásnak, mellyet 
a hiúság legélénkebb vonzalmainkra is érvényesit magának : alig 
fogták volna fel e darabokat XIV. Lajos idejében, midön a szenve
délyek nagy vonások ban nyi!v;inultak, s nemes és hősi udvariasság 
által azépittettek; s k ülönösen a negélyzett irály, me ll y bennök 
otthonos, érthetlenekké tette volna azokat. Mindazáltal ttjtszcttek 
egy olly időben, mid0n mindenld nagyra volt azzal, hogy nem 
hagyta magát vezettetni saját szive által, s könnyelmüleg bánt a 
l~ggyöngédebb érzelmekkel; midön a f•>lytonos kutatás szelleme 
megrontotta még az izlés elveit s a nyelv tisztaságát is. Mariv~mx 

Utánzóinak ltagy szamából könnyPn megitélhetni, lllennyire clhara· 
pózandott az ö irályának rngálya, ha Voltaire attól nagyban külön
bözö mintát Dem nyujtott volna. Marivaux titokbe~n irigy szemmel 
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nézett Voltairera, ki, sokkal gazdagabb szellemben és finom észlele
tekben, ezeknek mindig aza ba tos és természetes kifejezést ·tudott 
adni; de so ha sem bátorkodott ellenében kisérletet tenni gyenge 
fegyvereivel: nyugodtan élt, mert mérsékelte magát. La CbausséJ 
ezenvelmea vigjátékainak hasztalan akartak némellyek hadat üzenni: 

· a közönség kedvesen vette ez ujitást, ha el nem fogadta azt megin
dulásáva!. A szinpadon lehet-e jobb igazolás a nézök könyeinél ? 
Azonkivül La Chaussée jó versekkel gyakran· szigoru becsületes~:~ég 
és ítéletes jóság szabály c inak adott kifejezést. E modor tetszésre 
talált: olly idöben, midön a szabadosság napról napra uj elöhaladást 
tesz, mindenki sztlkségét érzi a megállapodásnak, s védgátat keres, 
nem a legszilárdabbat, ha&em a legkényelmesebbet. 

Mindhármokat felülmulta Piron az ö Me t r om a o i aj ú v a l. 
Ez író sokáig késett kétségen kivül helyezésével ama szellemi képes
ségnek, mellynek mint ifju egy termékkel a legaljasabb nemből 
jeiét adta, mert engedelmeskedve a szeszélynck B gyakran a szük
ségnek, hosszu időn át olly tárgyakra pazarolta teuetsé~ét, mellyek. 
majd felüimulták erőit, majd azokoll alúl állottak. Éiczes szavai, 
epigrammái, paródiái félelemben tartották a komolyságot negélyzö
ket. Ő feje vala egy testvériiletnek, mellyet fiatal irók képeztek, 
kik iddogálva és énekelve több gondot forditottak a gyönyörökre 
mint saját nevök dicsőségére, és sokkal kevésbbé csiszolt izléssel 
bírtak, hogysem epikureistá.k lettek volna. E gyülekezetből, meJJy 
dicsekedve a nemzet hagyományos vidorságához hiinek maodogatta 
magát, gyakran igen szellemes de ledér termékek korültek ki. Pa
nard, ki megérdemelte a Vaudeville La Fontainejának neveztetni, a 
vidám és pajzán irók ezen tárdaságában tünt fel, melly nem igen 
tisztelve a vallást, nevetett ll. bölcsészet fölött. Voltaire óvakodott 
felelni az ö birálgatásaikra, s hallgatagsága mutatta, wennyire félt 
szellemök élenkségétöl. 

Gresset a XVIII. században ugy tünt fel mint XIV. Lajos 
századának irója j annyira ke1·ülte ö összhangzatos Vi!rseiben ama 
keresettséget, melly mindig az elmét akarja foglalkoztatni, s rit
kán elégiti azt ki. Ő e n y e l g e t t, d e m é r s é kl e t t e l. Csu
pán egyetlen dolgot negélyz~tt, a hanyagságot; de a gyakran 

· nagyon is szembeötlő tanulmányozott me~terkéltség meghazudtolta 
ama fitogtatott pongyolaságot, mellynek olly nagy becdet tulajdo. 
nitott. Hosszu időn át azt hitték, hogy az ö tiszta és üde szine· 
zése gyermekségeken vagy nyugott gondolatokon kivül egyebet 
sem tudna kiszépitcni j de a klastromi bohóaágokm1k B a kol-
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legiumok pedantismusának elmés festője észlelte az embereket, 
a nélkül, hogy belevegyUlt. volna vétkeikbe és különczködéseikbe, 
s a K ó p é czimü vigjátékban a XVIII. szbad legszebb saty
ráját irta meg. Racine fia a vallást vette védelmébe egy köl
teményben, mellynck egyedüli hiánya az volt, hogy nélkülözte 
amaz élénk ibietteéget e ama mélyreható keneteseéget, mellyet 
atyja a szent könyvekből meritett. Polignac bíbornok Racine 
Lajost megelőzve szintén illy termé11zetü feladetra vállalkozott i de latin 
költeményében hiányzott az érzelem ama finomsága 1 me ll y illy 
tárgyboz megkívántatik. Le Franc de Pompignan, egy eléggé 
méltányolt szomorujáték ezerzöje, miután egy ideig a deisták s 
a hitbuzgók között ingadozott volna, az utóbbiak mellett kez
dett nyilatkozni : dc támadásával a bölcsészek ellen akkor állott 
el ö, midön ezek már a hatalom legmagasabb f<>ká1·a emelkedtek i 
s vállalkozásának gyfimölcse élete hátralevő részének ezerenceét
lenségei valának. 

Moliére után egyetlen könyv sem iratott szabadabb jóke
délyüséggel mint a G i l B l as, e mindig szellem d us s a me ll ett 
egyszerU elbeszélés. Ama kor Vll.lság ideje vala az erkölcstaora 
nézve, s ezerencsétleuségre, La Sage igen sok csalót festett, s 
a csalárdság büntetlenségét és féktelen vigadozásait. Olvasva ama 
könyvet nem csak az erkölcsiség, hanem az illem is sértve érzi 
magát, miért ie a francziák haboznak kimondani, mikép irodai· 
muk G i l Blas-ban a regények legjobbikát állitotta elő. E 
müve után Le Sage elméje izetlen termékeket szülve aludt ki. 
Prevot abbé, ezintén regényíró, Le Sage élénk és maró vidámsá
gát sötéten szomorn tÍti ollykor nagyérdekü festményekkel helyet
tesitette; do üldöztet ve a sors által, siettetett és Igen termékeny 
munkálkodása közben nept emelkedett ama magaslatra, hová, hogy 
el fog jutni, tüzes képzelme, tiszta ízlése 6e ritka könnyedsége 
ígérni látszottak. Öt megelőzőleg az irók ovakodtak hosszas szo
moru jeleneteket nyujtani a franczia olvasóknak s különösen raj
zolni a szerencsétlem,éget, melly szünet nélkül s minden alakban 
ugyanegy áldozatot üldöz. Dc az élet folytonos viaszásságai Prevot
nak sok eszközt is szolgáltattak, hogy valószinüvé és vá)t(lzatossá 
tegye e festményt. Most már nem tudták többé, hová menekül
hetne a franczia vidorsl'lg, miután számfizetett az a regényböJ 
és. a vigjáték ból. 

A tudósok különösen Fontenelle-nek köszönték ama kivá.n
csieágot, me Ilyet a közönség müveik iránt tanusitott. D i c a b (l· 



A z é d() i ep olly érdokeltséget keltettek mint Plutarcb É l~ l r aj
z a í.· Ama beszédekben ö hőseinek jóságát könnyed mü vészette l, 
kecsesen, s néha olly egyszerüséggel festette, melly windenkire 
nézve irigylendő szinben tüntette fel egy munkás, szarény és ,vissza
vonult élet békéjét. A vilag látni akarta ez embereket, kik rej
tegették magokat j meggyözödésl igyekeztek szerezni gyermeteg 
nyiltságukról, bámultak a fölött s végro is meghamisították az 
által, hogy tulságosan dicsértek egy olly érdemet, melly elenyé
szik, ha uemi követelőség járul luzzá. Az illy módon ünnepelt 
tudósok miodinkább kivetkeztek eredeti egyszerüségökböl. Réau· 
mur, kiut!k a természet-történet a rovarokról egy szép müvet, s a 
természettan a levegőt érdeklő külünféle kisérleteket köszönt, táJ,"
saH:igban uralkodni vágyó szellemet árult el. Meiran, szerzöje egy 
elméletnek a tüzről, eredeti szdleruet tanusitó elméncz.ségeivel ara· 
tol t tetszést. CJ,Iirlmt és La Condamine tágkörü tudományosság 
érdemé\'el ama k1 c;et és kellemet párosították, mellyre csupán az 
irodai om mü velése utján tehetni sze rt. 

Buff.m pályája ment volt a zivataroktóL Egy ideig azoros 
összeköttetésben aliván a biilcsészekkel, mit sem engedett nekik 
az első goodolatok merészség~ben ; de aztán elvált tőlök, zaj és 
ingerültség né lk ül. A bölcsészek öt félénk szövetségesül tekintet
ték inkább rnict sem ellenségül ; s a pártok, mellyek nem látták 
öt hadat üzenni magok ellen, egyesitették ·javára támogató sza
vazataikat, rniért is az ö munkálkodá~ainak menete szabályos, 
nyugodt és emelkedett vala, megfelelő a nagy tárgyaknak, mely
lyekre azok irányozva valának. Buffon szellemének a gög adta a 
lökést, B a türelem szolgált annak alapul. Hasonlóan Rousseauboz 
ö is késett első föllépésével az irodalomban, de amaz egész időt 
a tudományok mélyreható tanulmányozásárban töltötte. A tudósok 
elött már ismeretes1:1é tette magát Newton Ji' l u x i o-s z ám i t ás á

n ak s_ Halles tudor n ö v é u y i st a t is t ik á j á n ak fordításá
val, s egynémelly kisérletekkel: B jellemének fölényénél fogva ura· 
lom ra tett sz ert fölöttök, már mielött a dicsöség fölénye által bizto
sithatta volna azt magának. A természetbuvar Daubenton, ki, 
miként ö, szintén Montbardban Dijon wellett született, az ö csil
logó tollára bizta az általa tett pontos és mélyreható észleletek 
eredményeit: s néhány tény elegendő volt Buffonnak arra, hogy 
tüzes képzeime egész rendszert alkosson azokból. Életmódját ritka 
szilárdsággal állapitotta meg j már természetöknél fogva emelkedett 
észbeli teheteégei mindinkáLb fejlöd~ek a munka folytan, mellynek 
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napon li ént tizonnógy órát szantelt; ki v ül tanulmány ni körén nem 
volt barátja a kép.z<~lgésnek, ugy tekintvén azt, ruint \'el:lzélyes 
vezetőt; fogékony a gyönyörre, épen new a szerelemre, senki sem 
követhl:tett ol rajta sére!IDct büntetlenül ; s ogy pát·baj bizonyos 
angollal, kit halálra se}>esitett, első alkalruul szolgált megismertetni 
öt a világgal. Reá nézve közönyö&sé vált mindeo kör1 mally
ben nem uralkodhatott; legink~bb montbardi birtokán szeretett 
lakni, mert vazallokat akart maga körül látni. A természet ez ész~ 

Jelöjére vonzerővel birt a fényüzés cbilláma ; otthon iokább magas 
születésü embernek akart ,mutatkozni miut tudósnak, a nagyokat 
megnyerte magának, anélkül, hogy tolakodó vagy aljas lett volna 
a húdolatban, rueilyet irántuk tanusított. A t e r m és z e t-t ö r t é
n e t, mellynek első köteteit 17 49-ben tette közzé, a F ö l d e lm é
l c t é v e l vette emelkedetten a egyszersmind merészen kezdetét. 
Miaiatt a rendszer· szellemnek miudenfelöl hadat üzentek 1 meg· 
lepetéssei és bizalmatlansággal kellett, hogy fogadták legyen a föl
tevést, mel!y a természet tényleges rendét egy üstökösnek a napba 
ütközéséből származtatta, amaz üstökös töredékeiböJ aiakultaknak 
állitván a világokat. Newton nem gondolta volna, hogy találkoz
zék, ki olly önkényesen merészeljen megdöntö hadat üzenni, vagy 
inkább olly forma szerint ellenmondani a rendszernek, mellyben ö 
az összhangot, az állandóságot és változhatlanságot természet-tör• 
vényekül állitotta fel. Kielégiti)bb módon fejlegette Butfon földtana 
a földgömb különféle átalalmlásait s a szárazföldek, szigetek, folyók 
és bogyaégek képzödésót. Az elméket ö a fürkészetek egy uj neme 
felé irányozta, melylycl csak aklwriban kezdtek kisérletet tenni 
Angliában s melly igen kevéssé talált követésre Francziaországban; 
a tudósok hálásak voltak iránta, wert uj utakat nyitott előttök, s az 
irodalmárol\1 mert az irály fényének és fenségének egy uj mintáját 
tárta szemeik elé. 

A Föl d e l m é l e t é b e n a Genesis tekintélye figyelmen 
kivül hagyatott, vagy legalább kijátszatott, olly ovatossággal, melly 
gunyolódni látszott. A Sorbonne értelmezőjévé tette magát ,a pap· 
aág panaszainak, 3 Buffon örült, hogy elcsititbatta a1r.t, könnyebben 
mint sem remélte, egy üres tényével az alávetésnek a censura iránt, 
melly reá méretett, Nem sokára ezután, kigyógyíttatván némileg 
a hypothesisekből a yeszély által, melylyel azok nyilvánitása együtt 
járt, felhasználta gazdag képzelmét1 hogy a legragyogóbb és válto
zatos szinekkel ékítse ki a természet festméoyét. A franc~ia próza 
jól keresztUlvitt olly magasztosságat köszönhetett neki, millycnro, 
akkorig még nem tartatott képesnek; e megje~:yzésre méltó, mikép~ 



az ~me!kedett azellemü négy ember, kik e kor diazét képezt&k, 
Voltai~e, Montf'squieu, Buffon és Rousseau, egytől egyik kitünö 
fokban birták a szinezéa mesteraégét. Voltaire, ki megmutatta, 
mire képes a költé~zctben, winden f,JJlengző diazitést került li 

kötetlen beszedben; király vala öl ki a magán életben könnye'n meg
közelithetl.ínek és szeretetreméltónak akart mutatkozni. Montes
quieu tolla csak úgy elejtette a költöi kifejez~st, miként elejti gyak
~an Tacitus is, hogy kimesaen, nem pedig hogy kiékesitsen va
lamelly erőteljes gondolatot. Buffon és Rousseau, szabadok és 

-váltazatasak összhangzatos irályukban, nem tüzték czélúl utá
nolimi a költészet hatásait, s ollykor mégis fölülmúlták azokat. 

A T e rm {,sz e t-t ö r t é n e t folytattataft a kormány véd
szárnyai alatt. XV. Lajos, követve Fieury bíbornok példáját, 
pártolta a tudományokat, mert belátta, mennyire ell.ímozdithatják 
azok egy állam jólétét. A kormány gondoskod~tt róla, hogy to
vább vitessék a párizsi délkörnek XIV. Lajos alatt megkezdett 
mérése, melly délkör északról délre metszi át Francziaországot. E 
nagy munkát Caesini Domonkos hajtotta végre j fia J'\kab k.,let
röl nyugatnak mért meg egy arra függöleges vonalat; a ez által 
megkönnyíttetett az ország térképének fölvétele. Cassinistáknak 
nevezett kitünő föld-leirók járták be egész kiterjedésében Fran
cziaországot, s hü és ré~zletes helyrajzát készitették el annak. A 
hajózás, a földrajz, a láttan, az erőműtudomány és vizwoztan új 
ell.ímeneteleket tettek. 

Egyike ama vállalatoknak, mellyek Fleury bibornak minisz
terségének s a XVIII. századnak legnagyobb becsületére válnak, 
szintén az A n g o l l e v e l ek fényes eredményo gyanánt_tekinthetö. 
Newton rendszere 110k követöre talált a tudományo~ terén tehet
ségekben kitünő ifjak közölt. Voltai1·e határozottabb modorú fel
lépésre bátoritotta öket, e Clairaut, Maupertuis, La Condamine 
rögtön eröteljes támadást intéztek a cartesianismus ellen, melly 
wellett azonban Agueeseau s má~ öregek, kik e rendszert ifjú
ságukban felkarolták, védelmi harezra keltek. Fleury bibornok, 
ösztönöztetve Maurepas gróf által, igazoltatni akarla a Newton
féle rendszer legfontosabb föltevéseinek egyikét, tudniillik a mó
dot, melylyel ama tudós a földgömb alakját meghatározta j s e vég
ből a sarkhoz közel a az egyenlitö alatt egy-egy foknak fölmé
ré~Se hozatott javaslatba. A tudományoknak missionariusai akad· 
tak: Maupertuis, Clairaut, Camus és Le Monnier a Lappland 
batárain fekvő svéd Torneoba wentek; La Condamine1 Bouguer 
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~s Godin Peruba. Ez utóbbiak 1"13.5 május bav!ban, am~zok egy 
évvel kés!Sbb indultak el. A bámulat kiáltása hangzott fel az 
egész tudós Európában, midlín kisérleteik egyező észleleteiblíl ki
tünt, mikép Newton az ő tanulwány-szobájából ugyanazon lilZaba
tossággal határozta meg a földgömb alakját, mint ha Ct~Jk meg
mászta volna a Chimborazo csúcsát s ott járt volna &z északi 
sark-körnél. Az északra utazott akademikueok inkább fáradal· 
makat állottak ki mint veszélyeket: de annál több viszontagság 
várakozoU azokra, kik Uj-Spanyolország bizalmatlan és babonás 
gyarmataiba hatoltak be tudományos fürkészeteket tenni. A türe
lem és rettenthetlenség mennyi erőfeszítésére vala szük~égök, hogy 
nyolczvan márföldnyi kiterj~désben, harminczkilencz hegység csu
esán, vagy lejtőjén folállitsák jelzőpóznáikat! Ez utazás alatt, 
mellynek négy évig kell vala tartania, melly azonban tiz évre 
nyúlott, La Condamine és társai törhetlen bátorsl.got, s mondhatnám, 
vidámságot tanusitottak j ott bolyongtak kíizel a tűzhányók tölcséré
hez, sa k~rül fekvő hóra hajtották fejöket nyugalomra j hűtlen vagy 
kislelkű vezetöket kellett féken tartaniok j s szónokolniok Lima 
törvényszékei el8tt a tudományok és a vendég-szeretet ügye mel
lett: és sikerült nekik tiszteletben tartat ni egy gúlát, mellyet 
hazájok dicsőitésére a föld legmagasabb csuesán ameltek. Fran· 
cziaország nem hálátlan a tudósok iránt, kik terjesztették dicső

ségét é11 ismereteit, mint megannyi országos eseményeket érde
keltséggel fogadta Mauperluis és Clairaut, s La Condawine és a_ 
tudós füvész Jussicu leveleit, kik becses gyüjteményeket állitot
tak össze az Uj-Világban, s megérkezésök fölött ép olly örömet 
érzett, mintha diadalmas harc:aosok tértek volna viss7a j élénk 
rajongással csüggtek elbeszéléseiken, s bize1gB k itüJ;letésekben 
részesitették öket, mellyek irigyaéget keltettek irántok az irodal-
márokban ..... . 

Alig jeleztetett valameily égi tünemény, a franczia tudósok 
hosszú utakra vállalkoztak, s nagy szerenesének tartották, ha a 
kormány beleegyezését adta fáradtsággal és veazélyekkel járó 
vállalataikboz. Türelmetlenül várták a Venus bolygó átmenetét 
9. nap korongján, melly jelenségnek bekiivetkezését az angol csilla
gász Halley 1761 junius 6·ára jósolta. A két tudós órás Le Roy 
és Berthoud tengerészeti órákat s ritka tökétyű csillagászati esz
közöket készitettek részökre. Danvillc tudományosan megvilágitá 
a régiek földrajzának homályos pontjait, s anélkül, hogy szobáját 
elhagyta volna, kijelentéseket tett, mellyek a helyezinén majd nem 
miodig igazaknak találtaitak. Anquetil Indiába, Adaoson Sen~· 
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galba hatoltak be; emaz, hogy fürkész;,zo egy régi tudomát.y 
kincseit, emez, hogy gyüjteményt állítson össze Afrika növényei
bi:Sl, miként Jussieu tett Amerikáb .. w. Ez utóbbival a füvészeti ta
nulmányok dicsi:Sségében ket testvére osztozott. A füvész~ újun
tan Ne,vtonáru talált a nagy Linnében, kinek wódszerét és mü
névzetét az egész tudós Európa. elfogadta ; B bár a francziák, 
látva, miként szoritja ki ez új rend5zer a Tournefortét, ép úgy 
boszankodtak , ruint mikor Newton megdöntime Descartes·ot, 
mindazáltal rövid ellenállás után engede t t a nemzeti hiúság. Buf
fon hasztalan forgatta a gúny hatalmas fegyverét az upsalai ta
_nár ellen; ellenvetései üreseknek látszottak, s Linné rájok kény
szeritette a franczia füvészekre törvényeit. Poivre China földrni
velését tanulmányozá, s eli:Skészitette a szép és becsülésre tnéltó 
vívmányok at, mellyeket a gyarmatok n, ü veléséoek érdekében czé
lozott. Duljamel, kinek figyeimét mi sem kerülte Id, htt. előnyére 

szolgalhatutt az hazájána!,, vagy az emberiségnek, Francziaország 
földmivetését kiemelni igyekezett a tespedésböl, mellybe egy szá
zad óta esett. Mi a gyógytan t illeli, habár Francziaország nem 
mutathatott fel egy Stahlt, vagy egy BoHhaavet, a montpellieri 
iskola, Bordeu Theophil vezetése alatt, minden lehetőt megtett, 
hogy a tapasztalat eredményeivel s a tanulmány gyümölcseivel 
hclyettesitse ama koczkáztató rendezereket és kizárólagos gyakor
latokat, wellyek még homályosabbá tettek egy különben is tul
ságosan vélelmekre alapitott tudományt. A sebészet biztosabb lé
pésekkel haladt elöt·e, mit XV. Lajos különös pá.rtolásának, La 
Peyronie fáradozásainak és nemes bökczüségének, s Petit észleJö 
szellemének köBzönhetett; a boncztan mindinkább tökólyesbedett 
a ruontpellicri szinkörben ; az orvosok és tudósok mohó figyelem
mel kisérték a fölfedezéseket, mellyeket a schweizi Haller nem rég az 
élettanban tett. Az idegenek, kiket neveztünk, majdnem mind
nyájan polgárjogot nyertek Ji..,rancziaországban az által, hogy ta
gokúl válaeztattak a tudományok akademiájá.ba.; s illy ruódon egy 
szövetség alakúlt, melly ezéJúl a társadalom n11gyobb javát tüzte. 
Danbenton és Buffon Francziaot·szágban az összehasonlító boncz
tant teremtették meg, eme tudományt, mellyhez a legtágabb körü 
elme kívántatik. A genfi Bonnet, bár nem mindig értett amazok
kal egyet, észlelte a természet alig megfigyalhetö átmeneteit egyi!t 
országból a másikba. Daczára Pascal, Galilei é~ Toricelli tapasz
talatainak, a tet·mészettudóaok még mindig a rendszer felé haj
lottak; de Nollet abbé a tapasztalathoz vezette l>ket vissza1 a vil-
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vette é~zre minden eredményét. A vegytan még várta a fordít
latot, mellynck azt a legszabatosabb s mi több a leghasznosabb tudo
mányok Iiorába kellendett belyeznie i I!~t·ancziaországnak vala fentartva 
a dicsöség szülni Lavoisim·t, mint11gy kárpótláHúl, a miórt nem szülte 
Li11nét éu Newtont. 

A feltaláló szellem soh'l sem emelkedett olly magaslatra, 
mint a XV, XVI és XVII-ik századokban; de eredményeik nem 
alkalmaztattak akkoribau eléggé tág kör.ben és közvetlenill; a 
tudósok Európa közepett mintegy külön népet képeztek, melly
röl tisztelettel, de érdekelteég nélkül beszéltek. A tudományok 
nagyszerű elömenetelei vonzólag hatottak a XVIU-század irodal
máraira1 annyira, hogy sokun közölök eredményesen müvelték, s 
majdnem mindnyájan becsben tarlották azokat ; sőt követni akar
ták a tudományok módszereit, s azok közülök, kik bölcseknek 
tarlották magokat, mert nem érezték a lelkesedés magával raga
dó ha~almát, semmi erőfeszítést nem kiméltek, hogy elemzésnek 
vessék alá az érzékenység tüneméoyeit, s hasonosságnál fogva a 
természeti törvények szerint vélték azokat megitélhetni. A honnan, 
mialatt biztosítani akarták az embed nem jólétét, szemlélődéseik-

- ben lealjal!itották az embert, gépet csinálván belőle, hogy meg
adják annak mind all?a tökélyt, mellyre egy gép képes. Mások, 
erősebben vonzatva a képzelern által, s az emberiség iránt őszinte 
szeretet ohajaival a gög sugallatait párositva, vallást, et·kölcstant, 
politikát, véleményeket, szóval, mindent ~újjá akartak teremteni. 
Tévedésölt és önaltutásuk abban állott, hogy változhatlan elveket 
akartak találni és teljesen új fölfedezéseket tenni olly dolgokban, 
mellyek kevéssé alkalmasak arra, hogy szabatosan belJizonyittas
sanak, e mellyek nem nyujtanak általános eredményeket. Tapasz
talatokról beszéltek, e elvetették. azokat, mellyekot nem ök tet
tek; nekik a világ, melly annyira foglalkoztatta elméjöket, teg
nap óta születdtnek látszott: a düh, windenben tévedéseket ta
lálni, oka volt a tévedéseknelt, mellyeket terjesztöttek. 

Azon perczben hagytuk el Voltairet, midőn Berliube érkezett. 
Ama század legkiválóbb két embere csalódott, barátságnak vévén 
a-kölcsönös bámulatot. Nem annyir;\ a rang-különbség, mint inkább 
jellemök nagy hasonossá-ga gördített akadályt bensöségök elé. Mind
ketten dicsvágytól égve, egyszerre minden eszközt fel akartak hasz_
nálni, hogy elnyerjék azt: a német hős XIV. Lajos századának leg
tisztilbb iróiva.l, s á kor legkitünőbb bölcsészeivel ezeretett volna egy 
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aorbiL helye1tetni i a fntnc:aia költő képesnek hitte magát ta[lácaoaúl 
azoigáini egy király mellett. Mindkettö a~erettc az igazságosságot és 
emberiességet; d.e az egyik rögtön bata t forditott annak, mihelyt hódi
tásról volt szó, s a másik. nem feJt meggondolatlan zavarokat tá
masztani, ha hirnéVI'e tobetett l:iZert az által. Fridrik. ollykor mint 
szigoru ur boszulta meg magát, s Voltaire mint igen heves iró. A 
porosz király, bár kevéssé volt bökezü, majdnem a ministerekével 
egyenHl tiszteletdíjat utalványozott Voltaire részére, s kamarássá 
nevezte Bt ki; de ez csakhamar megalázottnak találta magát, mert 
tanácsa csupán veraekre nézve kéretett ki, mellyeket ő ezerencsétlen 
verselési düh gyümölcsének tartott , reá nézve két három tartomány 
gondja kevésbbé leendett terhes, mint ama hálátlan foglalkozás ver
sek átnézéséveL Továbbá sem vonzalmat, sem becsülést nem érzett 
a társak iránt, kikkel a sors Fridrik oldala mellett összehozta: La 
Mettrie istentagadása visazataszitólag hatott rá i D' Argens mar
quis Epikurféle tunyasága aljasnak tünt fel előtte; Maupertuis sötét 
tekintete és félreismerhetlen jelekben nyilvánuló féltékenysége félel
met okoztak neki. E tudós elhagyta Francziaországot, mert bántotta 
öt, hogy gyakran kellett ott hallani mások müveinek dicséretét; s 
elnöke a berlini akaderniának zsarnokul vi:wlte magát, ·mennyire azt 
neki Fridrik megengedte. Voltaire előre látta, mikép nem fog sokáig 
küzdhebJÍ egy titkos ellenség ellen, ki ismerte az udvari fogásokat; 
a Spree partján .honvágyat erzett magában; a katonai készülékek, 
mellyekrBI környezve látta magát, csak szomoru képeket keltettek 
benne; s rövid idö alatt megszünt kedvet lelni abban, hogy tréfás 
dolgokat mondjon és balljon a király vacsoráin. Képzeime kevéssé 
gyönyörködött az istentelenségben egy olly udvarnál, hol senki sem 
ütközött meg azon : miért is óvakodott felhaijználni e tekintetben 
helyzetét, s akadályozni visszatérhetését Francziaországba olly mü
vekkel, mellyek formaszerinti számüzetést érdemeltek volna. 

Bebizonyítani obajtván bonfiai elött, hogy Németország szivé
ben is megőrizte a franczia érzelmeket, Voltaire XIV. L aj os sz á
z a d á n a k t ö r t é n e t é t megirni vállalkozott; s nemesebb boszút 
nem is állhatott volna a kormányon, mellynek részéről hidegséget és 
titkos üldözéseket tapasztalt. E munkájának megirására egy más, nem 
kevésbbé ítéletes indok is befolyással volt, az tudniillik, hogy gyen
gülni látta Francziaországban a bámulat érl!lelmét egy kormány iránt, 
melly olly kedvező volt a müvészeteknek, s egy királylyal szemközt, ki 
annyi bizonyítékát adta a nagyságnak. A bölcsészet megs~ünt tet
ezeni neki, mid8n sértette az 8 dica8ségét. lfjuaágát61 fogva küzdött ö 



- 973 -

a roez izlée terjedése ellen; s megalá.zott önszeretete Crebillon dia
dalában a barbársághoz visszatérést látott, és tulozta az irodalom 
hanyatlását, mert körtársai köz ül senkinek ·sem akart az övével 
szomszédos helyet engedni. Buffon és Montesquieu nem szolgáltattak 
teljesen igazsá.got az 8 érdemeinek, s H viszont csak némileg félté
keny megszoritásokkal bámulta amazokat. Rousseau különcz érteke· 
zése az irodalom ellen baszantotta lit, s ez ékesszóló iró inkább félel· 
met mint becsülést keltett nála. Most hát XIV. Lajos századának 
története ugy Ulnt fel az ö elméje elött, mint legszebb dicsbeszéd az 
irodalomra é3 annak befolyására. Itélete ezerint bölcs vállalat vala 
uj ból fölkelteni a lelkekben a vágyat utánozni Turenne, Catinat, Fene
lon erényeit, s XIV. Lajos nagy tulajdonait ; ismét életre ébreszteni a 
hősiességet és lovagias érzést; segélyére menni a jó ízlés
nek , . melly romlásnak indult. Voltaire annyira el volt telve e 

gondolatokkal, hogy összes mUvei közl5tt ez az, mellyben legkevésbbé 
érezteti magát a bölcsészi szellem, söt ollykor fel is tünik an
nak hiánya. Francziaország valamennyi története közül XIV. Lajos 
8~ ázadáé az egyedüli, melly a nemzet jellemző vonásait tárj a elénk. 
A nagy dolgok ott a legnemesebb egyszerüséggel s olly ember 
bangján vnnnak elbeszélve, ki látja azok11.t gyorsan váltakozni s hoz
zájok azokik i a kevésbbé fontos tények körül ae elbeszélés elmés a 

• nélkül, hogy tulságosan bizalmaskodó volna. A z olvasó ugy szólva 
szemei előtt látja végbe menni XIV. Lajos csatt\it és ünnepélyeit; s 
a szerzB annyira el hagyja magát ragadtatni, mintba csuk lemondott 
volna arról, hogy szellőzteese a fényüzés eredményeit s kárhoztassa 
a háboru bajait, e ha ollykor nagyitja is a türelmetlenség gyászos kö
vetkezményeit, nem teszi azt azokott hevességéveL Mindenütt keves
biteni igyekszik csillogó festményének árnyait i nem szivesen álla
podik meg az elégülettenek zúgo16dásainá.l, s vizsgálni komoly és 
szomoru tényeket. Szóval, azt hinnéd, nem annyira történetet, mint 
inkább egy, müvészettel és nyomatékosság nélkül irott dicebeszMct 
olvastál. A fejezetekre való meggondolatlan felosztás izlés-hiba, melly 
megfejthetlen illy irónál. XII. Károly történetét a régi történészek 
példájával egyez:Bieg irva, remek müvet bozott ö létre, most uj m6d
szerbe kapaszkodva, csökkentette mind saját lángelméjének nagy
szerű hatásait, mind az érdekP-Itaéget egy kormányzat iránt, melly 
egészében olly mélt6ságteljeaen mutatkozik a képzelern el8tt. 

XIV. L a j o il sz á z a d á t. lelkesedéssel fogadták a francziák 
mint közvetett gunyt a jelenlegi ellen. XV. Lajos, a közvélemény 
szemében l~alncsonyittatva becstelen kicsapongásai 11 politikájáoak 
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aljasságai által, nem volt többé a sz e r e t e t t L a j os, s minden 
nagyobbakká és ked vesebbekké tette a n a g y L a j os r a való visz
szaemlékezéseket. A kormány nem bátorkodván nyilvánitani bo
szankodáaát, vétkUI tudta be Voltairenak, hogy elhagyta ~azáját, 
mintha közvetve nem általa iudittatott volna nma lépésre. A kö
zönségben élénk kiváncsisággal kérdezilakodtek az emberek, mi 
lesz a porosz király és Voltaire búrátságából ; s alig vették ne
szét, mikép ném i kellemetlenség mulllt fel között.ölt, általános lett 
az öröm a gondolatra, hogy Voltaire vissza fog kivánllozni Ft·an
cziaországb<~. S nem sok idő mítlva csakugyan meglett az a go· 
nosz örijmük, hogy végkép felbomlottnak tudták a harátságot a 
kettő között. 

Alig hagyta el Poroszország határait, Voltaire végleg felsza. 
badultnak hitte magát a zsai'Uoki bat·átság lánczai alól egy király 
részéről, ki mellett, kevés et·edtaénynyel s, a mi roszabb, még ke
vesebb kedvvel, vers-csiszoló szerepct játszott. Dl} vajjon nyitva 
álland-e elötte Francziaország? nem merte azt rcméini. A bölcsé
szek ott olly zajt csaptak, hogy a kormánynak olu. volt félni_azok 
tömörülésétől egy fő alatt, ki rég idő óta a vakmerőség példáját 
adta nekik, s kinek elméje nem kevésLl>é volt termékeny forté
lyokban, mint ragyogó szellerumüvekben. Azon meggyőződésben, 
miszerint egyezkedésre lesz szükség, hogy visszatérheasen, egy idő
re a szász-gothai herezeg udvarában állapodott meg. A kellemet· 
lenségek, mellyektöl szabadult, ann~ ira lenyomták szellemét és meg· 
bénitottál( képzelmét, hogy, kedvére teendő a herczegnőnek, nem 
ijedt vissza az unalmas munkától egy időtani kivonatot állitani 
össze, a B i r o d a l o m é v köny v c i czimen ; de r Hj ta volt, hogy 
megmutassa legalább, egy nyilt és emelkedett elme, miként képes 
erőt venni a tárgy azárazságán. V égre közeledett Francziaország
hoz; a Majna welletti Frankfurtba érkezett, hol unoka-huga Denis 
asszor1y várakozott reá. A porosz király, megfosztva a reménytől 
ujra láthatni Voltairet, olly szomoruságot tanusított, mellyre csak a 
legérzékenyebb lelkek látszanak képesek lenni; de a megsértett 
bnrát zsarnoki boszut állott az elhagyattatásért. Rendeletéből Vol
taire unokahugával együtt elfogatott, egy birodalmi szabad város
ban; s a nemzetközi jogok illyetén megsértésének igazolására egye· 
d ü li ürügyül az szolgált, hogy kényszeritsék öt visszatériteni a porosz 
király költői mü veinek egy kéziratát, melyl y el Voltaire saját dicső· 
ségére nézve baszontalan aljasság nélkül vissza nem élhetett vol· 
na1 s mellyet Lipcsében hagyott hátra. Három hétig tartották öt 
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unokahúgával egyUtt őrizet alatt ; minden lépten nyomon zaklat· 
tatva a király baromiasan durva fogdmegei által, sirt és nevetett 
egyszerre, vigasztalva magát a reménynyel, hogy boszút fog állani 
nevetségessé téve a versfaragó királyt, ki öt üldözte; ollykor pe
dig még most is elérzékenyűlt, ha visszagondolt a kitüntetB bánás
módra s a barátságra, mellyben az öt részesítette. V égre vissza
nyerte szabadságát, s Francziaországba ment: de meggondolva, 
mennyit kellett ezenvednie egy királytól, ki ban\tja vala, még 
több kellemetlenségtől tartott XV. Lajos részéről, ki teljességgel 
nem szerette öt. Kó.t éven át Elsassban tartózkodott, hol leghűbb 
barátja, a szarény és jó Argcntal, időről időre értesitette öt az 
udvar érzelmeiről irányában, s nem mulasztotta el ujból föleleve
niteni javára valatnelly hatalmas pártfogó buzgalmát. E nyugtalan 
élet nem hogy csökkentette volna Voltaire munkásságát, inkább 
növeini látszott elevenségét; de ö úgy volt mint a ki elűzi m~Jgá

tól az ábrándokat s a remény hiányában könnyíteni igyekszik ag
gályain. E számkivetés- féle állapotában egészen a N cm z e t ek 
s z e ll e m é t é s e r k ö l c s e i t t á r g y a z ó T a n u l mán y irásá.
ra ezentelte magát, melly müvével bizonyságát akarta adni képes· 
ségének rgy vállulathoz, melly semmivel sem forog szükebb kör
ben, mint a Montesquieué, de elég szerencsétlenül igen sokat tar
tott arra, hogy fölülmulja öt a kivitel gyorsaságában. Egy időre 
a benezések egy apátságába zárkozott, hol Calmet atya hiszé
keny jósága anyagokat szolgáltatott neki, mellyekböl ö fegyvere
ket vala kovácsolandó a vallás ellen. 

Voltairera nézve elérkezett a pillanat valósitani azt, mi egész 
életén át ezé! gyanánt lebegett szemei előtt. Nag.}' ban felszaporo
dott gazdageágai független létet bizto~itottak neki, mellyet jótéteme· 
nyekkel s ítéletes fényüzéssel megnemesíteni hatalmában állott. De 
melly ország, melly tartomány akarna befogadni egy vendéget, ki 
olly veszélyesnek tartatott? Bizonyos sérelem, mellyet Tencin hi· 
bornok rajta Lyonban elkövetett, észrevétetvén vele, ruikép az ud
var fol j v ás t gyanut és haragot táplál ellenében, Schweiznak vetto 
útját, s a genfi tó kecses partjain közel a városhoz egy kelle!Das 
nyaralót szemelt ki, hogy békében töltse el ott életének hátra 
lévő napj:lit. Vidám és büszke, mert szabad levegőt szihatott, 
örömét egy levél ben öntötte ki, me Ily egy köztársasági lelkesült
ségével a biilcs higgq_dtságát látszik ogyesi\eni. De sokkal na
gyobbszerü és veszélyesebb gondolatokat forgatott elméjében, 
hogysem ama nyugalom mélyen gyökerezö lebetett volna. 



- 976 -

Ugy látszott, ekkor forditotta el8ször figyelm~t az erköl
csi forradalomra, melly távolléte alatt Párizaban v~gbement, s 
mellynek lS volt vala azitója. A bölcat!Jazek, kiket a közvéle
mény az lS tanítVányai gyanánt tekintett, már személyes dies8aé· 
get vivtak ki magoknak. A vélemények, mellyeket 8k vallot
tak 1 sok pontban eltt!Jrtek az övéitől, a ollykor homlokegyenest 
ellenkeztek azokkal. Voltaire ugyanazért nem is tanusitott va
lami nagy becsdlést szellemi képeaségök iránt, a látván, mi
ként igyekeznek a prózában felhasználni minden módot, hogy 
elvakitaák a képzeimet s lelkesedést keltaenek , úgy véleke
dett, most már mi sem maradt a költészet részére. De reá 
nézve szükséges volt vagy vezérü! lépni fel a bölcsészek kö
zött, vagy mint ellenfél foglalni állást velök szemben. Voltaire 
az elsőre határozta magát. A bölcsészek elfogadni látszottak 
törvényeit, de csak azért, hogy kijátszszál< azokat, mert buzgal
mat tanuaitva dicsHsége érdekéheu mintegy jogot nyertek meg· 
támadni azt, mit tiszteltek. Az elszigeteltség továbbá, mellyban 
ö élt, gyöngítette ut·alma hatályát a tanitványokra, s nem te
hette a bajt jóvá tevékenysége a levelezéli terén. Valóban ho
gyan is lett volna lehetségea levelekkel megszelidíteni Jean 
Jacquos Rousseau gőgjét, fékezni Diderot merészségét, kicsalni 
Duciost és Condillacot bölcsen tartózkodó állásukból, s rábírni 
Buffont, hogy veszélyeket keressen, midön már biztositva lévén 
saját hirnevéröl, nemes és békóa czélt tüzlltt fáradozásai elé. 
Voltaire, d' Alembertban obajainak hü tolmácsára vélvén találni, 
igen élénk levelezést kezdett vele, mellyben a nagy költő és a 
nagy mérnök, tnajd komolyan, gyakrabban gyermekesen látaza
nak összeesküvést 11zöni a keresztény vallás ellen. Leveleikbeo 
egy gondolat uralkodik, B ez : ~'gyesiteni a kinyilatkoztatás ellen 

, a bölcsészi szellr-ro összes erőit. E ezéion kivül semmi más
ban nem értenek egyet, söt még a ezé! kell8 meghatározásától 
is igen ti\vol állanak. Szemökben a társadalom két osztályra 
látszik válni, mellynek egyike élvez és kormányoz, 'a másik 
ezenved és kormányoztatik. Ugy vélekednek, ez utóbbi részé
re meghagyhatók a vallás vigaszai vagy félelmei, de az embe
riség érdekében áll, hogy eldobja azt magától a másik. Nem tö
rődnek annak vizF gálatával, miféle különleges törvények ezerint 
kelljen ezt igtrzgatni vagy fékezni: Voltaire a természeti vallás fe
lé hajlik; de kevéssé buzgó deiemusában visszatartja s ollykor meg
félamiiti öt d' Alembert kételgö közönye; Levelezt'sök bRRonlit 
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ama tárealgásokhoz, mellyekben windenkinél megvan egy kissé as 
akarat keresni az igazságot, de sokkal inkább tekintettel lenni az 
udvarias11ágra, s azt mondaná az ember, valamennyien egy értelero
ben vannak, mert egyik sem mondja ki a szót, melly ujb61 töleleve
nitené a vitát. 

Hogyan fogadtathatott volna el Voltaire irodalmi férfiakkal egy 
egységes rendszert, melfy az erkölcstan s a politika legnehezebb 
kérdéseit átöll'lné? Még ha elméje megteremti vala is, jelleme nem 
volt olly an, hogy szilárdan követte volna azt; s hogy mérsékeljen 
annyi heves tanítványt, szükséges vala tudni mérsékelni önmagát. 
A már hatvanas, gyakran valódilag vagy képzelgésből beteges Vol
taire, kit külöoféle félelmek zavarban, a kedvező el'edmények iltas
!Uigban tartottak, s kinél tüzbe jönni és lecsillapodni egyformán 
könnyen állott, óvakodott fékezni saját képzeime mozgékonyságát, 
kialvástól féltve költői ~~elle me utolsó szikráit. T a D u l Ul á D y a a z 
á ta l á u o s t ö r t é n e t f ö l O t t alig hogy megadta neki némileg az 
emelkedettebb itéezetLcz szükséges higgadtságot, lelkületét ujból 
izgatottaágba igye_kezett hozni, hogy igy feltüzelte wagt\t szanteljen 
nehány perczet a C h i n a i á r v á n ak. Egy ezé p szini jelenet egy 
szép Wrténelmi ezakanba került neki. Ifju korában bizalmatlanság
ge.! viseltetett saját lángelméjéuek könnyed~ége iránt j most mint 
agg töprengés nélkül átengedte magát annak, mert a.zt hitte, tréfát 
űzhet a dicsőséggel. A munkák, mellyek képzelhetlen gyorsasággal 
folytak tollából, gyakran a ('Zel!zélynek, a kilrülményeknek, ollykor 
meg épen félelmeinek valának gyUmölcaci. Hogy helytelenitse azok 
valamellyikét, má..sikat irt, mcl!y egész idejét igénybe látszott venni. 
Vis;3zavonultságábao, udvaroilezabb lévén miot Versaillesb!ln1 vagy 
Bet·linben, hízelgett a nagyoknak a észre hagyta vétetni, mikép 
szükségét érú támogatásuknak j de nem sokára aztán letett velök 
szemközt az alázatos magaviselt:tröl, és saját példájával vktattb öket, 
hogyan kell élvezni a gazdagságokat, termékenyekké tenni a mez8-
ket, helységeket népesiteDi be j s végre is sikerült nelti tiszteltté 
tenni a jótékony urat abban, ki mint író a legveszedelmesebbnek 
tartatott. Fridrik jobban feledte mint 8 a frankfurti jelenetet, s még 
miDdig tiszteletet taousitva a lángeuü ember iránt, kit barátjává 
akart volt tenni, ujból viHszaszerezte saját méltóságát, mellytöl ama 
gyülöletes s egyszersolind nevetséges ténynyel megfosztotta magát. 
Az. északi udvarok, Németorazág fejedelmei, sőt bibornokok is a 
bánJuJat adójával fizették meg Voltaire egy-egy dicsérő szavát j XV. 
Lajos óvakodott észrevétdni a félelmeket, mellyeket egy illy iró 

xvu. 6~ 
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okozott neki, nehogy ne vetségesnek tünjék fel a királyok között. 
Pompadour asszony még mindig táplálta a reményt, hogy az Ency
clopaedisták ellenébe állithatja Volta ire t, de a parlament és a papság 
igen igen féltek 3 tőle. 

Ép azon időben, midön Voltaire leginkább ohajtaní látszott a 
békét, jelent meg P u c e ll e czimii költeménye, melly egy, a szerzö
töl jóval előbb elorzott másolat nyomán tétetett közzé. Minden 
összeesküdni látszott ellene , hogy kegyetlenül lakoljon a kép
zelern ama szeszélyeét·t. Egy hamisító , ki tönkre akarta öt 
tenni , magát pedig meggazdagítani , ügyetlen kézzel ujból szi
nezve a különben is oesmány festményt, némi gunyoros ötlete
ket csusztatott a költeménybe Pompadour marquise t!s a király 
ellen; Voltaire méltó boszanlwd:issal utasitott a viHsza magá
tól ama müvet. A legliibben igen kiterjedtnek ezerették föl
tételezni a hamisító réazét; ennek tulajdonitottak mindent, mí 
a müben kevésbbé ragyogtatta a lángész fényét, R a többit 
lelkesülten btimult{dt: a ledét·ek a.zt gondolták, szövetséget kö
töttek a bölcsészekkel; maga Voltaire is bámult az engedé
kenység fölött, mclylyel ama botrány fogadtatott, s olly gyakran 
jó cselekedetekkel nemesitett agg korának egy réRz,;t ama mü 
javítására, nem megtisztítására fordította. A közönség bámulva 
látta most, mi volt övé ez aljas szerzeményben; sokan pirultak 
miatta , hanem azél't nem szüntek meg ·ismételgetni a Jegélén· 
kebb epigrammokat, mellyekct a franczia kiiltészet felmutathat. 

Ugyanazon idiítájt írta ö a T e r m ó sz e t i v a ll ás 
czimü költeményt, mcllyben minden lépten észre véteti magát a 
jó akaratú -bölcsész, de igen gyakran hiányzik a költő. E költe
ményt kárhoztatta a parlament, s Voltairenak oka volt megbánnia 
mérsékeltségét , rnire serkenteni olly roazúJ tudtak. Szint azon 
időtájban tettakiizzé 'l'anulmány:\.t az általános törté
n e t föl ö t t, egy ikét a bök~észeti szellem legnagyobbszerű ter
mékeinek ; s a franczia irodalom Voltair·enak tartozik ),öszönettel 
a dicsöségért, hogy első mintáját adta amaz összelnsonlitó tör
ténelmi mi.iveknek, mellyelt szembesitik egym{Lssal a nemzeteket, 
kifejtik azpll erkölcseinek részleges voná~;ait 1 mUveltségök többé 
vagy kevéAbhé lassu előmeneteleit, az oktatást é~; jútéteményeket, 
mellyeket egymástól háborus állapot mellett is kapnak, s végre szép 
rajzát állitják elénk a leghatásosabb segélyeknek, mellyeket békés 
állapotban egymásnak kölcsönösen nyujthatnának. Voltairet azon
ban ez általa teremtett nemben jóval felüimulták az angolok, kik 
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eltanulták USle helyes és gyors modorban nyomozni az ujabb tört~net 
nagy eredményeit s megvilágitani annak homályos korszakait, Elö
ször Hume B csakhamar aztán Robertson az ö átfogó, itélet~s és 
türelmes elméjöket müvek irására szentelték, mellyek büszkeségét 
képezik nemzetöknek. Beha tó bbak lévén rnint Voltaire, az ar:-gol 
t&rténészek fáradság nélkül megőrizték ama komolyságot, mellyet 
emez nem tarthatott fen hosszasan , s részrehajlatlansággal ir~ak, 

meJylyel ö nem rendelkezett, mihelyt az Egyházról volt szó. Ro
bertson különösen, Bevezetésében V. Károly történeté
h e z mesterileg kifejtette mindazt, mit Voltaire csak félig meddig 
vett észre. Egy hatalmas módszernek s a tárgy méltóságával mindig 
arányban álló irálynak ollyan a hatása, hogy Robertson az ö fó 
elmélödéseiért nem látszanék köszönettel tartozni azoknak , kik 
nálánál előbb hatoltak be a középkor homályaiba, ha neki t~agának 
nem lett volna rá gondja, hogy megvallja és jelezze, mit kölcsönzött 
VoltairetőL 

T a n u l m á n y a a z á t a l á n o s t ö r t é n e l e m f ö l ö t t na
gyon nyiltan magán viseli az egyházi hatalom ellen intézett gúnyirat 
szinezetét; szerző igen gyakran nevet az emberi ostobaságok fölött, 
még akkor is, h'\ hosszas és iszonyu bajokat vontak azok magok 
után j nem különbözteti meg eléggé egyik század barbárságát a 
következőétől, melly már módosult j végre nagyon elhanyagolja 
megadni a kellö becset némelly egyéniségek jellemének, kik felül
emelkednek k01·társaikon, habár osztoznak azok némelly fogyatko
zásában és előítéletében. Voltaire csak ott akar dicsöséget látni, hol 
tudomány_t talál, és senkit nem képes bámulni, ha nem hasonlit az 
Pericleshez, Augustushoz vagy XIV. Lajosho:~:. De még e müben is 
mennyi éleselmüség! mennyi józan ész párosulva szellemmel és 
kecscsel ! milly ügyesség a legnehezebb oktatás terjesztésében ! 
Miért nem vitetett ki türelemmel e ruunka, melly olly emelkedett 
fogamzatában 't Attikai sóval teljes, de tárgyukban kimélytelen és 
egyhangú tt·éfák és eiménezeégek megérdemelték-e hát, hogy Vol
taire annyira siessen menekülni a legszebb vállalattól, melly elméjét 
foglalkoztathatta ? 

Ha Voltaire öregségében nyúgodtan élvezheti vala az idö által 
,megerösitett elsB diadalo kat, ha megelégszik a dicsöséggel: védeni 
az elnyomottakat ama hévvel, melly minden új elnyomást akadályo
zott, nllgylelkUleg örökbe fogadni Corneille unokahúgát, egy hol- , 
Jog gyarmatot alapitani Ferneyben, párosítani a szabadság gyö· 
nyöreit a gazdagsá.g legédesebb kiváltságaival, bevinni köpnyed 

62* 
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termékeibe Horácz vidámságAt és bölcsészetét, végre veszlllyes 
rendszerekkel szemközt ép olly szilárdsAggal lépni fel , millyet 
a rosz ízlés ujitásai ellenébe szegezett, utolsó évei egyikét nyujtot
tAk volna a legmegk11p6bb és legvidámabb képek nek. De 'szelleme 
nyugtalan tevékenységét megőrizte még akkor i~, midBn már meg· 
szünt annak előbbi hathatósága, mcrt, miként történni s;~:okott 

azokkal, kik nem hagyják magokat lehüttetni n kor által, elgyengült 
nála a szenvedély. Folytonosan magánkivül ragadtatva, s a tulbaj
tott munka folytán megfosztva a higgadt elmélkedés elönyeitlSI, nö
velte hibáit, a helyett, hogy javította volna azokat, feldulva boldog
sá&it a gonosz elruénczkedéssel; s new szünt meg irui, bár félt, 
nehogy az utókor visszaijedjen terruékenységétöl; kitlönféle álnevek 
alá rejt8zött, s uicsöségét csalárdsággal lwmtl.lyositá el, u1intha félt 
volna a becsültetéatöl, a a tiszteletet személye iránt egy vén róka 
ravasz fogásaival akaJálJ·ozta. Bizonyiira nagy igaztalan~ág lenne 
szemrehányé.st tenui neki azért, mert gyenge h~rmékeket mu~atott 

fel a franczia sziiJpa.don, mellyct megazépitett ragyogó milveivel j 

de a közönsltg vezekeltelle öt szellemének ez utolsó kisérleteiért: 
más részt valódi szerencse volt, hogy Voltaire nem hagyott fel 
nagyon korán a szinmü-irással, mert Ta'ncredje, mellytt hat
vanhat éves korában irt, nem l<evésbbé tüzes éi szenvedélyes tra
goedia mint a Z a i r e czimü. De mind századára, mind rá nézve 
kivánatos leendett, lwgy vallásellenes diibe előbb kialudott volnll, 
mint sem drámai ereje, Nem tudom, jól meghányta vetette-e ő 

magában a dolgot, mielött azon sajnálatos elhatá.roz:l.sra jututt, hogy 
dühös támadast intézzen hazáj>~. vallása ellen. A türelem llgye · már 
ki volt víva, s a vakbuzgóság utolsó rángásai legfelebb arra szol
gáltak, bogy feltűntessék a sziivetség erejét, melly azt megfojtani 
készült j de Voltaire, k.it winden akadály iogf'relt, a helyett hogy, 
miként H e n r i a d e-jában s A l z i r e-jában tette, türelmet tanu~itott 
volna a vallás iránt, nem eztlot meg összezavarni a vallást a vak
buzgósággal, s vitatta, míkép a kereszlénység sötét lévén rendsze
rében, szig0ru szabályaiban, iszonyatos fenyegetéseiben, rideggé 
teszi a müvé:~~etet és költészetet, hátra veti az észt, rémülethe ejti 
a gyenge lelkek et, szövetkezik a vétkekben mindazzal, ki félelmessé 
tudja magát tenni, végre vis~zaél a l!zrretettel, hogy időszerűtlen 

proselytismust s gyakran véres üldözéseket is támaszszon. A ke
resztény társadalmak tagadbatlan fölénye szemben az ókor legvi
rágzóbb nemzeteivel, a rabuolgaság eltöl'lé~e, a családi eszmékre 
alapitott uj nemzetközi jog, a zsarnok!lág elé vont korlátok s a zAar-
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nokok azámAnak szembetün8 megkevesbedése, a szerencsétlenek se
gélyzésének ezerféle módja, a müvészetek és irodalom uj fénye, 
végre az ész el8menetelei visszautasitották e vádakat; de Voltaire
nak ürHgyekre volt szüksége, hogy hosszabbitsa a küzdelmet, melly 
szórakozást nyújtott öregségénell'. 'l'ollából most már a nagy fest
mények helyett guny-iratok folytak, mellyekben a keresztény val
lás ellen ujra meg ujra előhozakodott az általa már százszor elcsé
pelt tényekkel és okoskodásokkal, nem törődve vele, ismétlései nem 
itészete gjengeségét fogják-e tanu~itani. 

Hogy kikerUlje az t"gyhanguságot, sebtiben szerzett h.eleti ta-
, nultságol igyekezett fitogtatni apigrammai modorhan~; s elmés képek

kel és váratlan összehozásokkal tette némileg változatossá kegyet
len gunyolódását. Ugy látszott, e fölületes gunyolódó szellem gyö
nyör-mámorba ejtette öt, s mintba ugrált volna örömében a fölött, 
hogy magára vonja a valódi bölcsek s a vallásos érzelmüek anathe
mAit j s ördögi boldogságának teljéhez mi sem hiánywtt volna 
többé, ba elérheti, hogy mint autic laristusra ujjal mutassanak reá. 
Nem említve czim szcrint mUveit, mellyek min denfelé elterjedvék 
s majdnem feledésbe mentek, csak azt mondom, hogy még azok 
is, kik elég szerencsétlenck tel ve len ai illyféle el v ek kel, megelég
lik az örökös gunyt, melly e1·ejét veszi a logikának j nHisok pedig 
komoly tapaaztalat folytán megtanulták nem nevetni olly élczeske
déaek fölött, mellyek szomoru hasonlatosságot mutatnak fel a vétek 
gőgjével és kedvteléseivel sz~mközt. 

Voltaire, miután közremüködött volna az encyclopaediai szótár 
készítésében, ·egymaga külön encydopacdiá.t akart adni, ked\·es 
dolog lévén rá nézve sokféle tárgynk fölött jártatni éles szellemét, 
melly kiválólag fel volt ruházva a fölületes világosság ajándokával, 
s melly szabatos ismeretek nagy változatussága által támogattatott. 
De vallástalansági láza nem engedte meg neki átengedni magát 
e gyönyörködtető változatosságoak, mert, bár a dolgok egész össze
ségét saját rendelkezésérc bocsátotta~ mindazáltal szük !tört fu· 
tott be, főleg a zsidó nép s az Egyház évkönyveivel foglalkozván, 
mi közbou mérséke~ oem ismerő, kegyetlen, hamis ítészetet fejtett ki. 
S ha elhagyja Íi e vitakört, höksé;jz{'te nem tüntet fel eléggé határo · 
z(,{t jelleget, bam~m egykép folyamodik Epiliourhoz ugy mint Plató· 
hoz. Guoyolódó kételgöségéböl kifolyólag sokked nagyobb nála a 
közönyöl!eég, hogysem alkalmas volna fürkészni a bölcaceeget j s ha 
az emberiség szeretete felmelegíti is lelkét, s hasznos gondolatokat 
sugall neki, igen hamar megállapodik azok kif-"jlésében1 mert az 
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erllfestitések folytán meggyengült szelleme inkább hajlékony mint 
kiterjedt. Mindig tetszeni és csábitani ohajtváo, hizelgll akart lenni 
kort6r1.1aival szemben, holott -törvéoyhozójokkt\ lehetett volna. Igeo 
klionyüvé t~vén az erkölcstant, megfosztja azt mioden tekintélytöl; 
a lelJteket bizonyos engedékeny jóság korlátai között tartja, de soha 
sem emeli fel azokat az erényhez. 

Voltaire vagy maga sem ismerte a befolyást, mellyre szert 
tett, vagy érezte, mikép ez uralomnak napról napra inkább Iátszó
lagossá miot valódivá kelle lennie. Barátja a köz cseodnek, bár 
nem szüot meg folytooosan veszélyeztetni saját nyugalmát, igyeke
zett nem hagyni elragadtatui magát a mozgalom által, mellybe ö 
hozta a szellemeket. Ugyanazért látva a mindenféle ujitások roha
mos betörését, szidalmazva kárhoztatta azokat, mellyek az állam 
állandóságára nézve veszélyt rejtettek magokban, s nemes haraggal 
azokat, mellyek a jó ízlést feoyegették. Különösen bántotta és meg
zavarta öt·a komoly jelleg, mellyet százada fölvett, ugy látszván 
neki, mindennek romba kellene dölni, ha a francziák komolyakká s 
föleg ha szigorkod6kká válnának. Az, mit ö egy gyermek·nép elött 
mondott volt, veszélyesnek látszott szemében egy felnőtt nép előtt 
mondva j s hogy feltartóztassa a nagyravágyó okoskodók előre törö 
lépteit, ezerféle elmés apróságokat bocsátott világgá ; majd beszé
lyeket versbeo vagy prózában, meUyek kiinnyed és élénk elbeszé
léssel a legfinomabb ítészetet párosították; majd leveleket, mellyekben 
ragyogó költészet és utánozhatlan kecsek ékiték a legtisztább észt. 
Tapsoltak neki, anélkül azonban, hogy el hagyták volna magokat 
vonatni 8 fontos vizsgálódásoktól j s ha tetsző dolog volt feltalálni 
ez öreg francziában XIV. Lajos századának csiszoltBágát és ízlését, 
más részt ama század varázsa már foszlásnak indult, s cserében más 
természatti gyönyöröket kerestek, vagy megtanulták nélkülözni azo
kát. Aztán a hódolatok, rucllyeket az irodalmárok Voltaireral szem· 
közt tanusítottak, hasonlitottak azokhoz, mallyeket 8 ravasz udva· 
ronczok mutatnak egy gyenge király Íl'ánt, kinek hatalmát bitorol
jAk, B követői azon szin alatt, hogy kiterjesztik uralmának határait, 
a mágok részére igyekeztek azt elsajátítani. A bölcsészek közöl 
némellyek az B hitetlonségét nagyon felületeanek s igen kevéssé 
merésznek találták, mások meg fájlalták, hogy nem bátorkodott kö· 
vetni nyomdokaikat, vagy épen kisérletet is tett megállitani öket 
politikai üzelmeikben j végre vétkül rótták fel neki, hogy béUbeo 
élt a nagyokkal, mialatt kihívta a papok haragját. 

Voltaire valóban nagy gondot forditott arra, hogy megnyerje 
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a hatalmasok pártfogását, kik részéral mindig is becsülést tapasztalt 
maga irányában. Ezt ö nem csupán a dicséreteknek köszönte, 
mellyekkel meg tudta 8ket közeliteni, hanem engedékeny erkölcs
tanll.nak, m6lly nem há.borgatta gyönyöreiket, sőt. inkább élvezete
sebbekké tette azokat. Nekik a bölcsészet észszerilnek látszott, 
midön a kéjvágyat felszabadította a vallási szabályok alkalmatlan 
szigora alól, s azt sem bánták, ha szabályozta emberszet·etetöket : 
de ha látták, hogy tovább is megy, alkalmatlannak találták azt. 
Voltaire tehát az udvaronczok bölcsésze vala, mert, ugy látszott, 
tudta magát korlátoi.Oi s elégnek tartotta kifejteni a nagyok Hibb
ségének gondolatait a vallás vagy az erkölcstan különbözö pontjai 
fölött, s kevesen voltak közüttök az ollyanolt, kik nyugtalankodtak, 
látva, mikéot osztoznak a kormányzott és elégedetlen osztályok ama 
kiváltságos osztályok titkos véleményciben, mcllyekct a jólét nyu
galomra szólit, mcllyek a törvényeket miudig kényelmeseknek ta
lálják magokra nézve, 8 ruellyeket a nevelés, a becsület-érzet, s a 
tanultság könnyen megóvnak a vétségektöl, mik ellen a társadalom 
szigorral lép fel. S nem csupán Choiseul herczeg, hanem az ö ve
télytársai s azok közül is, kik megbuktatták politikai rendszerét, 
sokan látszottak intézni a bölcsészekhez o szavakat: M i é r t u em 
it ll a p o d t o k m c g t i is a z o n a p o n t o n, B h o l V o l t a i r e 
m e g á ll a p o d i k ? Ő k c c s c s c n m u l a t t a t, t i p e d i g m i n
dig vitáztok; ötmegértjül~.mig a ti homályosságtok 
gyanut kelt bennünk; Voltaire mindenböl tréfá.t 
ü z v e, k im {: l i a h a t a l m a t , t i p e d i g a z z a l sz e m k ö z t 
mcsterekként akartok fellépni olly pedánssággal, 
m e Il y n a g y r a v á g y ás t l' e j t m a g á b a n. N e m e l é g még, 
h o g y It é n y e t e k r e v a n n a k h a g y v a a v a ll á s é B a p a· 
pok? ha az előitéleteket is hatalmatokbaakarjátok 
k e ri t e n i; k í m ó l j é t c k l e g a l á b b a z o k a t, m e ll y e k n e
k ünk h as z n osak. Ugyanazért, midön Choiscul hereze g, mi
nisztersége kezdetén a bölcséa~etet fel akal'ta tartóztatni a guny se
gélyével, melly annak fogyvet·ül szolgált, a szcrzi.í, ki szinre hozta 
Duclost, Diderot-t, Jean·Jncques Rousaeaut, nom lépett fel Voltaire 
választékos és hideg gunyora ellen ; aöt híven a kapott utasításokhoz 
azzal kerkedctt, hogy clpártulásra fogja birni a bölcsészi párt lát· 
sz61agos fojót : dc Voltait·c kijátszotta c i'lzáudékut, anélkül, hogy 
sértettnek mutatta volna magát a miatt. S nem sok idö telt bele, 
hogy Choiseul herczeg, eg ész figyeimét a jozsuiták üldözésére for
dítva, felhagyott a gyenge és izetlen támadásokkal a bölcsészek 
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ellen, megkimélve ISket félelembiSl vagy kicsioylésbiSI; elfogadta 
tapaaikat1 felhasználta támogatásukat, s fiSleg a Voltairét; hogy 

boszujára a királynak, a nemzet miniBztere gyanánt tekintessék. 
Ki vou atok Lacretelle-bllJ. 

D.) 193·ik laphoz. 
Quesnay eh·el. 

A ·souverain hatalom legyen egységes s álljon felül a tiusada
lom összes egyedein s a magán érdekek minden igaztalan támadásán; 
mert az uralom és az engedelmesség czélját az összesek biztonsága 
s mioden egyes ember megengedett érdeke képezik. A rendszer, 
melly ellensulyozni akarja a kormányt, szerenceétlen gondolat, 
mellynek következménye csak egyenetlenség lehet a nagyok kö
zött s elnyomás a kicsinyekkel szemközt. 

A souverain s a nemzet ne feledjék, mikép a föld egyedüli 
forrása a gazdagságoknak, s a földmüvelés sokasitja ezeket. A gaz
dagságok növekedése biztosítja a népesség szaporodását; az embe
rek és gazdagságok felvirágoztatják a földmüvelést, kiterjesztik a 
kereskedelmet, éléokitik az ipart, gyarapítják és örökitik a gaz
dagságokat. 

Az adó ne legyen pusztító vagy aráuytalan a nemzet be•;ételci
nek halmazához képest j arányban növekedjék a jövedelmekkel, 
s közvetlen a telkek tiazta hasznára legyen fektetve, nem pedig az 
emberek munka-bérére, sem az árukra ; mcrt ezekre fektetve sza
poritaná a behajtási költségeket, hátrányára szolgálna a kereskede
lemnek, s évenkint megsemmisítené egy részét a nemzet gazdagsá
gainak. A bérlök gazdaságaira se vettessék, mert egy ország föld
müvelésének clölegzetei ugy tekintendők, miut ingatlan, melly fél
tékenyen megőrzendő a végre, hogy előállitsa az adót, a jöve
delmet, s a polgárok mindcn osztályának Jétfentartási eszközeit j 
másként az adó foszt ··~atássá fajul, s az államnak romlásra vezető 
hanyatlását okozza. 

A magtermelésre szánt földek gazdag parasztok által mun
kálandó lehetőleg nagy mezei gAzdaságokká egyesittess~nek, mert 
igy kevesebbe kertil az épületek fentart~sa és javítása, s arány
lag kevesebb költséget igényelnek és sokkal több tiszta hasznot 
hajtanak a nagy, mint a kis földművelési vállalatok. A kis bér
lök sokasága hátrányára van a népességnek. Legbiztosítottabb 
a azon munká.k teljesitésére, mellyek az embereket különbi)zÖ osz-
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tályokba aorakoztatjalk, legalkalmasabb azon népeesé~, melly a 
tiszta haszonból tartatik fen. Minden erö- és idö-megtakaritás, 
melly 8 népesség érdekében az állatok, gépek, viz sat. által v6-
gezhet8 munkák körül történik, előnyére azoigál a népesaégoek 
ita az államnak, mert 8 nagyobb tiszta haszon nagyobb nyereséget 
biztosit az embereknek egyé b azoigálato kért és mnnkákért. 

A termékek kivitele és szállitása utak és hajózás által köny
nyittessék; mert minél több kereskedelmi kiadás kiméltetik meg, 

annál inkább emelkedik a terület jövedelme. 
Ne akarják lenyornni az alsóbb 011ztályok jólétét, mert ha 

igenf, nem fognak azok eléggé közremU!tö:lhetni azon czilikek 
fogyasztásában, mellyek coupá.n otthon fogyaszthaták el, s igy ke· 
vesbednók a nemzet újból termelé;,e és jövedelme. 

A földbirtokosok s azok, kik nycret~éges üzleteket folytatnak, 
ne törekedjenek meddll megtakarítások után, mellyek kivennék a 

forgalomból j&vedelmeik vagy uyereségeik egy réiJzét, akadályoz

nák ennek megoszlását. 
A külföldieltkel ü~ött kölcdöniis kereskedelem látszólagos 

előnye· által ne hagyjuk magunkat rá>zedetni, egyszerüea a kész 
pénzek mérlege ezerint hozva itéletet, anélkül, hogy tekintetbe 
vennők a nagyobb vagy kisebb elönyt, melly magokból az eladott 
vagy váaát·olt árúk ból származik: a veszteség gyakran azon nem
zet részén áll, melly többL"t vesz be pónzben; s &z illy "estte
aég a jövedelmek ujbólelöállitá<nínak és felosztásának hátrányira 

azoigáL 
Teljesen szabad legyen a keresk edelom; mert a bel úgy mint 

a kül kereskedelemnek legbiztosabb 1 az államra és nemzetre 
nézve legoyereségeseLb rendsz·"re a vE:'r5eny teljes szabadeágá
ban áll. 

A kormáoy ne annyira mcgtakaritá~okra, ruiut inkább az 
ot•ezág felvirágoztatásának érdekében szúks~ges mü vcletduc gon
doljon, mert a gazdagságak növe\edésc által a legnagyobb kiadások 
is megszünn~k hilságosak leoni. De nz egyszerü kiadásokkal ne 

zavartaesék össze a visszaél·~s, mert (\Z a nemzet rla a souverain min
den gazdagRágát clnyelhctné. 

Az állam rondkívüli szükst'gein 3•·giteui akarók egyedül a ucm
zot jólétébc, s ne a péuz·emberok kölcsönébe líolyez~ók bizalmu
kat, mert a kószp~nzbeli gazdagságak titkosak, s nem iamernek 
sem királyt, sem hazát. 

Az állam ovakodjék a köbönöktöl, mellyok pénz;ügyi jára-
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dékokat képeznek ; ezek emésztö adósaágokkal terhelik az államot, 
a a tőzsde-papirok segélyével pénzügyi kereskedelmet vagy üzérke
dést azülnek, a a leszámitolás mindinkább növeli a meddő pénzbeli 
vagyoi:Jokat, mellyek külön válaaztják a pénzügyet a földmíiveléJtől, 
a a mez6gazdaaágtól a telkek javítására a a földek müveléaéhez 
azükségea gazdagságokat vonnak el. 

E.) 353-ik laphoz. 
Az amerikaiak jogainak kljelenté!le. 

Tekintetbe véve, hogy az utóls6 háború bevégezte után a brit t 
parlament, jogot igényelvén magának minden lehető esetben köte
Iezhctni szabály-rendeleteivel az amerikai népet, különféle ürügyek 
alatt, mindig azért, hogy évi járadékot húzzon, adókat vetett az 
itteni lakosokra, vámokat hozott be e gyarmatokban, alkotmány elle
nes hatalommal felruházott biztosokat nevezett ki, s a tengeri tör
vényszékek joghatóságát kiterjesztette nem csak az emlitett adók 
behajtására, hanem a tisztán polgári ügyekben való itélethozataira 
is ; hogy más szabályrendeletek a koronától tették függökké a bi
rákat, kormányzókat, tanácsosokat stb. a királyra ruházván át a 
jogot megszabni évdijokat, mellyet elöbb a gyarmatok törvény
hozó gyülekezetei állapitottak meg ; hogy béke idején fegyver
ben tartattak a badseregek; hogy csak nem régiben parlamenti 
határozattA lőn, mikép, a VIII. Henrik harminczötödik uralkodási 
évéről kelt szabályrendelet szerint, árú\áa, árúlások iránt elnézés 
a más hasonló vétségek miatt törvényszék elé állittatás végett 
Angliába szállíthatók át a gyarmatosok, s hogy egy másik legújabb 
szabályrendelettel hasonló törvénykezési forma állapíttatott meg 
egynémelly , ott elöszámlált csetekre nézv.e; hogy a par )ament 
utolsó ülésszaka alatt politikátlan, alkotmányellenes, kegyetlen, igaz
ságtalan négy határozat hozatott, mellyek a legnagyobb veszély
lyel és romlással fenyegetik a gyarmatosok jog~~.it; hogy végre 
nyilt megsértésével a nép jogainak, több izben feloszlattattak a 
gyülekezetek, midőn a hazájokon elkövetett sérelmek fölött tanács
ko'6tak ; s hogy az alázatos, tiazteletteljes, igazelmü és mársékelt 
felter:jesztések, m~llyeket igazságnyerés végett a királyhoz intéztek, 
megvetéssei fogadtattak ö felsége mini10zteroi által. 

Mindezekct tekintetbe véve, New-Hampshire, Massachusetts, 
Hhode-Island 1 Connecticut 1 stb. gyarmatok jó népe 1 mélté.n 
sérlve érezve magát a parlament s a ministerium ez önkényes 
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eljáréa aU.tal• kövoteket válaaztott és hatalmazott meg egy általá
nos gyiilés tartiBára Philadelphiában megállapitása végett a vallás
nak, a törvényekn~k és a szabadságnak olly módon , hogy ne 
leheaaen azokat többé háborgatni. Mi végböl érintett köv-etek, 
a gyarmatokat teljesen és szabadon képvisel8 gyülésbeo egye
stllve, s a kitüzött czélra legalkalmasabb eszközöket komolyan 
fontol6ra véve, egyezőleg angol őseik eljárásával, kik hasonló 
esetekben jogaik és szabadságuk megállapitása és fentartása 
czéljából l"eodesen igy cselekedtek, Jegelőször is kijelentik: 

Miszerint Észak-Amerika angol gyarmatainak lakói a ter
mészet megmásíthatlao törVISnyeinél fogva, s az angol alkotmány, 
okleveleik s egyéb alkukötéseik elvei szerint a következő 

elhatározott jogokkal birnak: 
I. Hogy joguk van az élethez, a tulajdonhoz, a szabad

sághoz ; és semmiféle aouverainnek át nem engedték a jogot, 
beleogyezésök nélkül rendelkezni azo kk al. 

IL Hogy öseiknek , e gyarmatok alapitóinak, midön az 
anya-hazából Amerikába költöztek, joguk volt Angolország sza
bad és természetes alattvalóinak összes kiváltságaihoz, szabad
luigához és mentességeihez. 

III. Hogy e kiköltözés folytán e gyikét sem vesztették el, 
egyikéröl sem mondottak le az emlitett kiváltságoknak, hanem 
mindig joguk volt s utótLiknak is joguk van gyakorolni és 
élvezni mindezen kiváltságokat, mennyibcn azokkal élni a helyi 
körűlmények nekik megengedik. 

IV. Hogy az angol szabadság s miuden szabad kormány
zat alapját a nép ama joga képezi, mellynélfogva részt vesz a 
törvények alkotásában ; s minthogy a gyarmatok lakói nincse
nek, a helyzetök és egyéb köt·ülményeknél fogva nem is le
hetnek kellőleg képviselve a britt parlamentbtn, ugyanazért joguk 
van szabad éa kizárólagos törvényhozói hatalmat gyakorolni tarto
mányaik külöubözö törvényhozt'J tctltülctciben1 mellyekben egyedül 
őrizhető meg a képviseleti jog az adó s a bel-igazgatás minden 
ügyeire nézve, mindig fel lévén tartva a király j6váhagyási joga. 
De tekintette l az e~ et sürgősségérc a a kéi ország kölcsönöli érde
keire, érintett testiiletek késleégöket nyilvP-nilják alávetni magokat 
a brit t parlament rnindazon hatá.rozataiuak, mellyek jóhiszeműleg 
ktilkereakedelmök szabályozására fognak szoritkozni, olly végböl, 
hogy azanya-ország számára bizto~:~itassanak a birodalom összes részei
nek kereskedelmi előnyei, s a birodalom illető tagjainak ugyanazon 
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kereskedelem jót&tem&nyei, kizáratván azonban eszméje minden 
olly, akár belakár kül takeaUáenak, mellynek czélja lenne beleegye
zéaök nélkül évi járadékot szedni az amerikai alattvalóktóL 

V. Hogy e gyarmatok lakosainak joguk van Anglia köz-tör
vényéhez, a különöaen ama nagy és megbecsülhetlen kiváltsághoz, 
mellynél fogva magokho~ hasonló nomszédosaik által itélendök 
meg, ama törvény rende szerint. 

VI. Hogy nevezett gyarmatoknak joguk van élvezni amaz 
angol szabályrendeletek jótéteményét, mellyek kiköltözésök alkal
mával érvényben voltak, s mcllyekct a tap.1sztalat az ö külön
bözö helyi és más egyéb körülményeik re alkalmazhatóknak Í d· 

martetett fel. 
VII. Hogy továbbá Ő Felsége ezen gyarmatainak joguk 

\"&.n mindazon kiváltságokhoz és mentességekhez, mellyeket ré· 
szökre · királyi oklevelek engedélyeztek a tartományi törvényköny· 
veik biztoaitottak. 

VIII. Hogy ezen gyarmatok polgArai feljogositvák bá.borit
lanul összej<Sni, a ezenvedett sérelmek fölött tanácakozei s a ki
rályhoz kérelmeket intézni, a a pörök és bebörtönzések, mellyek 
e jog gyakorlatának al<adályozáaa· végett eszközöltettek, ellene· 
vannak a törvényeknel<. 

IX. Hogy ellenkezik a törvénynyel e gyarmatok területén 
békés időben csapaotokat tarta.ni azon tartomAny törvén> bozó tea· 
tületének beleegyezése nélkül, melly tartományban a caapa.tok el
helyezvék. 

X. Hogy minden jó kormányzatban elengedhetlen a az an
gol alkotmány lényegében fekszik, mikép a törvénybozó batalom 
kUiönbözi:l részei függetlenek legyenek egymástól; s hogy követ
kezéskép azon eljárás, mcllynél fogva több gyarmatban e hatalom 
gyakorlása a király által nevezett, a annak önkényétől függö ha.· 
táridőig fenállandó tanác~ra bizatott, alkotmányellenes, veszélyes 
és felforga~á-•sal feoyeg{ltö az amerikai szabadságra ér~ törvénybo
záera nézve. 

Fent érintett képviselők, megbizóik és a m~~oguk nevében egy· 
től egyig visszakövetelik e jogokat, s raga~kodnak azokhoz mint 
kiváltságaikhoz és megtámadh1tlan ezabadalmnikboz, mellyeket az 
ö tartományaik különféle törv6nyhozó testületeiben ülö képviselök 
kifejezett balecgyezése nélkül semmifóle hatalom nincs feljogoait
va elvenni, megmásitaní vagy körülnyirbálni 

Miérl is cgyhangulag kimondjflk, hogy a parlament követ· 
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kezö határozatai megtámadjak és sértik a gyarmatosok jogait, a 
hogy következéskép lényeges dolog viaszavonni azokat, ha azt 
akarják, hogy a jó egyelértés ismét helyreálljon Nagy-Britannia 
és az amerikai gyarmatok között (itt elszámláltattak a padament 
eérelmes határozatai). 

Ök nem vethetik alá magokat ez iga~talan és bántó rend
szabályoknak: de remélve, mikép nagy-britanniai alattvaló-társaik 
ujból megvizsgálva azokat, ismét viaszalillitják azon állspotot, melly· 
ben mindkét nemzet jólétnek éa virágzásnak örvendett, egyeHire a 
következő békés elhatározásokban Allapodtak meg : 

I. Közmegegyezéssel nem hozni be és nem fogyasztani an· 
gol árukat, gyArtmányokat, élelmi szereket, s tőlünk sem szállita
ni oda ollyanokat; 

ll. Levt:let intézni Nagy-Britannia népéhez, s egy másikat 
angol Amerika lakóihoz; 

III. Tiszteletteljes kér•oéllyt ll) új taDi be Ő Felségébe7, ba· 
sontnrtalmut a fent nevezett határozatok kal. 

F) 582-ik laphoz. 
(.~fsart 8Hl'arla 'en•lt> )lm·ellet abbHtot. 

Uram, 
Engedje meg nekem, hogy önnd szemközt élhessek az önök 

nyelvében szokásos formaságokkal, mint ollyanokkal, mellyek ké
nyelmesebbek, egyszerübbek, igazabbak, s ugyanazért méltóbbak 
is egy, önhöz hasonló bl:llcséezhez. Engedje meg továbbá igénybe 
vennem egy másoló szolgálatát, mert az én kéziratom igén kevés
sé olvasható. A kecses levél, mellyet tetszett hozzám intéznie, a 
legmélyebb tisztelet, a legnagyobb hála s a leggyi>ngédebb barát
ság érzelmeit keltelte fel bennem ; a nem Í!l tudnám szavakkal 
kifejezni, wennyire mcgtieztcltetve érzem magamat, látva miive
met egy olly nemzet nyelvére áttéve, mclly egész Europára nézve 
az ismeretek mesternöje é:1 osztogatója. Én mindent a fl'anczia 
könyveknek köszönök ; azok keltettek fel lelkemben az embersze
retet érzelmeit, mellyek nyolcz évi fanatikus nevelés folytán el
fojtva szunnyadtak abban. Az ön neve már elöbb tisztelet tárgya 
volt én elöUem az on kitiinő czikkeknél fogva, me !ly ek ön tollából 
a halhatatlan E n c y c l o p a e d i á b a n megjelentek ; miért is a 
legkedvesebb meglepetés volt rám nézve hallani, hogy .-gy olly tu
dós, minö ön, méltónak találta lefordítani értekezésemet a V é t· 
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ség e k r ö l. Egész szivemből köszönetet mondok önnek a fordi
tott példányért, me)ylyel megajándékozni kegyeskedett, a a ezor
go8aágért 1 melylyel vágyamnak, azt olvasni, eleget tenni sietett. 
Nem vagyok képes kifejezni a gyönyört, mellyet olvasása, okoEOtt 
nekem; ön szebbé tette az eredetit. A legnagyobb őszinteséggel 
állitom, mikép az ön által követett rendet is természetesebbnek a 
az enyémnél előnyösebbnek találom, és eajnálom, hogy az új olasz 
kiadás majdnem teljesen kész már, mert különben egészen vagy 
majdoem egészen alkalmazkodtam volna az ön tervéhez. 

Müvem az ön forditAsában mit sem vesztett erejéből, kivéve 
azon helyeket, hol a két nyelv lényeges jelleme némi eltérést vont 
maga után az ön kifejezése 8 az eny6m között. Az olasz nyelv 
haj lékanyabb és fogékonyabb, s talán mert kevésbbé müve)t a 
bölcseszi nemben, olly modorokat vebet fel, mellyeket az önöké 
visszautasítana. Én épeu, nem találom alaposnak amaz, iinnek tett 
ellenvetést, melly ezerint a rend IDegváltoztatása talán hátrányára 
vált a mü er~jének: az erií a kifejezések megválasztásában B az 
eszmék sorakoztatásábun áll, melly két dologra a zavurnak szük· 
ségkép kártékony befolyással kell lennie. 

A félelemnek, hogy megsérti a szerzö öndzeretetét, nem kel
le önt a tekinteLben visszatartania. Mert, mikéut kitünő elősza. 

vában ön maga helyesen mondja, olly könyv, mclly az emberiség 
ügyét tárgyalja, ha egyszer közzététetik, az egész világ a az ösz
szes nemzetek tulajdonává válik ; e a mi különösen engemet illett, 
nagyon csekély elömenetelt tettem volna l\ sziv bölcsészetében, 
mellyet föléje helyezek az értelemének, ha meg nem Brtierzem vala 
a bátorságot : látni és szeretni az igazságot. Reruélem, hogy az 
ötödik kiadás, melly rövid idö alatt wegjelenend, csakhamar el 
fog kelni, s biztosítom iint, mikép a hatodil.bau egészen vagy 
majdnem egészen követni fogom ön forditásának rendét, melly jobb 
világításba helyezi az igazságokat, mellyeket kifejteni igyekeztem. 
Mondom, majdnem egészen, mert az eddigi egyetlen, sebtiben va
ló átolvasás után, nem határozhat om el magamat teljes tárgyisme
rettel a részletekre vonatkozólag, miként tekintettel az egészre már 
elhat!Lrnztam. 

A türelmetlenség, melylyel uarátiru ÖlJ fordítását olvasni ohajt
ják, arra birt, hogy alig olvasva azt :It kibocsássam kezeim közül, 
s kénytelen vagyok tigy másik levélre halasztani ama helyek ér· 
telmezését, mellyeket ön homályosaknak ta!Alt. Ki kell azonban 
jelentenem, mikép irás közben J\'Iachiavelli, Galilei és Giannone 
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példi\ik forogtak szemeim előtt. Hallottam a lánczok zaját, mellye~ 
ket a babona csörtet, s a vakbuzgóság kiáltásait, mellyek elfojtják 
az igazság nyögdécseléseit; s e félelmes látvány szemléle te arra 
birt, hogy ollykor homályba burkoljam a világosságot. V édeni akar· 
tam az igazságot, a nélkül, hogy vértanujává tenném magamat. 
E szándék, mellynek homályosnak kellett lennie, ollykor szükség 
nélkül is homályossá tett engemet. Adja még ehhez az irásban 
való járatlanságot és otthonosság-hiányt, mellyek megbocsáthatök 
egy huszonnyolcz éves szerzönél, ki csak öt évvel ezelött lépett 
az irodalmi pályára. 

Nem vagtok képes kifejezni 1 uram , milly megelégedéssel 
látom az élénk érdeklödést, melylyel irántam viseltetik, a mtmy· 
nyire meghatva érzem magamat a becsülés bizonyítékai által, 
mellyeket ön nekem ád, a mellyeket én el nem fogadhatok a 
nélkül, hogy hiúnak ne látazassam, sem vissza nem utasíthatom a 
nélkül, hogy önt meg ne sértsem. Hasonló hálás elismeréssel és zavar· 
ral olvastam a kecses szavakat, mellycket ön ama. hires egyéniségek 
részéről intézett hozzám , kik az emberiség, Európa és saját 
nemzetök diszére t~zolgálnnk. D' AlemLert, Diderot, Helvetius, 
Butfon, Hume, kitünő nevek, mellyt:ket senki sem hallhat 
megindulás nélkül, a ti halhatatlan müveit'-lk folytonos olvas· 
mányomat képezik, s foglalkozásaim tárgyát nappal és elmél
kedéseimét az éj csendében! Telve az igazságokkal, mely
lyeket ti hirdettek , hogyan égethettem volna tömjént az 
imádott tevely oltárán , s miként alacsonyíthattam volna le 
magamat annyira , hogy hazudjarn az utólcornak ? Azt írom 
önnek, uram, mit valóban érezek. Reményemen felül megjutal
mazva találom magamat , midlln a becsiilés jeleit veszem ama 
lelkes egyéniségek részéről, kik az én mestereim. Fejezze ki 
kérem, mindeniköknek külön külön alázatos köszönetemet, s 
biztosítsa öket, rnikép ama mély és őszinte tiszteletet táplálom 
irányukban, rnellyet egy fogékony lélek érez az igazság és az 
erény iránt. Különösen Holbach bárónak mondja meg ön, hogy 
telve vagyok hódolattal iránta, s hogy égő vágyam méltónak 
találni magamat barátságára. 

Ön érdeklődése, uram, és ön kittinö barátaié az iránt, mi 
engemet illet, sokkal hízelgöbb reám nézve, hogysem sietnem 

. ne kellene őszintén kielégíteni azt. Én idősebb fia vagyok egy 
családnak, melly némi vagyonnal bir, de részint szükségképi, 
részint mtlsok alcaratától függö körülmények kevé11 jólétet engednek él-
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veznem. Van egy öreg atyám, kinek aggkora éa el8itéletei 
iránt kimélettel kell lennem. NlSiil egy fogékony ifju nőt 

birok, ki ezereti müve~ni az elmét , e a:~:.oo ritka ezerencsében 
részesültem , hogy a leggyöngédebb barátságot léptethettem a 
~zerelem helyébe. Az én foglalko~ásom : békében müvelni a 
bölcseszetet, s illy ruódon tenni eleget három érzelemnek, mely~ 
lyek bennem legerősebbek, 11 mellyek: a vágy iroJalmi hir·· 
név után, a szabadság szeretete, s a részvét embertársaim bajai 
iránt, kik annyi tévelynek rabazolgái. C:tupán öt éve , hogy a 
bölcsészetfil adtam magamat, sed a Perzsa-levelek olvaflá· 
sának köszi)ni;im. A második mü, melly hevégzetté tette elmém 
forradalmát, a Helvetius n:üve; ez ellenállhatlan erővel ragadott 
engem az igazság utjára, s az c:lbő volt, melly fi~yelwcssé 

tett ll. Z emberiség el vakultsigára és La jaira. E:>zméim nagy 
részeért a T ö r v é n y ek sz e ll e m c olvasásának tartozom lu\· 
Jával. Buffon úr magasztos ruii~e w~gnyitolta előttem a természet ezen
télyét: nem régiben s XII és XIH-ik kötetet t_ in 4-o) ol nil
tam át, 8 ezekLcu töleg a tennéazet két fe~tményét bámul
tam, mellyekh<-n u bölc8észi ékcsaz61á~ elragadólllg ·hatott reám. 
Diderot urt ól eddigelé a dráwai w ü v eket , a T e r m é 8 z e t 

fejtegetését s az eucyclopaediai czikkeket olvadhattam, 
B mindczek eszmékkel és hévvel teljeseknek latszauak nekem; 
milly kitünő embernek kell neki lennie! Hume úr mély meta
physikája, nézideinek igazvolta é~ ujdonsága megleptek enge
met és felvilágositották dwémet: csak wostaná.ban olvastam át 
végtelen gyönyörrel Történdtnek ti:t.cnnyolczo kötelét, s olvasva 
első rendii politikt1:1t , bölcsészt és Wrténclirót ismertem fol 
benne. Mit moudjak J' Alemb(:rt úr Lölc~é zi müveiröl 't ezek a 
nagy és uj eszmék végtelen );tnczolatát tüntetik fel előttem, s 
egy törvényho~ó emclkedettségét é~ irályát találom t:n azokb.m. 
E l ö s z a v a 11. z E n c y c l o p a e d i á h o z s a B ö l c s é s z e t e l e
m e i czimii mullkája classikus müvck, rocllyck végtelen fürké
szetek magvait rejtik magokbarJ. A ruennyisrgtudományokban 
eléggé járta.~:~ vagyok arra, hogy ru.cgitélhes~>em c ki!üuö férfiu 
nagyszerü felfedezéseit, s hogy !l század első mérnökéuek tart· 
sam öt. Coudillac abbé ruihciLöl is sokat tanultum: ezek, az 
én ítéletem szerint, valódi mest.:rmüvek a 8zabatosságor, a világosságot 
s a jó mdapbysikát illetőleg. Csak nem reg 1:1zerenc~ém volt ruegi:t
merni öt Milanóban, s barátságot kötui vele. É~n nyugodt es 
magános éltet viszel(, ha magánynak mondhntó egy választékoa 
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kör olly bftrátokb61, kilt l{özött az ész és sziv folytonos moz
gásban vannak, s kik valamennyien ugyannzon tanulmányok és 
ugyanazon gyönyörök felé hajlanak. Ez az, miben nekem kedvem 
telik, s ez okozza, hogy nem érzem magamat számkivetettnek 
a hazában. 

Ez ország még mindig bele van mel'fllve az elöitéletekbe, 
mellyeket régi urai hagytak lu\tra. A milan6iak meg nem bocsá· 
tanak azoknak, kik oda akarnák őket vinni, hogy a XVIII. 
században éljenek. Egy fövárosban, melly százhuszezer lakost 
számít, alig találna az ember húsz olly egyén.t, kik ezeretnek 
tanulni, s kik áldoznak az erénynek és igazságnak. Én és ba
rátaim meg lévén róla gyözlldve, mikép az időszaki müvek 
egyikét képezik a legjobb eszközöknek a végből , hogy a ko
moly foglalkozál!ra képtell'n elmék némi kedvet kapjanak az 
olvasáshoz, lapokat nyomatunk, a Sp e c t a t o r mintájára, melly 
mii olly nag-yban segitett An gli ában növeini az elmék müvelö
dését, s előbbre vinni a j6 érzéket. Szerencsém leend meg
küldeni önnek azok gyUjteményét, mellyben roszat, középszerüt és 
jót fog ön vegyest találni. Van abban tölem egy tanul
mány az illatok, egy töredék nz irály föliitt, egy értekezés az 
idöszaki müvekrlll, egy másik a képzeJem gyönyöreiröl, továbbá 
forditása egy szakasznak Montmaur müvéböl a szerencse-játékok 
~lemzése fölött: mindezek sebtiben irott dolgok, .miként az idlS
szaki müvekben szokás. Verri gróf czikkei P. hetitvel jegyezvék. 
Ön már ismeri ilt kitünő értekezéséböl a B o l d o gs ág föl ö t t. 
Igen nagy becsülésre méltó ember ugy sziv- mint elmebeli minő

aégeinél fogva, s az én legkedvesebb barátom ; ugy tetszik nekem, 
ugyanazon rajongó barátságot érzem irányában, melylyel Montaigne 
viseltetett La Bolitie iránt. Ő ébresztett bennem kedvet a~ irás
hoz; neki köszön öm, hogy nem vetettem tiizre kéziratomat a V é t
s é g ek r l:! l, mellyet ö szives volt sajátkezüteg átirni. Az iroda
lom egy gondolkozó főt vesztett, a nemzet egy kitünö minisztert 
nyert Carli gróf személyében, kit egy munkA. a pénzekrlll tett 
ismeretessé, s ki csak mostnnában egy ujonan felállitott gazdá
szati tanács elnökévé neveztetett. Ő gondolkoz6 miniszter leend, 
a. mivel minden mondva van. 

Bocsánat, uram, mindezen részletekért; de ön kivlinta azo
kat, B nekem köteless~gem megfelelni kivánságának: ön maga 
adott· arra példát, s én utánozni akartam önt. Barátaim körébe -
tartoznak még : V ~r ri gróf egy teRtv~r!'1 megáldva ép ugy mikéot 

:rvn. fH} 
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amaz, sok elmebeli teLetséggel j Longo őrgróf, Visconti gróf, 
Lambertengbi ur, Sccchi gróf sat. kik csendben és magányban 
velom együtt valamennyien a jó bölc,;é!lzctet mivelik, melly iránt 
itt félelemmd, vagy megvetéssei viseltetnek. Higye ön nekem, a 
franczia bölcsészeknek egy gyarmatuk van ez Amerikában; s mi 
az ö tanítványaik vagyunk, mert az é~znck vagyunk tanítványai. 
Elgondolhatja tehát, mílly gyönyörrel és hálával fogadandom a 
müveket, mcllycket ön jelez, s mellyek c:télja oktatni és vigasztalni 
az emberiséget. Milly sokkal tartozom én önnek a figyelemért, 
mellyben wünmct részesitet te, s ajóságért, wellynél fogva egy nagy
szerü és fontos wüvet ;;zakitott félbe, hogy fordítással foglalkoz
zék. Az ön in-fo g l i ó-i, uram, nem lehetnek azok közül valók, 
mellyek nem olv~slatnak i az Encyclopaedia és Bacon in-fo l i ó-k, 
s az ön müve hasonló bccsü leend. Ezerszer köszönetet mondok 
önnek a forditás-példányokért, mellyekct saját mü veihez csatol va 
küldeni sziveskedett. Ön udvarias~>ága zavarba hoz engem j bár 
csak legalább azon kellemetlenségtől kimélt volna ön meg, hogy 
költségeket okozott magának miattam. 

Mi itt iben nagy becset tulajdonitunk G atti ur w ű vének, mellyet 
ön leforditott1 s olly bölcséHzi szellemet talá.luuk abban, melly igen 
ritka az orvosi müvckben. Még nem olvastam volna azt, ha Con
dillac abbé ur Pat·máLól meg nem kiildi vala, mert mi itt a franczia 
könyvekhez nehezen é~ igen későn jutunk. Ha vagyoni állapotom 
megengedné, repülnék Párizsba, hogy tanuljak, hogy bámuljam önt, 
hogy kifejezzem, mit érzek ön, d' Alembert Ul" B az ön kitünő barátai 
iránt. Azonban remél0w, hogy körülményeimben változás álland be, 
B hogy a késedelem méltóbbá fog tenni Önök társaságára. Minthogy 
ön ura öcsc~ének Milanón kell keresztül utaznia, reruélem, meg fogja 
ö nekem és barátimnak engedni azon lennünk, hogy tartózkodását 
e városban a lehető legkevésbbé unalmassá tegyük. Kérem továbbá 
önt, engedje meg nekem fölvennem i)n olaszországi lcvelez8jének 
hizelgő czimét, s tiszteljen meg engem hazámra szóló megbízásaival i 
tegye ezt ama teljes azabadsággal, meilyre önt a bölcsészetnek kell 
jogositania. Ön valameunyi barátai is tartózkodás nélkül rendelkez
zenek velem; olly megtiszt,)ltetés ez, wellyet forrón ohajtok. Az 
érzelmek, mdlyekct ö u irányom bau táplál, olly hálára köteleznek 
engem, mel!y csak éleiemmel fog véget érni; s biztosítom önt, hogy 
szavaim annak nyilvánításában 1 távolról ~;em fejezik ki azt, mit 
érezek. Kérem önt, kegyeskedjék nevemben a legszivélyesebb sza
vakkal mondani kö~zönetet Helvetius1 Diderot, Buffon, Hume és 



Holbach báró uraknak, s kérni öket, engedjék meg nekem, hogy 
uj kiadásomból néhá~:~y példányt küldjek számukra. 

D' AJembert urnak írni fogok. 
Firmian gróf ur nehány nap óta ismét Milanóban van, de any

nyira elfoglalva, hogy még eddig nem láthattam öt. Nem fogo~ 
elmulasztani megmondani neki, mit ön hozzám az ö részére irt. O 
pártfogoita könyvemet, s neki köszönöm meg nem zavart nyugal· 
mama t. 

Gondom lesz rá megküldeni Önnek azon helyek értelmezését, 
mellyeket ön homályosaknak talált 1 s me Ilyeket én nem akarok 
igazolni, me rt nem azért irtam volt, hogy olly bölcsészek 1 minö ön, 
meg ne értsenek. Nagyon kérem önt, tudassa velem ön és barátai 
észrevételeit, hogy felhasználhassam azokat a hatodik kiadásban. 
Mindenek fölött legyen szives közölni velem a beszélgetések ered
ményét, mellyeket ön könyvemre vonatkozólag Diderotval folyta· 
tott: forrón ohajtom tudni, milly benyomást tettem ama magasztos 
lélekre. Megküldöm önnek a Vallombrosai szerzetes könyvét, kinek 
neve Vincenzo Facchinei1 s Corfuból származik. Ez érdemet akart 
magának szerezni a köztársaság előtt, bírálva egy müvet, mellyet 
a köztársasúg szigorúu kitiltott, mert szerzöjét azon párthoz tarto· 
zónak hitte, melly a velenezei utolsó zavargások idején ellenséges 
állást foglalt az állam-inquisitorokkal szemközt. Itt küldöm tehát e 
bírálatot, továbbá a mi hirlapunkat s egy könyvecskét a pénzekről, 
mellyet, habár az csak ifjuságom zsenge műve, nem kell eltitkolnom 
egy olly ember előtt, minö ön, ki barátságával tisztel meg engem. 

Bevégzem levelemet, hogy elküldhessern azt a holnapi postával. 
Kérem, legyen szives egy pár sornyi válaszra méltatni, mert türel
metlen vagyok megtudni, vajjon ön iránt érzett bálám, tiszteletem 
és barátaágom ezen gyenge jelei eljutottak-e önhöz. Van szeren
esém sat. 

Milano 1766. jan. 26. 

U t ó i r a t. Tegnap este értesültem róla, hogy az ön müve 
Y verdunban ujra nyomatik. 

Frisi atya, ön nagy tisztelője, megbizott engem kifejezést,adni 
ön iránt hódolatának. Egyike ö legkedvesebb barátaimnak. Jövő 

tavasz.~zal talán Pá.rizsba wenend, s én irigytem az ö jó sorsát. 
Legközelebb Hume urnak egy, Rousseau irányáhan követett eljárá
sáról értesültem, melly nagy becsületére válik a bölcsészetnek s a 
bölcsészeknek, s mellynek utánzásához mindenkinek kedvet kellene 
éreznie. 
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Levelemet· az erényekben kitünli, értelmes, és hl$ ismeretekkel 
biró Somaglia, született Belgiojoso grófnö házánál írom. Önnek is
mernie kell öt. Házassága első éveiben igen csillogóan lépett fel 
Párizsban. 

Ohajtom ön barátságát, és semmit sem fogok elmulas~ani, 

hogy kiérdemeljem azt. Részleges észrevételeim ön kitűnő forditása 
fölött késni fognak egy kevéssé, mert a ·töbhek között, Ji,irmian gróf 
is fogja akarni azt olvasni, kinek hogy oda ne kölcsönözzem, nem 
tehetem; s ez késleltethetendi rám nézve a gyönyört meggyőzni önt 
különösen tanulékonyságomróL 

Vége a tizenhetedik könyvnek. 
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