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TlZENNYOLCZADIK KÖNYV. 

T B r t a l o JU, 

A forradalom. - Napoleon. - A liberali~mus, - A socialismus. 

ELSÖ FEJEZET. 

A n em z e t i g y ü l é s 1
). 

1 789-ik év május 5-én V anaillesban ünnepélyes V e n i Sa n
c t e elllzte meg a király , nép s rendek testvéri egyesülését ; a 
nancy-i püspök egyházi beszédében igy szólt: "Fölség, fogadja ön 
a papság hódolatát, a nemesség tiszteletkifejezését s a harmadik 
rend alázatos esedezéseit;" s a vallás magasztos szertartásai és a mo
narchia csillogó pompái egyaránt emelék ama gyülés fényét, melly 
a trónt és oltárt lerombolandó vala 2). Párizs azaz FrancziaorszAg 

1) Egy kissé terjedelmeHehheu írjuk az eiKÖ frauczia forradalmat, mert 
feltaláljuk abban a következök winden változásait és jellemvonásait; amellyek 
olly arányban é.llauak amahhoz, mint egy tájfestil kis festménye valameily nagy
szerű alpesi jelenethez. 

') "A nemesek aranynyal hímzett uiiu fakete öltövyt, selyem köpenyt, 
csipke-nyakkendőt s IV. Henrik modor6.ban feltollazott kaJapot viseltek; a pap
~ág papi ruhában és köpenyben, fejökön négyszegH föveggel, a püspökök viola
szinü öltanyben és kariugben; a harmadik rend végre fekete ruhA ban, selyem 
köpenyben vala öltözve s fejér b11tiszt nyakkendlit viaelt. A király egy gazdagon 
ékitett mennyezet alatt ült; kiijsé lentebb Artois gr6f, a herc~:egek, winiszterek 
~ a korona fö tisztvillelöi ; Atellenben a királynő s háta megett Artois gr6fnö, 
a herczegnök, udvarhölgyek, kik mlndannyi11n pompé.s11n öltözve filnyes his~retet 

XVIII. l 
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nyugtalan kiváncsisággal látta elvonuini ama követeket, kik az 
ország különböz8 részein ötszáz választó kerUletben összegyült négy 

képeztek s111Amára. Az ntczAk szönyegekkel valának beteritve; a franczia ~R 
schweiilli testilr-ezredek a Notre Dame-tól kezdve egészen a Szent-Lajos temp
lomAig szakadatlan sorfalat képeztek ; iszonyn néptömeg tiszteletteljes esendbe 
merülve sBemMlte átvonulásnnkat; az erkélyek drága slil6nyegekkel valának fel
ékitve s telve mindennemii és birü néztlkkel, szép éR izletesen öltöziitt höl
gyekkel; a kalapok, tollak és öltönyök kiilönfélesége, 8 mindenki arczán látható 
Mes megelégedés, a mindenki szemébtil sugárzó öröm, a tapsok, a kandi tekin
tetek, mellyek bennünket már távolról észrevenni igyekeztek H még akkor is 
követtek, midtln el!llök eltüutüok . • . . olly gyönyörU IAtvAnyt képeztek, mally
nek életbü leirá8ára Dincsenek BZavainlt. A zenekarok időrtil idtlre zengzetes 
dallamokat hangoztatánalt ; 8 katonai menetek, a dobok zavart pt>rgése, a trom
biták harsogása, a papok magasztos éneke, mellyek minden hangzavar nélkül 
válták fel egymást, nagyban emelék ae Örökkévaló eme diadalmenetét. 

nE látvány által édes elragadtat.llsban riogatva, magaslitOll ils egyseers
mind hatékony gondolatok cziká?.tak lelkemben. Ezen Fran<'ziaorseág, ez az én 
kedves haz!m, mid3n a vallás alapján igy megrendült voln11, ezeket látseott mon
dani : Fojtsátok el gyermekes visd.lkodAsaitokat. ; ime, itt a dönt6 pillanat, melly 
engem nj életre kelt, vagy örökre megsemmiRit •.• Hogyan l dmellynyugtalan, esz
telen, dicsvágyó emberek s aljas lAzitók görbe utakon egyenetlenséget fognak 
benned tA.masztani, oh hazám? csalékony igéret.ekre fogják romboló rendszeröket 
felépiteni f aet fogjak neked hirdetni, hogy ltét érdeked van, hogy a féltékeny 
szomszMok által annyira irigyelt dics6séged és hatalmad ugy fog elenyészni 
mint a füst a déli szél e16tt? Nem; esküszöm te neked; ~zárad.ion el nyelvem, 
ha valaha el tudnAm felejteni nagyságodat 6s d i callségedet l 

"És a vallási ezertartás milly fényt árasetR ezen teljesen földi pompára ! 
Nélküled, oh tiszteletreméltó vallás, csak hiu kérkedés leen fl ett az l de te meg
tisztitod és megszeoteled, te nagygyá teszed magA.t a nagyságot is; a királyok, 
földi hatalmasságok is legalább szinlett hódolattal adóznak a királyok királyá
nak! ••• Igen, egyedül Istené a dicsliség és hatalom ! . . • Ama ssent smertar
tások, amaz énekek, amaz egyháziasan öltözött papok, amn tömjénidstök, ama 
mennyezetek, amaz aranytól és drágaköveltt61 ragyogó szentségtart6 mind a pró
féta ez~n szavait juttatá eszembe : Jeruuálem leányai, királyotok kiheleg; öluétek 
fel menyegzöi ruháitokat éa /U8aatok eléje. Örömkönytik bullottak szemeimb61 ; 
Istenem, hazám, polgártársaim mind saját énembe olvadtak össee. 

"A menet a Szent-Lajos templomAba érkezvén a három rend ae egybás 
hajójának közepén sz!mukra készitett padokban foglalt helyet. A kirAty és 
királynő egy violaszinü s arany liliomokkal ékitett maonyezet alá helyemkedtek 
el; 8 berezegek, herczegn6k, :88 állam f6 tisztviseilli S IUl Udvari hölgyek BS 8 
felségök szAmár& fentartott zárt helyet foglalták el. A szentség az O 1altdariB 

hoatia kifejezésteljes énekecske zengése mellett a föoltárra vitetett. Ezen termb
szetes de valódi és hangzatos ének, menten a hangszerek zajától, mellyek annak 
szépségét anr.yira csökkentik, ezeu kidolgosott öuzbangzata az egekbe emel
kedtl hangoknak megerHsitett ama véleményemben, hogy az egynerti mindig 
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millio polgár által megválaszta.tva, utasításaik értelmében a visszaélé
seket felfedezend8k s orvoslandók valának 1). Ezen utasításokban 
a nemesek, kiknek kebelét még a forradalmakban is a rend és uralom 
érzete dagasztá s vezetni akarták azokat, osztályuk számára bizto
sitékokat követeltek a király, papság és harmadik rend ellenében. Az 
elsötöl kívánták, hogy a Bastille lerombolt~ssék, az egyetemea rendek 
id8közönként egybehivassanak és semmiféle adó ne vettessék ki 
a gyülés beleegyezése nélkül. A papságtól, hogy a tizedek megszün
tesaenek, jószágaik egy része az államadósság törlesztése végett 
eladassék, s a szerzetes rendek eltöröltessenek. A harmadik rend 
ellenében végre, hogy parasztok osztálya alkottassék, a gyülésakben 
bizonyos ezertartások hozassanak be s a nemesség jogczimei igazo
lására egy, a czimertudományban jártas törvényszék alakittassék, 8 

a kard hordása egyedül a nemeseknek engedtessék meg. A nemes
ség viszont hajlandó volt az adózásban résztvenni, dc csak ideig· 
leneaen, 8 a h ü béri jogokat eltörleni, de csak méltányos kárpótlás 
mellett. 

A papságban a legrégibb családok tagjai s az alsó néposztály 
gyermekei valának egyesülve , amiért is azok kivánatai határozatla
Dok s ellenkez8k voltak, s a gyógyszerek összeütközésbe jöttek az 
el8zményekkel; mindazáltal itt is a szabadelvit eszmék verg8dtek 
tulsulyra, s készek voltak a kiváltságokról lemo~dani s az adózásban 
birtok-aránylag résztvenni; némellyek azt kívánták, hogy a szegény 
ember ezerszámai vétessenek ki a zárlat alól s egyedül a napszámos 
legyen ment az adózástól. Egyszóval, azon utasításokba be volt fog
lalva mindaz, ro i késiSbben követeltetett 2); és mit nem lehetett 

n:ép, mindig nngy, mindig ióndgea . . • Milly oatob!k entelen bölcseségökben 
azok, kik gyermekiesnek találják a mindenség Urának adott külsll tiszteleteti 
Miként lehet közüny1laen Rzemlélni ezen erkölcsi lánczot, melly az embert u 
Istennel egyeeiti, melly az Istent a szemnek láthatóvá, a tapintásnak érdkelhe
tiivé teszi? La Fare ur nancy-i püspök egyházi beazMe vedrmondatául e sza
vakat vevé fel: Á valld8 teszi a birodalmakat eröaekkt a a népeket bolrk>gokká; 
ezen igaza!g azonhan, mellyrl!l soha egy okos ember sem kétkedett, nem azon 
fontos k~rdés vala, me Ily e nagys11erü gyülekezetben tárgyalandó volt volna: a 
hely a a körülmények tAgasabb tért nyujtAnak, mellyet a nancy-i püspök nem 
mert vagy nem akart erinteni." Memoiru de Fen·i~re.,. 

l) Lásd e könyv vég~n a Felvilágoaitó Jegyzeteket A) alatt. 
') M~g az emberi éa polg/Iri jogok meghatározáainak cairája is az utasi

t!sokb:m ( eahiera) vala letéve. Igy pl. a párizsi a többek köz t a k1lvetkelllllket 
tartalmazá: n Az emberek egyenlll jogokkal bírnak. Minden hatalom a néptili 
Rrilrmazik A avval a nép boldogságának elömoPalitl\tlll.ra kell élni. - A nép egye, 

l• 
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volna reményleni az egyetértésti:ll, melly azokat toll alá mondotta, 
ugysziutén a nép kebeléböl választott követek nagy többségétől? 

Ugyanis a papság háromszáz követe között csak negyv~:~nkilencz püs
pök ült; a nemességből csak kétszáz nyolczvaniit vala jelen, a bre
tagne-iak vonakodván résztvenni j a közép osztály hatszáz követe 
közöl százötvenhárom alsórendti tisztviHelő, százkilenczvenkettő Ugy
véd, alig hetvenl1at birtokos s néhány tudom}ínyo~ férfiu volt. 

Orlt'llllts t'ülöp. l.o t'nyetfe. Siey•~"· 
A nagy tömegben a t~zem némeJiy jó vagy rof'Z hirben álló fér

fiakat igyekezett ft>llelni. Orleans Fiilöp, az uralkodó családdal ve
télkedő fejedelmi ág feje, ki kéjelgése által becsliletét tönkre tevén, 
azáltal hivé azt vissza~zerezhetni, ha az udvar irányában ellenzéki 
állást foglal el, az angol Azokásakat és szabadságokat képviselte, 
mellyek alfkor nagyon divatosak valának; nem a he1·czegek de a köve
tek közé sorakozott; inkább Crcspy-ben mint Párizshan választatá 
meg magát, miután amannak utallitásni szahadelvüchhek valának j 
de ingatag dicsvágyúb&n, már csak azért i~, mert fiatalkori kicsapon
gásai következtében testben {,s lélekben meg volt rongálva, nem merte 
elfoglalni azon helyet, mellyet a közvélemény I!Zámára kijelölt. 
Lafayette, finom és egyszerü modoru férfiu, méltóságt.eljes gög nélkül, 
leereszkedő önmaga elvetése nélkül, rnint örgrúf az amerikai szabad
ságért harczolt, mint udvaroncz ellenkezé~ be tevé magát az udvarral j 
az amerikai héboruból visszatérve köztá1·saságias egyenességgel ve
gyült a tömeg közé, melly által imádtatott j sem láugelmével, sem 
erős szenvedélyekkel nem bírva, rnindig egyenlő, önzetlen s nyugodt 
vala a dühös izgalmak közepett; a törvény Ul'almút o hajtva, az ese
mények vezetésére nem képesitve, ezenltivül a kétkedő mély belátá
sát s a hivő melegét egy( sité magában. Sieyes, ki a harmadik rend

. ről (Tiers état) irt munkájával olly hiresl!é tevé magát, az angol al
kotmány materialismul!ának hódolt j a szabadságot és igazságot mint 
elvont elméleteket bálvb.uyozta; a kérdéseket nwsterileg tudta for-

temes akarata csinálja a törvényt ~ a közerél bizto~it.ja ano11k vé!rrehajtAsát. -
Az adó megszavazása az egés~ nemzetet illeti. - Itélet nélkül senki el nllm 
fogathatik, sem hivatalától el new mozdiUathatik. - A hivatalokra minden pol
gár alka.lmaztatbatik. ·- Minden egyes természeti, polgári és vallási s:.~abadsága, 
az él személye~ biztonsága s a törvényt kivéve rniudeu máR tekiutélytöl való 
föltétlen függetlensége kizár minden vi:.~sgálatot az ö vtileményét, b~>szédeit s 
iratait illetöleg rnindaddig, mig azok a közrendet meg nem z:warjá.k, vagy más 
jogait nem sértik. 
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mába öntoui s miként 'l'alltlyt·and mondá. rúla, mát· gondolkozott, mig 
mások legfölebb képzelöskiidtek. 

Mh·Rbt•HIJ. 

Leginkább magára vonta az ember tekintetét egy, rendkivül 
nagy s a himlő által elmtitott fö, hosszu hajzattal és siirü szemöl
dökkel fedve, ameily utóbbiak alatt villámokat szóró szem csillogott: 
ez 1vlirabeau gróf volt (sziil. 1749). Atyja Victor, telve a világot elmé
letekkel megujithatni hivő és szabadelviiségöknél fogva zsarnokokká 
levő oecooomisták tanaival, az Em h c r ck b a r á t j a czimü öt 
kötetes munkát irta, melly nagyban olvastatott, más nyelvekre lefor
díttatott és magasztaltatott., telve levén az szabadel v ü nézetekkel s 
földmüvelési és statistikai ismeretekkel. Egész életén át emberba
ráti eszméinek elfogadására sarkalta a miniloizterel<et; tányérnyal6i a 
század legelső emberének nevezté!{ öt, s ö elhitte azt, mrggyözödvecsal
hatatlanságár6l 11 büszke őseire és kora önhitt bölcseségére. Csa
ládja körében egy sziirny volt ez, s házának tagjai iránt örjöngő gyü
lölettel viseltetve, ötvenhét elfogatási parancsot eszközJött ki azok 
ellenében, mindenkor meg levén gyözödve, hogy a szigoru igazság 
szerint cselekszik. Ötödik fia Gábriel Hoooré iránt, ki igen szép 
gyermekei között felette rut vala, legyőzhetlen ellenszenv fogamzott 
meg lelkében; eltávolítá azt házától 1) 1 s minél inkább fejlődött a 
gyermek érzelme, annál durvább, ellenkezöbb s féltékenyebb lett 
az a ty a annak irányában. 

Ho1101'é mindjárt kezdetben a megvetés érzetét tanulván is
merni s legelöbb is bántalmazó szavakat sajátitván el, a dühösségig 
ingerlékeny természetüvé Yált, annál inkább mert "érezé, hogy nem 
rabszolgának :szliletett ;" amiért is atyja, ki esufsaga és elvetemült
sége felett folytonosan panaszkodott, katonának adta öt, az ottani 
szigoru fegyelem által megjavíthatni vélvén fia roszhajlamu termé
szetét. Itt pénz nélkül magára hagyatva adósságokat csinál, azután 
Párizsba szökik, és atyja az indiai gyarmatokba nkarja öt küldeni; 
azonban megelégszik bebörtöniiztetésével, mig végre kitünő tehetlié~ 

gének nyilvánulása által kiengesztelődve visszaadja neki nevét. De 
az őrgróf pedanteriája, nyakasságas gögje örökös ellenmondásban állá
nak a fiu lángelméjével, tevékenységével, féktelenségével s vonzó nyilt
ságával,, aki egyébh·ánt egyenlő hévvel veté magát oda a tanulmá
nyoknak és gyönyöröknek. Atyja , megengedi neki, hogy Párizsba 

1) Talleyrand is, mert sántitott, papnak adatott s collegiumból collegiumba 
küldetetL anélkül, hogy csak egy éjet töltött volna i~ az atyai fedél alatt. 
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menjen s a versailJes-i udvarnál magát bemutassa, meg levén győ
ződve, hogy "a Mirabeau ház ötszázados jóhirnevét nem fogja bemocs
kolni;" és való~an Honoré ottan megkülönböztetett és szerettetett 
Látván, hogy atyja gazdászati ügyei perek és utopiák közepatt mind
inkább alászállanak, fOggetlen állást biztositott magának nöül vevén 
a gazdag Marignan Emiliát, de ahelyett hogy eszére térne1 különcz
ségekre és kicsapo~gásokra adja magát és egy év alatt százhatvan 
ezer lirányi adósságot csinál. Ezt kifizetendö takarékoskodási terve
ket csinál, de atyja, kinek eszméivel azok össze nem férnek, minden 
kisegítő módokat ellenez, fia minden utjára akadályokat gördit a 
végre egy királyi levelet eszközöl ki, mellynél fogva ö bebörtönöz
tetik s a legszigorubb bánásmódban részesittetik. 

Nagyon megérdemelte azt kicsapongó szerelmeskedései által ; 
sBt a rágalom vagy atyai roszakarat még nővére iránti szeratetét is 
roszra magyarázta, mint akihez ö he\"es természete egész szen
vedélyességével ragaszkodott. Neje ekkor elválasztatott férjétBl, 
s Honoré egy erlldben elzáratva, senki által sem látogatva és senki
vel sem levelezve, elcsábítja az egyetlen nöt, kit ottan talált. Más 
börtönbe vitetvén, itt is sikerül megnyernie a kormányzót, ki bemu
tatja neki Demonie1· Zsófiát, egy betvenéves őrgrófnak tizennyolcz
éves nejét; Mirabeau azonnal meghódítja annak szivét s együtt HoL 
landiába szöknek. Itten mint idegenek, vagyontalanek és üldözöttek 
kölcsönös szerelmöknek élnek ; Mirabeau a könyváru~ok számára ir, 
s reggeli hat órától esti kilenczig dolgozvn, majd eredeti munkái, 
majd fordításai által naponkint egy Lajos-aranyat keres. Atyja, ki 
megaztint fösvény lenni, mihelyt fia megbüntetése forgott kérdésben, 
hatezer hatszáz fraokot költött felkeresésére s végre sikerült neki 
azt Vincennés-be bezáratni. Börtönében, ö a szerelem, türelmetlenség 
s romlottság korának gyermeke és képviselője, egészen a magány és 
boszu ferde sugallatainak engedé át magát s olly ocsmányságokat 
irt és fordított, amellyeket ma már föl sem fogbatunk, amiért is fog
sága többet ártott a közerkölcsiségnek mint husz elvetemült egyén 
fajtalan élete. 

Az oeconomisták elveit valló őrgrófnak egyik boszusága az 
volt, hogy fia a század bölcseleti eszméinek hódolt. "Ami ezen dühös 
bolondot illeti (ezt ir ja ö), ki Vincennes-ben fogva van, annak minden 
tudománya nem egyéb mint a nagy talán pletyka-álbölcselete, a sem
mirevalók zagyvanyelve és szemtelen visszaemlékezés. Három vagy 
négy bolond mint Diderot 1 D' Alembert, Rousseau s más örült és 
aranyozott papirha öltözött emberek, kiknek Babel tornyának leltára 
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könyvtáruk s kiknek eredetiségök legickább szemtelenségökben áll, 
ezek képezték a jelenkori eszelős álbölcselet raktárát, kik különben 
oem valók egyébre mint a bolondok házába. u 

Egyszerre azonban Honoré egyetleo törvényes fia öt éves ko-
. rában elhal és pedig olly körUlmények között , hogy hinni lehete, 

miként halálát egy oldalági rokon keze okozta. A Mirabeau név 
elenyésztének közel lehetősége felett megrémült az egész család s 
Jeginkább az őrgróf, ki most elhatározá fiát kiszabadítani, hogy igy 
a családot ujitaná meg. Hoooré negyvenegy hónapi szenvedés után, 
melly egészségát nagyon megrongálta, · szilaj s marész lelkülettel 
lépett ki börtönéből a nővérének igy irt: "Szabad vagyok, de mit ér ne
kem a szabadság? megtagadva atyámtól, elfeledve anyámtól, üldözve 
hitelezöimtöl,megfosztva mioden keresetmódtól,fenyegetve nlímtöl,nem 
bírva semmivel, jövedelemmel, pályával, bitellel, oh adná Isten, hogy el
lenségeim ne volnának olly gyávák minö gonoszak !" Atyja évpénzt 
nem akarván neki adni, tolla után él; azután De Nebra kisasszony
nyal Hollandiába szökik s ott ennek gazdag hozományát eltékozol
ván végső nyomorba jut, amikor nevezett ágyasát koldulni küldi, 
oem törődvén vele mi áron. Irnokától Hardi-tól gyakran kölcsön 
kéri megtakarított keresményét söt nadrágait és ingeit is, midön 
azonban a tulajdonos ezeket visszaköveteli 1 nemcsak hogy elta
gadja s hitelezőjét bántalmazza, de öt mint rágalmazót a törvény
szék elé idézi. 

Mindazáltal Mirabeau felemelt fővel hordja becstelen hirne
vének sulyát s mint ollyan ember, ki ismeri vétkei erejét, lángel
méje és munkája alta} nevezetességre remélt vergődni. Lelkiisme· 
retlen létére C o n si d e r a t i o o s su r l' o r d r e d e C i n c i o n a· 
t us czimü müvében hízelgésekkel tetézi és szitja Angolországnak · 
az amerikaiak elleni gyülöletét, bonczkés alá vévén azon intézményt, 
melly a democraticus köztál'saságban katonai aristocratiát látszott 
létesíteni. D o u t es su r l a l i b e r t é d e l' E s c a u t czimü mun· 
kájában a franczia mioiszteriumnak bizeleg 1 kigunyolván II. Jó
zsefnek a hollandi ket·eskedelem elleni terveit. Ekként mások esz
méi által kormányoztatva, még saját lángelméje iránt sem viseltetik 
tisztelettel. Visszatérvén hazájába és pedig olly időben, midön csak 
a pénzügy, részvények s társulatok forogtak szóbao, a váltó- B rész
vényuzsorások zsoldjába áll, Calonne pénzügyi rendszerét ostrom
landó. · Mint csalfa barát s veszélyes ellenség lévén ismeretes, ve
téltársai félnek töle s ugyanazért czirógatják öt. Calonna végre 
megveszi s mint kémet a németor11zági udvarokhoz, klilönöseo pedig 



a berliuihez küldi öt, ottan a leendő t'l!jedelmet tanulmányozand(l 1); 

honnét visszatérvén, pénzt szerzendö és zajt ütendő botrányqs 
adomákat bocsát közre. Mindig szegény és pazarló, élez-, vád és 
rágalomharczot folytat a pénztlizsérek és Necker ellen, a váltó- és 
részvényuzsoráskodást a király és közvélemény előtt bevádolja s az 
egyet!'jmes rendek összehivásának s az alkotmány megadásanak 
szük_ségét vitatja. 

Az elaljasult fónemesség ocsmány izlései közepett Mirabeau 
nem, volt roszabb másoknál, de a többiek hallgattak, ö pedig Mr· 
keqve családi üldöztetéseivel és kiállott szenvedéseivel sérelmet 
ejtett az egyetemes képmutatáson. V étkei mellett olly élénkség, és 
te~t!lég volt benne egyesülve, mellyek a többieknél hiányoztak j 

ide járult az erös lelkek ama sajátsága, mellynél fogva rendkivüli 
szeratetet vagy engesztelhetetlen gyülöletet ke) ten ek másokban magok 
ir~nt~ Nél}ány munkája valamint az is, mellyet Poroszországról irt, 
a hóhér által- égettetett meg; a király Saumur várába záratta a. 
szerzöt, honnét mint erkölcstelen ember, de egyszersmind mint ál
laJDférfiu lépett ki akkor, midön az egyetemes rendek összehivása 
Francziaor!Jzágnak olly sokat igéri, neki pedig zavaros vizet azol
gáitatott 1 mellyben halászhatna, s vásárt 1 mellyen magát pénzért 
vagy dicsöségért áruba bocsáthatná. A váltó és részvényuzsoráeko
dásról irt s Neck~r ellen intézett röpimtára az erényes Rulhiére 
ekként felelt : "Ön a hazáról beszél, Mirabeau gróf~ Ha három· 
szoros börkéreg nem fedné :!Z ön arczát, pirulnia kellene önnek 
ezen nevet emliteni! Birni egy házzal, mellyet kötelékek füznek 
a közös házhoz, a hazához; birni rokonokkal, baráto kkal, v éden,. 
ezekkel s ezek és a haza számára hasznosítandó javakkal j betölteni 
a fiui, testvéri, férji és atyai kötelmeket j birni egy tiszte.s fog
lalkozással : ezek képezik a polgárt. De ön, Mirabeau gróf, bir-e 
csak egyikével is ezen jellegeknek ? Önnek nincs hajléka, nincse
Dl* ho~zátartozói ; önnek rendes lakhelye a börtön, ho.l atyja eszé
ly~asége által fogva tartatva vagy letartóztatva mint bünös vagy 

1) Mi sem uudorit6bb, mint Miraheau ötvenegy lovele Calonna miu;~zter
hez; egéezen ar; örültségig vitt hiusligon kivül iszouyu~~on aljas erkölcstelenséget 
tár fel li ezekbeo s a személyekröl és dolgokról egyenlö piszkoöságglll itél. 
Egledül az uj király ~~olj~s vágyain:tk kifürkészésévef foglalkozik ~ Calonoe-nak 
azt tanác~olja, hogy kémiil egy nöt ldilrljön oda, kijeleivén azon testi tulajdon
ságokat, mellyekkel annalt birnia kell. 

Mirabeáuoak er;en utuás:1 Poroszországba kellli világonágba van he· 
lye;ve Theodor llllndt G-ro/ Mi1;a~eau (Berlin 1~58) czimii muojl;áj_ábau, 



esztelen kiadta lelkének mérgét, fogaival ~ardosta börtöne vasrá
csozatát, ekként begyakorlandó magát abba, hogy minél teljesebben 
azétrombolhassa mindazt, rui becsülni és tisztelni való vagyon a 
földön." 

Ekként a róla táplált iszonyatos vélemény s a kebelében for
rongó boszu által lesujtva, Mirabeau szükségesnek látta, a becsü
let utjára térni 1 evégből nemes érzelmeket fitogtatváu. A házi és 
politik~i önkény 1 ameily felett mások csak síránkozni tudtak, 
öbenqe valóságos dühöt keltett , ameilyből azután a nagyság és 
gyengeség rendkivUli vegyüléka jött létre. A nemesek testülete által 
mentegetözései daczára eltaszitva, s talán nem annyira vétkeiért 
mint inkább szemtelensége és elvei miatt 1 igazságtalanságról vá
dolta azt s elkezde a népuek hízelegni, mondván: 0 Én hiszem, 
hogy a népnek mindig igaza van, ha panaszkodik; hiszem 1 miként 
nem képes olly erős ellenállást tanusitani , hogy a rajta ejtett sé
relmek orvostását megnyerje ; biszem, mikéul nagyon ki fogja 
mutatni, hogy nem tudja, miként arra, hogy félelmeslilé tegye ma
gát, elég volna mozdulatlanul maradnia. A legártatlanabb de egy
szersmind a leggyőzhetetlenebb erő a müködéstől való vonakodás." 
Tevékenysége s maga félelmessége eHínyére van s megbélyegzett 
nevének daczára megválaszta tik, me rt a mozgalmak ban a világ az 
erőseké. A diadal bizonyos neme kiséri mindenütt a grófo t, kit 
a nemesek magok közöl számtiztek, a nép pedig kebelébe fogadott, 
de midön ki akarnák fogni lovait 1 kocsiját maguk vonandók, fel
kiáltott: "Most értem, hogyan lettek az emberek zsarnokokk. i a 
zsarnokst..g a hála felett emelkedett. u És hozzátevé: "Az emberek 
nem arra valók, hogy embert vonszoljanak, s ti már ugyis sokat 
vonszol tok. 11 

A fellázadt marst.:illc-i nép lecsendesitése végett a kenyér ára 
a valódi érteken alul lcszállittatott, amiböl bizonyára a gabona el
rejtése és éhség vala bekövetkezendö. Irnak Mirabeunak s meg
hivják öt a baj orvoslására, 0 Bzükséges lévén az istenekhez folya
modni, midön má1· az emberektől rnit sem lehetne várni. u Ö eljö, 
megnyugtatja a népet, s a kenyér árát a méltányos értékre felemeli. 
Más kormányzók és polgárok meghivják öt Toulouse-, Aix-,Manos
que-,Toulonba, s ö mindenütt lecsendesiti az éhező népet., mellynek 
egy másik főnemes azt felelte, hogy nem méltó még lovai alomjára 
sem. Mindenütt csodálatot sőt ~:~zeretetet gerjesztve maga iránt, 
majd mind bámulat, majd ismét mint félelem tárgya, minden bünt 
és szép tulajdont egyesitve magában, kimélet nélkül rombolt min-
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dent, meg lévén gyözödve, hogy bármennyi roszat okoz, kevesebb 
leszen ez annál, miröl gyanusitani fogják. A közép osztály válasz· 
tottjai hozának ugyan magukkal észt de semmi politikai jártasságot. 
Ő igen ; elsajátitá mások gondolatait kifejtvén azokat, magáévá tevé 
mások munkáit némaily szönoklati részleteket toldván azokhoz. 
Társalgása elbüvölő 1 ö maga valódi szónok a szónokok között j 
midőn haragra lobbant 1 ihlettsége a fönségességig sőt az erényig 
emelkedett; hallgatóit elragadá s ö maga gyakran mondá : "Ha ez 
nem, a mi századunk előtt ismeretlen, ékesszólás, akkor nem tudom, 
mi legyen az ég eme ritka és nagy ajándéka." 

Ezen férfiak és néhányan kivülök még nagyobbaknak lát
szottak a winiszterek s a gyülés többsége képtelenségének közepette, 
ameily akarta a jöt a nélkül, hogy tudná miben áll az, ismerte a 
hibákat a nélkül, hogy azok orvoslásáról elmélkedett volna, s mégis 
remélte ezt. 

De ba a két osztály védelemre szervezkedett, a harmadik rend 
győzelemre készült. A kereszténység már kimondá az emberek 
egyenlőségát Isten elött, most az emberek eli:ltti egyenlőség követel
tetett; ki akarták irtani a föld szinéröl az emberi faj barbár megkti
lönböztetésének nyomait j eltörölni a családnak a tulajdonon épült 
kiváltságait, a családokban az clsöszülötti vagy nemi előjogokat, 
az 1Ulamban az osztályok közötti különbséget j az egész nemzetet 
egyenlő terhek és igazságszolgáltatás alá vetni, a tulajdont felosztani, 
a jólétet kiterjeszteni, a munkát megtiszteltetésben részesiteni j az egye
sek jogának az egész nép jogán kivül más határt nem szabni i végre 
az ekként kivivott egyenlőségnek olly rendet biztositani 1 melly a 
szabadságot meg nem csonkitaná. 

illy eszmék forrongtak az oeconomisták ós philantropok is
kolája nevendékeinek fejében i minek következtében a követek
nek, kik a pénzUgy rendezésére valának egybebiva, sokkal ma
gasabb czél lebegett szemeik előtt, t. i. az alkotmányt megujitani s a 
papság, nemesség, harmadik rend, parlament és a király között 
létező viszonyokat megváltoztatoL A forradalom sikerülését már 
azért is könnyünek gondolák, mintbogy az az elmekben ugy is be
fejeztetett s csakis életbe léptetéséről vala szó ; a király szeriotök 
vezetbeté azt, szeotesitvén, amit mindnyájao követeltek, t. i. egy 
határozott alkotmányt, a winiszterek felelösségát 1 a rendek szabály
szerü összehívását, amellyek azután a törvényhozás minden cselek
vényében részt volnanak veendők. 

Igy gondolkoztak a fövárosban. Az udvarnál a királynő jól 
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tudván, hogy görbe szemmel nézik, tetteté magát, míntha egészen 
távol maradna a közügyektől; ellenben a király tudta, hogy sze
rettetik s hogy azt meg is érdemli j Necker azt gondolá, hogy a köz
vélemény a bölcseséggel és mérséklettel mindig karöltve jár s 
gllgjében azt hivé, hogy pénzügyéri szónoklataival óvatos haladás
ban tarthatja a népet, melly merészen elöretört. Egyszóval, mind
nyájan meg valának győződve a bölcselet mindenhatóságáról s az 
egész nemzetre ki akarák terjeszteni azt. 

De a tisztán látó fók ellitt milly aggasztó előjelek tárultak fel! 
Ez a hatszáz követ, mindannyian szenvedélyes okoskodók, nem is
meré egymást, nem a parlamentaria formákat. Sokan közölök főleg 
a polgári szárruazásuak a szabad kllmüvesek társulatához tartoztak, 
mellynek Orleans herezeg volt a nagymestere. Mig a fúpapok azt 
hivék, hogy a vallásellenes szellem ottan elfojtatik, egy sereg lelké11z 
azt remélé, hogy elháríttatnak az akadályok, mellyek öket a maga
sabb egyházi méltóságok elérésében gátolták j az álbölcsészek pedig 
már a vallás lerombolásán dolgoztak. A középosztály bankárok és 
tökepénzesek által kotmányoztatott, kik a zavarban halászhatni 
reméli tek, s ügyvédek által, kik a v&.gyon után áhitoztak, ez lévén 
képes nekik jogokat szerezni j némellyek ismét az egyenlőséget 

áhitozták, irigyelvén mások fensöbbségét 1 s a kik a gyüldékben s 
az encydopaedistáktól amugy futtában bizonyos politikai mázt sajá
titottak el, Helvetiust, Voltairat és a Port-royalt összevissza-zavarva 
záporként szórták azt, ama nagy nevekk.el akarván személyes 
érdekeiket eltakarni. Egyik Mably után a régi köztársaságokat 
csodálta; a másik Raynal-ból minden intézmény ellen dO.höngött; 
a harmadikból Diderot után a papok és vallá~ elleni gyülölet 
tajtékzott j a legnagyobb rész Rousseau C o n t r a c t 8 o c i a l-ja 
által lelkesíttetett, melly az lett a franczia forradalomnak, ami a 
biblia az angolnak. Nem az ész dé az érdekek és szenvedélyek. 
forradalma volt tehát ez már most, s illy kezekben hová jutandott az? 

A gyülésen kivül a polgárság, e jó de félénk, hiszékeny 
s az ujságon mint valameily látványosságon kapkodó nép állott. 
Ide vegyUlt azután ama nyugtalan csőcselék is, mellyet az éhség 
s a rendkivül kemény tél Párizsba vonzott, ott valameily zavarban 
kiönthatni remélvén gyülöletteljes mérgét, mellynek már eddig is 
rémletes jeleit adá, Az eszmék fanatismusa, annyi könyv és esemény 
által fokozva s azok által, kiknek mérsékelniök kell vala, pártolva, 
kitöröfélben s vérengzésre ragadandó vala még a. különben jellemes 
és őszintén jóakarat u férfiakat is, azt hitetvén el velök, hogy ekként 



a közjó érdekében etlCiekszenek. Határozlitlan v:igyak, tulhajtott 
remények, a változás és rombolás szükségének iszonyu érze.te 
kapott most általában lábra; de senki sem gondolt arra, mi volna 
a romok fölé építendő. Mindnyájoknál kevésbbé tudta azt az udv~r, 
melly ezen gyülésben nem látott egyebet, mint az előtte tátongó 
mélység fölött pillanaira emelt hidttt, s amelly a szartartás szabály~
inak megállapitásán s a követek ruházatának meghatározásán kivül 
mással épen nem törődött. A papság közöl, ha. némellyek állhata
tosan a nemesek mellett maradtak is, mások csak az illő alkalomra 
vártak, hogy a harmadik rendhez csatlakozhassanak. De a nemesség 
iszonyuarr féltékeny volt kiváltságaira s nem leveu képes a közép 
osztályt másként }!::nyomni, a divathoz folyamodott, s köpenyekben, 
karingekben, tollakkal B paszományokkal pompázott, mig amaz 
határozottan fek~1te ültönyben s háromszr)gletü kalapokban járt. De 
mi haszna? a közvélemény hangosan nyilatkozott a tapsok ban, 
mellyek akkor keletkeztek, midön Daupbiné három rendbeli kö
vetei egyenlően öltözve jelentek meg. 

A nemesség tehát a helyett hogy a legfontosabb esetekre 
tartotta volna föl erejét, jelentéktelen apróságokra pazarlá azt; s 
midön arról volt szó, hogy a követek közös ülésben igazollassauak, 
ö ellenszegült, makacsul az 1614-ki gyakorlathoz ragaszkodván, 
azaz megtagadván a két század óta létrejött haladást. Az igazat 
megvallva, a nép gylilölete inkább a nemesség mintsem a király 
ellen irányult j s valóban ama szeren csétlen kisérletek után a 
királyság visszaállittatott, de nem a nemesség. Ennek hibája abban 
állott, hogy nem csupán intézménynek vagy társadalmi tisztviselő

ségnek, de bizonyos fensőbb fajnak tekinté magát, s már azon vita, 
hogy a szavazás fejenként vagy rendenként történjék-e, egy egész 
forradalmat foglalt magában. A nemesek gőgje haragra lobbantja a 
nép embereit, az ellenállás tápdt nyujt a- dicsvágynak, s a harmadik. 
•·end választottai felingereltetvén azok gunyolódásai által, kik azt 
rnondák rólok, hogy mire sem fognának menni, mindig fölebb és 
fölebb emelik követeléseiket, s a szokásos elvontságak értelmében 
s a történelem ellenére huszonöt millió munkás franczia kl1pvise
löinek tekinték magukat, mig a többiek alig képviselnek szeriotök 
százötvenezer birtokost. 

A vi2Bga szem mindjárt látta, hogy a döntö cc>apás az első 

gyülésben tétetett. A kormány, melly a kezdeményezést magához ra
gadbatta volna, mindent vita alá bocsátott j Lajos bizalmatlan ön
maga iránt, akarva a jót de félve a fejetlenséget, azt hivé, hogy 
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gyenge kezeivel feltartandja az egyensulyt a meghasonlások között, 
mellyek a rendeket egymás iránt az első pillanattól kezdve ellen
séges indulattal tölték el. Mirabeau Journal des états géné
r a u x czimü lapjában, rendkivüli hatalomra vergödvén anélkül, 
hogy valaki neki ellenállni mert volna, olly gőggel ad számot a 
gyülésröl, melly eddig hallatlan vala j roszalja a tulságos taps
viharokat s igy Hzól: ,~ Kívánntos volna, hogy Francziaország képvi
selői jobban átéreznék ktlldetésök és követi minöségök méltóságát, 
melylyel felruházvák; hogy minden áron s ok nélkül ne lelkesül
nének s ne tüntetnék fel magukat Európa előtt iskolás gyerme
keknek, kik •·ivalgana\( iirömükben szünidejöknek egy héttel való 
meghosszabbíttatása felett i de férfiaknak, a nemzet szinének, melly
nek arra, hogy a világon első legyen, csak alkotmánya hiányzik." 
Ekként a gyülés szóvivöje, oktatója és vezetője lett j ekként tényleg 
élt a sajtó~zabadsággal, mielőtt az követeltetett volna. Elnyoinatik 
lapja? mást kezd, mellyet a miniszterek elleni kifakadással nyit 
meg, "kik a fejedelem tekintélyével takargatják saját sz.amársá
gukat." Igy elválasztá a minisztereket a királytól, az alkotmányos 
rendszer fő alapjai egyikM mással helyettesitvén. 

Tárgyalás alá keriiivén a gyűlés elnevezése, Mirabeau indítvá
nyozta, hogy a franczia nép képviseletének czimeztessék 
az; de a n é p szó olly aljasnak tünt fel, hogy az ellen az egész 
gyülés morgott, amiért is Mirabeau kénytelen vala azt i:rn:r.olni: 
"Mit törődöm én az előitélet nyelve szavainak érteményével i én itt 
a szabadság nyelvén szólottam s az angolok és amerikaiak példájára 
támaszkodtam, kik mindig tisztelettel említék a nép nevét s nyilat
kozványaikban, tiirvényeikben s politiká.jokban megszentelék azt. 
Midön Chatam egyetlen egy szóban foglalá össze a nemzetek Char
táját, s azt mondá: A n é p f ö n s é g e; midlln az amerikaiak a nép 
természetes jogaival feleltek a publicziaták lomtárAból előszedett 

amaz egyezményekre, mellyek ellenöl{ben felállittattak, egész értel
mét, egész erejét felfogták azon kifejezésnek, mellynek a szabadság 
olly nagy értéket tulajdonít. Nagy szerencse nyelvünkre nézve, hogy 
a maga meddőségében ol1y szót kölcsönzött számunkra, melly ezen 
pillanatban, midön az forog kérdésben, miként alakuljunk anélkül, 
hogy a .közjót veszélyeztetnök, megnevez bennUnket anélkül, hogy 
lealjasitana, s kijelöl anélkül, hogy félelmesekké tenne j olly szó ez, 
melly tőlünk el nem vitatható j olly sz6, melly ma szérény ugyan, de 
annyira emelheti állásunkat, hogy a kiváltsligos osztályok tévedésök
ben való makacs megmaradásukkal kényszeriteni fognak bennünket 



14 

a természetes jogok- s a nép szabadságának védelmét kezünkbe 
venni. Én megmaradok e kifejezésem mellett: fr a n c z i a n é p; elfo
gadom, védem s nyiltan hirdetem azt épen azon okból, mellynél fogva 
az ostromoltatik. Igenis, mert a n é p nevezet nem eléggé tiszteltetik 
Ji'rancziaországban i mert el van homályositva és takarva az előité
let rozsdája által; mert olly eszmét tá.r eién"', melly félelemmel tölti 
el a gőgöt s bántja a hiuságot i mert megvetéasel említtetik a flSurak 
kamrájában i épen ezért, oh urak, fel kell vennUnk e nevet s nem
csak felvennünk de megnemesítenünk s tiszteltté tennünk a minisz
terek előtt s kedvessé mindenki szivében. Ha ez a név nem volna 
a mienk, azt kellene választanunk minden más nevek közöl s ugy 
tekintenünk miot a legkedvez8bb alkalmat arra, hogy azoigáljuk e 
népet, melly létezik, ezen népet, melly minden, ezen népet, mellyet 
mi képviselllnk, mellynek jogait védjük, amellyt8l mi a mieinket 
hirjuk s amellytl:ll nem szégyen nevünket s czimeinket kölcsönözni. u 

És a követek o e m z e t i g y ü l é s n ek czimezik magukat 
(1789. jun. 17); a mult be van végezve 8 a forradalom gyökeresebb 
miot azt bárki sejthette volna. 

A gyüh~s azonnal tényleges gyakorlatába lépett hatalmának, 
megszavazván az adót s elrendelvén annak behajtását, de csak azon 
ideig, mig föl nem oszlatnék i s elháritá a sokak által félt bukást 
azáltal, hogy az állam hitelezőit a franczia becsület védelme alá he 
lyezé. E jól kiszámított merészség megnyugtatja a népet, s elrémiti 
a nagyokat, kik most kibékülnek az udvarral, ekként a harmadik 
rend tulkapását mérséklendök. Necker látván e mozgalom növeke
dését, egy alkotmányt hoz javaslatba., melly körülbelül hasonló vala 
a huszonöt szenvedélyteljes év után engedélyezetthez; de Lajos a 
királyné s a herezegak által felizgatva módositani akarja azt s egy 
királyi gyülést hiv össze. Hogy pedig erre a szükséges előkészfile

tek megtétethessenek, a gyülés-terem egy idöre bezáratott, mialatt 
a harmadik rend követei a labdajáték bázAban gyültek össze (jun. 
20). s ottan Bailly csillagász és a gyűlés dékánja indítványára meg
esküdtek, hogy addig ezét n~m oszlanak, mig az ország politikai ujjá
születését be nem végezték. 

Lajos ekkor kezébe akarta venni a mozgalom vezetését na
gyobb engedményeket tevén mint valaha király tett (jun. 23) i de 
Mirabeau felkiált: "Megvallom, hogy ez biztosíthatná a haza üdvét, 
ha a zsarnokság ajándékai mindig veszélyesek nem volnának.((, Ek
ként még az engedmények is zsarnokságnak tartattak ; a gyülés 
hllssé leszen, a gyenge és habozó királylyal szemközt, ki a mozg~-
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lomból kizáratván teljes tétienségre kárhoztatik j Necker, ki beadta 
lemondását, visszaveszi azt , mintha a királyt védendő maradni 
akarna, s a nép által diadalmenetben hordoztatott körül. Brézé 
őrgróf fö szertartómester megjelenvén, azt kérdi, ha értették-e a király 
parancsait, s a gyülés megrémülvén mint az az eraszakkal szemben 
történni szokott, habozott, amikor Mirabeau felkel s méltóságteljesen 
és nyugodtan igy felel: "Mondja meg ön urának, hogy mi a nép 
akaratából vagyunk itt s innét csak a szuronyok hatalmának engedve 
távozunk.« Evvel szivén sebzé meg a régi monarchiát, Lajost a 
nemzet királyából az udvar királyává tévén le. A követek elragadtat
ván e vakmerőség által felkiáltásaikkal megerősítik azt, s Mirabeau 
azt inditványozza, hogy a követek szem~lye !!érthetetlennek nyilvá
nittassék. 

Mostantól fogva az esem~nyek olly gyorsasággal válták fel 
egymást, hogy az irók legnagyobb része a Bourbon és Orleans házak 
közötti százados küzdelem következményét látta ebben. Jóllehet 
ez határozottan tagadtatik s törvényes nyomai nem léteznek, ugy 
látszik, hogy Orleans herezeg királyi helytartó vágyott lenni, s Mi
rabl!lau azon reményben, hogy lelsö minisztere leend, öt támogatta. 
De a herczeg, ha népszerü volt is, nem becsültetett; ha asztaltársai s 
fizetett ügynökei által az egekig magasztaltatott i11, az ország irtózott 
azon gondolattól, hogy egy másik nem kevésbbé romlott férfiu társa
ságában az állam fejévé leszen. Azonkivül hogy gyenge tebets~g volt, 
hiányzott nála az erélyesség a bünre ugy mint a nagy tettekre. Sok 
nemest képes vala ö a gyülésbe vonni j sokan a papságból már ott 
valának; mig végre a király megp.l\rancsolta, hogy az egész nemes
ség oda menjen, mondván: "Nem akarom, hogy miattam esak egy 
ember is elveszszen. u Bailly ekkor felkiaUt: "A család teljes j u s 
ezen egyszerü polgár, ki csak erényeiről és tehetségéről ismertetik, 
az ország és egyház összes nagyjai felett elnököl. A gyülés most tör
vényhozói hatalommal ruházván fel magát, az alkotml.ny körvonalo· 
zását megkezdbeté. 

Jakobinos klub. 
De ekközben a választók, kik a képviselök megválasztása 

végett gyültek egybe, nem Ószlottak szét. Helytelen értelmezése 
volt ez, a népfönségnek , melly által a képviseltnek a képviselö 
feletti állandó hatalma szentesittetett ; a keröletek alsóbb rendü kép· 
viselök gyanánt tekinték a közeégi tanács tagjait, melly a hatvan 
kt'!riilet. két-kP-t kiildöttP-iblll 11zerveztetett. Folytonosan üléseztek 
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ezek a városházban s a Palais-Royal t) kertjében, ameily utóbbinak 
kávécsarnókai szószékekké levének. Itt az erény a bünnel, a lelke· 
sedett jók a legnagyobb gonosztev8kkel, a tisztes nök a kéjhölgyek
kel vegyülten vitatkoztak, határoztak s tomboltak, s már csak azért 
is nagyobb é11 nagyobb vakmerőséggel , minthogy törvényesitve s 
felelösek nem valának. Itt kezdett szerepeini Caroille Desmoulins, 
a forradalom legnépszerübb neve, mert a nép fia. Önzetlen, családját 
szeretö, finom és rlénk ifju vala ez, de könnyelmü, izgP.kony s hajlandó 
minden tulságra mint a nl-p vagy a tömeg; neme!\ de féktelen szenve
délyek ~Ital tüzeltetett s Athén szép emlékei áltol lelkesítve a társa
dalmat átalakitani M IV. Henrik azon ohajtását valósitani iparkodott; 
hogy minden paraAztnak tyuk filjjön fazékálmo, s ugyanakkor gyil
kosaágra tisztönzi s gunyoraival lázas ingeröltségbe hozza a népet. 

Midlín a törvényellség alásülyed, száz hatalom is lép annak 
helyére, kUlönösen pedig e két uj: a kl u b ok és hirlapok. Általá
nos a vágy egyesiteni a lelkeket mielött a cselekedetek egyesitteV 
nének; s midön valameily nemzet megrázkodik, az emberek köze
lednek egymáshoz·a szenvedélyeket rendezelidők vagy szitandók, Az 
első klub a gyülés tagjaiból alakult, melly a jakobinnsok kolostorá
ban fitvén fel tanyáját, erről neveztetett el, s amellybe késöbb a for
radalmi irók is befogadtattak, végre pedig mindenki, aki csak akart. 
Be valának ide hozva a tanácskozó gyttlések minden formái ; de nem 
a nép banern a szenvedély alkotta annak tagjait, kik minden fele
lősségtől menten nem hoztak ugyan törvényeket, de ök alakitil k a 
közvéleményt, s a tulzáeuak annál nagyobb tere nyilt itten, minthogy 
semmi által sem volt korlátozva. Ezen klubnak az egész országban 
voltak fiókjai, azt akarván ezáltal elérni, hogy a benső forradalom 
ennek terjesztése által tartassék fön. Fejei Duport, Barnave és La
meth valliinak , akiknek ellenében La Fayette és Bailly a Fe u i l 
l a n t-ok {mérsékelt pártiak) klubját álliták fel, ameilynek tagjai 
csendes, tudós s u~yanazért tehetetlen férfiak valának. 

A klubok csakhamar elszaporodtak s összeköttetésbe tevék 
magukat egészen Francziaországgal, ugy hogy a szikra Párizsból 
egeszen a határokig a legnagyobb gyorsasággal terjedt szét, ottan 

') Megjegy~eudil hogy Párizsban Patais royal-uak nem a királyi lak, ha
nem az Odeans-palobi neveztetik. Rendkivüli nagy tért foglal el ez; udvarok, 
kertek, számtalu.n boltolt, kávé- és szinházak vagynak abban, s ez volt tere al! 
első forradalont nevezeteHebh jeleneteinek , a második forradalom fondorkodá
~ainak. 
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ugyanazon szenvedély"'kot keltondök, a kormányt egy párttöredék 
há.l6iba bonyolítandétk s a némll ~s láthatlar. tö1•vényt hangzatos 
kiáltások és piaczi lál'má.k által to)fojtand.'.ok, Azért állittatván fel, 
hogy a uemzetgytHés irányában dlenzék~t képeznének, azokban a 
uapi kérdések rendes vítatá!l alá vétP-ttflk; roszalták azt, mit a 
nemzet képviselői elfogadtak; 1.ajt igyekezett ottan íitni az, Itinek 
~<Z a követeb közepett ueru sikerttit; a né]_J tapsaitól várta annak 
9zentesitéRét, mit a józan gondolkozástól meg nem nyerhetett És 
1ninthogy a gyiilölet volna azon szenvf!clély, mdlynek legkönnyebb 
hízelegni, ezt ezirógatták leginká.hL; hevtl~en kikeltek a követek 
~llen, kik feltilkerekedtek; szavaikat keméuy~u megrótták, szá.ndé
k~~oikat gyanusitatták ; urdltoztuk a király, miníszl erek, tisztviselők, a 
nemzet söt az egé11z ewiJ;,ri n~rn ellen; mhl<lenhol alnttomoA törek
véseket és összee~:~küvéseket láttak j az, Iti leguagyobiJ aggodalmat 
1tmusitott1 a legjobb hu.zatinak, a legmeg.Ualkodottabb vádu<~kodó a 
legbuzgóbb t\s legelmé1:1ebb polgá.r11ak, 1:1 az, ki az l~flzközük megvá
laRztásában minél keveiiebLet löJ.trenk~:~dett, a l~giig)'etiebb férfiunak 
tekintetett j u em volt itt sz U~ Hé"_.; i~men•l ek 1'1', '~t~:r.élyességre vagy óva
to;~ságra, midön n~ak u ro~zalaBI'ól, vádut!kodl\sl'<)l, 111: aggály, habo
zá>! és bizalmatlanság terjesztésér/H valu ::~zó. 

Nehogy a nép foglalkozásától elvouas8ék, az Ööszejövetelek 
eatve sötétben tartattak, kivévét; ba valaki gyertyát bozott magá.val, 

mellynek gyenge fénye csak homályosan világitá meg az egyik vagy 
másik profan ál t templom tágas boltozahdt. Az oltár helyén a 1:1zószék 
emelkedett, a padok minden osztályu polgárokkal valának megtelvc, 
köztök u kiabálásra, sobajtozásra é11 sirá11ra ol!y hajlandó nök, ide 
hozva Ctlecsemöiket is, hogy azok e láz1ts levegőt már mostan ma
gukba színák. Majd tapsok majd pedig pigzegések követék a szó
nokokat, kik között az volt a legszerencsésebb, ki legjobban ér
tett azon czifra 6zólamokhoz, mellyek a uzónoklatokhoz nem szokott 
tömeget olly könnyen mámorba ejtik, vagy az, ki a legvakme
röbb és széleöbb javaslatok elfogadását inditványozta, ~s ekként 

másokba is 1Héinté ama lázas lelkesedettséget, mellyot. ö maga 
érzett vagy B'llinlett. Mit bánta ö, ha vajjon a .iavaslatok helyesek 
1; kivihetők-e, cRak magasan hangzottak H tapsokat arattak legyen 
azok. Ée· mindenhatóknak érezék mngukat, lllellettök levén a cső
cselék s a lázadásL 

Sajto. 
De a klubok csak: azon kevesek számára valók voltak, kik 

azok ba megjelenhetének; szükséges vala tehát 1 hogy a lázi tó be-
XVUL 2 
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szédek mindenütt azétterjednének s a polgárt házában, magányá
ban s a távolban is fölkeresnék. E czélra szolgáltak a hirlapok, 
mellyeknek a vilAg csak akkor ét·ezte rendkivüli hatalmát. Nem 
irtak most könyveket, midön senkinek sem volt kedve éö ideje 
azokat olvasni, nem más, elmélkedést kivánó müveket, midön a tömeg 
csak a szenvedély nyel~ét akat·ta hallani, melly mindcn nap, minden 
órában változik. Legelőször is Mirabeau a Vidélt i Futárt (C o u r ri e r 
de Provence) alapítá, ezt csakbamat• számos más lapok követék, 
B a legolvasottabbak az(,k valának, mellyek az ingerülteéget leg
inkább szitották. Igy a többek közt kétszáz-ezer példányban nyo
matott a ,Párizsi forradalmakt (R e v o l u t i o n s d e P a r is) czi ru ü 
lap, mellynek homlokzatán ezen jelmondat vala látitató n A n a g y ok 
csak azért tünnek fel előttünk nagyoknak, mert 
térdelünk; keljünk föl. 

Egyszóval, mindenhol mutatkoztak ama kihágások, mellyeket 
az erőszakos rázkodások mulhatlanul előidéznek, ama gyülöletek, 
mellyek még az idö mostohaságait is a kormány ellen vádakul 
basználják föl, amaz elégcdetlenségek, mellyek egyedül az ismeret
lentől váruak valamit. A franczia testörök Pzintén a néphez álla
nak s az első forradalmi csapattá lesznek. Csakhamar felfegy,·erzik 
a nemzetörséget 1 ezen lényegében forradalmi erőt, miután mint 
a népből való osztozik azon szenvedélyek ben, mellyeket nemzetöri 
állásánál fogva el kellene fojtania. 

1\llindazáltal a tekintély, melly a had~erep;Pt, várakat és 
fegyvertárakat kezében tartá, elnyomhatá vala még a fellázadt 
tömeget; s azok, kiknek kötele~>ségöl~ volt volna tauácsukkal Lajost 
arra birni, hogy szavát tartsa meg s álljon határozoltan a szabadság 
mellé, azon reménynyel táplálták öt, hogy fegyverrel visszaezerez
heti azon hatalmat, mellyröl önkényt lemondott. Ugyanazért az 
udvar sereget gyüjt, vagy hogy félelmet gerjeH:~.szen, vagy hogy 
magát biztositsa. Mirabeau ennek következtében vádat emel ellene, 
s ezen fegyverkezés ellen a gyüléssel egy kérelemlevdet szavaztat 
meg a királyhoz, melly nem volt egyéb mint egy felhivás a fegy· 
verre: "A veszély, oh felség, nagy és általános s tul esik az emberi 
bölcseség minden számitásain! Nagy a veszély a vidék lakosaira 
nézve, kik a mi szabadságunk miatt aggódván, nem tudjuk, mi által 
tartathatnak féken, ru i után a titvolság mindent tuloz és nagyi t, a 
nyughatatlanságokat megkettőzteti, elkeseríti s mérg•~siti. Nagy a 
veszély a fi:ívárosra nézve: milly szemmel fogja a fenálló drágaság 
és görc~ös aggodalmai között nézni a nrp, hogy a katonaság fel-



- 19 

emészti előle élelme csekély maradványait? Nagy veszély a fran
czia csapatokra nézve, mellyek a vitatkozások központjához közel, 
egyaránt osztva a nép szenvedélyeit és érdekeit, könnyen e l fe l e d
hetik, miszerint a kötelesség öl(ct katonákká tette, 
s e s z ö k b e j u t h a t, h o g y a t e r m é s z e t e m b e r e k k é a l
k o t t a. Nagy veszély fenyegeti, oh felség, a mi munk álkodásunkat, 
melly első kötelességünk s ameily csak akkor fog diadalmaskodni 
és állandósittatni, ha a nép azt látja, hogy határozataink teljesen 
szabadok. Ezenkivlll bizonyos ragályosság vagyon a szenvedélyes 
mozgalmakban. Mi csak emberek vagyunk s ugyanazért a bizal
matlanság önmagunk iránt s az attúl való félelem, hogy gyengéknek 
fogunk látszani, a kellő határokon tul ragadhatnak bennünket. Erő

szakos és tulzó javaslatok által vétet ve körül, a nyugodt ész és 
higgadt bölcseség nem hallathatják meg szavukat a zaj, rendetlen
ség és pártoskodási jelenetek közepctt. A veszély, oh felség, még 
nagyobb . . . és terjedelmét magitélheti azon félelemből, melly ben
nünket ön elé vezet. Nagy forradalmak jelentéktelenebb okok által 
hozattak létre, s egynél több olly esemény, me Ily végzetes vala 
a nemzetekre és királyokra nézve, kevesbbé komor s rémletes mó
don jelentkezett. 

A nemesek, tudván, hogy Lajos nem képes védeni a hübéri 
ügtet, a királyné és Artois gróf körül csoportosultak. Sok volt 
kivánni a gőgös és merész Antoniától, ki mint föherczegnö, ki
rálynő és szép nií annyira tömjéneztetett, hogy szereBse a forra
dalmat, melly öt annyira megalázta és marczangolta abban , mi 
előtte legdrágább és legszentebb volt, B hogy méltónak higyon az 
uralomra olly nemzetet, melly öt a szem telenségig boszantotta s 
a legdurvább kegyetlenségig sértegettE'\, Nem értvén a népet és 
szabadságot, makacsul a nemesekbe helyezé bizalmát, s valószi
nüleg egy iszonyu terven törte fejét; Necker, kiben a királyné 
tetteinek szigoru Lirálóját látta, felszólittatik, hogy vonuljon vissza. 
Erre nagy zaj keletkezik, a szinházak bezáratnak s a forradalom 
uj alakot ölt (jul. 13). Desmoulins a Palais-Royal kertjének egyik 
fájáról egy ágat szakit s tüstént mindenki utánozza őt, avval mint 
valameily jelvénynyel magát felékeBitendö. La Fayette a nemzet
örség , élére állittatván , a főváros vörös <''s világoskék szineihez 
mintegy az egyetértés jelképeiil a fejér szint csatolja, ameily egy
szersmind a királyi tek in tél y jelképe is vala B azt mondá: "Ezen 
kokárda bejárja a világot." A választók kezeikbe veszik a hatal
mat, mellyet a válságos helyzet rájok kényszerit s egy községi 

2* 
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tanácsot alakitanak, Baillyt állitván annak élére 1 ki elfogadja az 
állomást, "mellyet sem ohajtauia, sem visszautasitania nem lehetett." 

A BastlliP lt>J'Ombolása. 
Necke1· és Orleans herezeg mellképr~i diadalmenetben hordoz.~ 

t.atnak körül, a katonák kllvel dobáltatnak; puska lövések, gyujto
gatások és fenyegetések ni:lvesztik a zavart ; fegyverek készittet
nek, azután megkezdődik a rablás, s a nép fegyvert találván a 
muzeumban, kezeibe ragadja azt s közakarattal a Bastille erős~éget 
megrohanja (jul. 14.). A schweiziak és rokkantak, kik azt védel
mezik, kényszeritvék a fegyvert letenni j a vezérek meggyilkoltat
nak s a többiek csak nagy ügygyel-bajjal menekülnek meg j de a 
politikai foglyok százai helyett csak hetet találtak ott, kik egészen 
más bünökért valának bebö1·tönözve. A legnagyobb diadatok egyike 
J!yanánt iinnepeltetett meg ezen esemény, melly az Orleans palo 
tának a városl1áz· s a tulzóknak a mérsékeltek feletti felülkereke
dését jelentette l). 

"Ez hát felkelés" kiáltolt fel XVI. LajoM; de Lianeaurt azt 
felelé neki nMondja ön, Fdség, hogy forradalom." Valóban a kiraly 
és nemzeigyülés egy lázadás önkényének valának kitéve, melly is
meretlen fők által vezettetett; a leginliább gyülölt herczegek el
futnak; a király pedig, ki nem volt annyira gyülöletes s aki nem 
ismert félelmet, midön csak saját személye forgott veszélyben, min · 
den kíséret s testör néli>.ül a nemzetgyülésbe megy, s jóllehet a 
megjelenése miatt mármát· kitörendő tapsvihart megakadályozák 
Mirabeau e szavai: "A népek hallgahi.sa leczke a kÍI·ályok szá
mára," mindazáltal ezen tett kibékité őt a nemzetgyüléssel. Lajos 
a nép kivánságának engedve Versailles-ból Párizsba jött (jul. 17.), 
de csak miután meggyónt, megáldozott s egy iratot készitett volna, 
ameilyben mindaz ellen tiltakozott , amire netalán akaratja ellen 
kényszcrittetnék. Bailly, átnyujtváu neki a város kulcsait, emléke
zetébe hozá, hogy a~ok IV. Henriknek i;; átnyujtattak, de azon 
különbseggel , "hogy ez népét nyerte vissza, most pedig a nép 

1) KevéK•el luhöbb a téren, hol a Bastille állott, ezen szavalt valának 

olvashatók. "Itt tánczolnal';" a gránátoaok annak m:hvá.nyaib61 egy domin6-já
tékot készitettek s azt egy illy értelmű versezet kiséret~ben a koronaörökösnek 
ajándékozták: "Azon falak l; ö ni, mellyek az önkény ártatlan áldozatait zárták 
!Dllj:!Uk köd, játPkRzerré nl11kitattak ár, hogy az a nPp sze1·etetA jeléül önnek fel· 
ajánltassék, s ez!\ltal értésére adassék, milly nagy legyen az ö hatalm11." A rab

lé.nczokb61 La F .. yette számára egy kard készittetett, a nagy kulcs pt•dig Wa· 
Bbingtonllak küldetett. 
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nyerte királyitt vissza. u Iszonyu töm o g vicleki néptől kisérve száz
ezer nemzetör között haladt d, mindenlitt e kiáltást hallva: "Éljen 
a nemzet ;u a városháznál a szabadkőművesek szertartásai szerint 
fogadtatott, s az a c z é J. b o l t o z a t alatt feltűzte a háromszinű ko
kár d át; a ){övetek megesküdtek, hogy védelmezni fogják öt, s 
nEljen a királyu kiáltások között visszatért Versailles-ba. 

Most a nemzet ura lett a törvenyhozói hatalomnak s a had
seregnek. A nemzetgyűlés , melly n l k o tm á. n y o z 6 gyűlésnek 

nyilvánitá magát, vala a nemzet, melly maga kormányozta magát. 
Nem lévén megkötve annyi tekintetek által mint a királyi hatalom, 
biztos léptekkel haladt, mert kényuri vala 1 rnindent vita alá vont 
s ott is segéJtorrásokat tudott felfedezni, hol előbb lehetetlenségnek 
tartatott. 

Mirabeau távol volt, midiin a páriz>Í polgárme-;ter megválasz
tatott, azért a választás B~illy-ra esett, holott csak egyedül ö lelt 
volna képes La Fayettét elhomályosítani. De 1\ésöbb cselszövések 
követke?.tében a jakobinnsok klubjának s azután az alkotmányozó 
gyülé,;nek elnöke lett. Kivál!) tapintatosságot és ügyességet tanu
sitott ő ezen hivatalában: méltóságot kölcsönzött a tanácskozások
nak ; tisztán körvonalozta a vita tárgyait, válaszai mindig talpra
esettek valának, s azon férfiak között, kik Rousseau elméletei felől 
álmodoztak, a gyakorlat és józan politika terén járt. AlapoRun ta
nulmányozta ő Angolország alkotmányát, "a nagyszerU példák ki· 
apadhalatlan kutforrását s a szabad~ág barátainak klasszikus ha
záját" B erős tanulságokat vala képes vonni abból; s látván hogy 
a mult nem egyéb tic:iúnál, tüzesen, mindcn teldntet s félénk for
mulák nélktil mindent feláldozott. 

Necker diadalmasan visszabivalolt s fenhangon "kedves és 
szükséges miniszternek" nyilvanittalot t. Ü n n ep volt visszatérésének 
napja, amellyen avval hízelgett magánult, hogy képes leend ezen 
felforgatási dühöt fékezni s legelőször is az amnestia kihirdetését 
hozta javasiatha (jul. 30.) 1) ; de Mirabe~>u, l{i nem türhPté öt, 

l) Necker eze11 all;alommal igy sz6lt a község-i l au>icshoz : .Kitüntetve 
lévén önök, polgártár~aik választása áiL:ll, miudenekelütt. legyeneit védlli a tör
vénynek és igap;s:Ígnak; ne engedjé It, hogy egyetlen egy polgár elitéltessék vagy 
megbünteRsék, mielött \'édelmét előadná vagy feddiletleo és részrehajlatlao birák 
{dtal ltihAIIgattatnél<, ami legelaö joga az embernPk, legszentebb kötelessége n 

hatalmaeokuak s legallaodóbban tisztelt kötelezettség a nemzeteknél. • . • A7. 
igazságs~nlgá.ltatiÍRnah mindig n j6ság érzet.étöl kell vezér,.Jtet.nie és lelkesíttet-



mert uszályhordozójául meg nem nyerheté, mérséklé a községi ta
nács nemes lelkesedését 1 szóuoki fogásokkal annak törvénytelen~ 
ségét igyekezvén kimutatni. De a fönemest~ég követeléseinek s a 
nép bizalmatlanságának összeegyeztetése felette nehéz dolog vala; 
Necker szavai még inkább feltárták az udvar gyámoltalanságát, 
melly öt kérkedőnek ismervén fel, elhagyta , s roszabb tanácso· 
sokhoz folyamodott. 

A gyülés mind a régi, mind a jelen bajok gyökerét kiirtani 
remélte azáltal, ha a kiváltságokat és hűbéri zsarnokságokat altörli 
s a nemeseket és népet egyenlösiti. Ekkor jöttek napfényre olly uri 
szolgálatok, mellyekröl alig hiheté az ember, hogy még a tizennyol. 
czadik században is léteznek, s ameilyeknél fogva a paraszt tartozott 
ura kocsiját vonni, éjjelenkint a vizet csapdosni1 nehogy az abban levő 
békák brekegéseikkel az ur álmát megzavarják 1 illyenek valána~ 
továbbá az első 6llhálási jog, valamint az il'l, mellynél fogva az ur 
jogositva volt két jobbágyának meztelen hasán a vadászat követ
keztében kifáradt lábait pihentetni. A polgárosodás ugyan kiküszö
bölte ezeket a szokásból, de eltörölve sohasl'lm valának. 

Az augusztus 4·ki c'·.i.il'li n•él". 
Augusztus 4-ének éjjele egyike a legnevezetesebbeknek a tör

ténelemben. A nemesek mát· elhatározák maguk közt, hogy Aiguil
lon herczeg, Franeziaor11zág leggazdagabh férfia, inditványba fogja 

nie. Ezen elvek, ez1·.n érzelmek Ttralkodulll< lelkemium anuyira, hogy ha a~ el
lenkezörill kellene m<·ggyözöiluöm, azon pilauathan, mellyben a kö~ügyek élére 
visszahivattam, meghaluél{ amiRt.ti fA.j<lalmamban s elves~teném minden erömet. 

"Bizom tehát, urak, önökben, kö.k engem jó indulatnkkal megtisztelnel<. 
Önök szivesek voltak nemi értéket tul~jrlonitaui 11z én szolgálataimuak s a jelen 
pillanatban, mellybeu azokért !\~Y uagy jutalmat kérek először s ut.óljára, meg
engedem magamnak kijelenteni, l1ogy hivatali buzgairnam v:.lóban nem volt ha
szonnélhülí Francziaországra. És cz11n nagy j11talom fejébell nem kérek mást 
önöktöl, mint figyelmet egy ide~eu tábornok (Hesonval) iránt, ha neki csupán 
erre van szüksége, R eluó~és1. {•.s cugedékouystl~·ut, ha 111111ál többre van szük
sége. }'elette 'zerouc.,ésnek iH·zeném m:.gamat, (,a ezen példa elöjele voln'\ egy 
amnestiának, melly visszaaduá uyng:il '"'"- !<'ran•· ziaoJ'Ht.ágnKk é,; minrlen polgárá
nak s az egész országual< mcgeng·dué, hogy eg·ycdiil a jövö felé forilitsa figyei
mét s élvezhesse min<la~on javaltat, tnellycket a nép é,., fejedelem egyetértése 
R minrlazon erök ö"zh;mgzatos miil<ijdése igérhet szfunnniHa, mellyel' felette al
kalmasak a júlétet a ~,-,almr!s4g s ezen ~zab;uls4g :tllnnrlóRágát az általános j{,lét 
felett megalapitani. Oh bár l''raneziaország minrlen l>~kosai kezet fognának a tör
vény védelmére; engedjetek, kérlek benneteket, ezen hö kivlinataimnak " hála a 
ti j6 indulatotolmak, legbol!logabh napja leszen ez életemnek ' egyil<P a ti leg 
Ilil-söbb n"pjai!oknak, nwllyel1 n•ég ,zámotollr~ fl'nlartv;ík." 



hozni az uri kiváltságok llltödését; Noailles algróf azonban meg
előzte öt, követelvén, hogy a ltöz-jólét az igazságban kerestessék 
s az általános adbzás behozassék, a népre terhes kiváltságok meg
szüntessenek, a hübéri jogok megváltathassanak , s a jobbágyi 
valamint minden más személyes szolgálatok és a holt kéz iránti kö
telezettségek váltság nélkül eltöröltessenek. Azonnal lázas nagylel
küség lepte meg a nemeseket, szerencséselmek tartván rongukat ki
váltságokkal bírhatni, csakhogy azokról lernondhassanak, s ugyanazt 
teszi a papság is. Egymással vetélkedve ujabb és ujabb áldozatokat 
követelnek most a gyülés tagjai j egyik az udvari nyugdíjakkal üzött 
visszaéléseket akarja orvosoltatni, a másik azt kivánja, hogy az 
udvari hivatalok ne csupán a főnerneseknek legyenek fentartva j 
ki a tizednek pénzben való megváltását, ki a gyarmatokban levő 
négerek felszabadítását, ki ::~z uriszék eknek, ki a hivatalok áruba 
bocsátásának, ki a hatóságok kiváltságainak, ki a vadászati és ga
lambház-t:utási tilalomnak megsziintetését, ki a papok stola-jövedel
mének, a tartományok közötti különbségnek, a városok és vidékek 
kiváltságainak , s a czirnnélkUii nyugdíjaknak eltörlését inditvá
nyazza, ki vég•·e több hivatalnak egy személyre való ruház,sát 
megszüntetni követeli. A nagy indulat okozta halványsággal arczán 
boldognak érzé magát, kinek eszébe juthatott valameily előny, 
mellyröl az általános egyenlőség nevében lemondana; még a közsé
gek és ezébek kiváltságai sem kiméltettek meg. Sieyes védte a papi 
tizedet azok ellenében, :"kik szabadok akarnak lenni 8 igazságosak 
lenni nem tudnak" ; de Mirabeau annak eltörlését sürgeti, 8 kivánja, 
hogy a papság fizetést kapjon, csak hál'Om keresetmódo~ ismervén 
a társadalom ban, t. i. a lopást, koldulást és fizetéshuzáat. Es győzött, 
s el lehet rnondani) hogy a forradalom e napon elérte czélját j s az 
lstennek hálaének, X VI. L aj osnak pP. il ig a s z a h a d s á g v i ss z a
á ll i t 6 j a c z im szavaztatott meg. 

De ha ezen, örökre nevezetes éj feltűntette a f1·ancziák nagy· 
lelkü gerjedelm~it, a kövP-tkezéi napol{ megmutatták, milly veszélyes 
vala ezen nemeskeblüség 1 melly a tömegben azon hiedelmet költé, 
hogy most. már nem volna tulságos 8Crnrni követelés s hogy épen 
semmi különbség sincs aközött, ami eltöröltetett s ami megváltatott. 
Felszl\badittatván a vadászat mindnyájan olly dühhel estek annak, hogy 
a vetések elpusztíttattak; a tized eltörlésének következtében a tulaj
donosok hetven millióval gazdagodtak, anélkül, hogy az államnak 
abból valami haszna le: t volna. Ekként az önkénytes engedmények 
értelme egészen odáig bővíttetett, hogy a tulajdonjog is megsértet-



nek i mert. a felizgatoU nép t~tszée szcrint le nem ceillapitha.t6, s ,így 
az eddig okozott pusztítások ujabbakkal tetéztettek; az urilakQk gyuj
togatása tovább is folytattatott s azon gabona-s~állitmányok, mellyek 
I'Z .éhséggel mindin.kább kíizködö Párizsba vitlittek, felprédáltaurk. 
Desmoulins elött még az is kiváltságnak tünt fel, hogy a nemzetör-

-ségnek fegyvere és jelvénye volt s igy szólt: "A fegyver- és szu
rony hordozási jog bárkit is megillet. 11 A. gyilkoss~goknq.J.t 8 hadi 
törvény kihirdetése által akarn~k gátot vetni; eközben a vád8skQ4ás 
nagyban szitta.tott, 8 nem,..etfehégs.értési per.ek mindinkább s~apo
rodtak s ha a f8várp11ban meg~r;üntlllk is, .a vidéken kU!linösen .délen 
még sokáig fenmaradtak. 

, Eaaberl Jolok. 
Az izgatók eszközül h11.sználták ezt fel a nép felbujtogatására, 

másQk pedig tulságokra kényszeríték a gyülést, Qlelly most egy n y i
l a t k o z v á n y t bocsátott ki az e m b e r és p o l g á r j o g a i r a 
vonatkoz6lag (aU:guszt. 23-24). 

Ezen rohamo!! s mindemellett olly gyakran utánzó forradalom 
ebben az &lDeri~ai forradalmat ak~~orta utánozni; de evégre nem két
s~gbe vonható vagy vita alá vehetö által,ános elvek, hanem olly tény
leges igazságok lettek volna szükségesek, m~llyek csak egyféleké
pen értelmeztetbetnek B meg nem czáfoltatbatnal' ; B igen jól mondá 
Mirabeau, hogy na s~,abadság ne'" valameily elvont tan s bölcseleti 
következtetés~k gyümölcse s hogy a jó tördny~k a mindennapi 
tapasztalat s a tények ész!ele~~n al!lpuló .okoakodáao,k szüleménye." 
Ugyanazért ezen hires nyilatkozványban még aztsem tudták szaba
to.s~n IIIeghatározni, mi legyen a jog; értelmezé~ek. al!lpigazságok, 
elvek öss~evissza v~;~.lának ebben keverve; a vilá,gos és szent igaz
ságokhoz ollyanok vogyit.ettek, JI1ellyeket a történelem és szokllsok 
már régen megczáloltak, s olly határozatlan formulák, mellyeket a 
nép nem értett s ameilyeknek a kevés számu bölcsészek mi has~nát 
sem vették 1). Az angolok az 1688-ki forradalom után szin~én be
l);yujtoH~k III. Vilmoshoz egy illyféle nyilatkozványt, de elöszl:ir ez 
~ forradaloq~ bevégzése után ttirtént, s másod~;zor csak néhány, olly 
v\)é,gos, .egyszerü és kétségbevonhatlen elveket foglalt magában, 
mellyek 11. tényleges jogokat biztositá.k. A franczia nyilatkozvány egy 
egyetemes alkotmány vala, mielött a nemzeti alkotmány létezett 
volna; az élt) egyént feláldozta ez e,gy képzelt embernek, s az elvon
tan tekintett CIIIheriséget nem pedig az e korban élö és bizonyos 
.szokásokkal biró huszonkét millio francziát szabályozta. Ha val.aha 

1) Lá~d e kön7v "'gt\n " Felviló.g08ító Jeg11•eteket B) ~lalt. 



léi~aB~tte.tbet~tt vol ua ie Jlgy illy á,llám, .,mindenkire n6z~ .~h4tleo 
rabszolg$s4g •zairm!lzandott abból s egyeol~~tég e rabszqlgaságban, 
mellyben m~g a lényegökben magán gyönyörök is eltöföl.tetv4k; 
azután e rabszq}gaság létesitése végett felállitott bü.ntetések és j\\tal. 
mak csakhamar m~gszöntették volna az egyenl8séget. 

Kiáltó példa ez arra, hogy milly 11ehéz ,annak felf~oia a 
társadalmi szabadságot, ki ut nem onnét felijlröl szár~~tjl!o l 
Milly f~kteleo v4kmerös!Eg .az ember részériSI hinnie, hog.y mio · 
denre képess hogy 8t illeti.f.lnnak elbatároz4sa, miként az emb!ern.ek 
joga van dolgozni a hogy az. l11.~en létezik ! 

Az alko•máoy. 
De alig hogy ki lőn kiáltva a természeti szabadság, u~y 

részét azlikséges vala feláldozni a politikai szabads4gnak , ezt 
követelvén az alkotmány, melly most vita alá véte lett. Maonyire 
felébredt l~gyen ekkor a kö1:szellem, már .az első kérdése,k tár
gyalása mut~tá. Az örökös monarcbicus kormány, a végrehajtó 
batalom a. király kezében, a nemzet befolyáu. a törvénye"'- hozá
sába és az adó mogazavazásába, miodezek olly pontok valán~, 

mellyekben mindnyájan megegyeztek; de vajjon a törvénybozó 
testület egy v~gy két kamrából álljon s állandóan yp.gy ~.~tak 
idö&zakonként ülésezzék-e, továbbá feloszlatás411$k módj&t, ugy
szinte a papa4g és a parlamente.k pplitikai létét, a. .sajtóuabad•áf: 
határát a .a király v e t o j á t iÜetöleg a kamr.ák. határozatai elle
nébe o, a vélemények egymástól.no\lgyon eltértek. 

Az alkotmányos m()narchiai párt Íiten erős volt ~g. wo~tt, 
s Fr~ncúaoraz4g mát· ekkor me,gnyerheté v.ala a Dll!llZeti egységet, 
po)g4ri ~gJenlöséget és politikai 11z•bads~got, ha azokkal ~eg 
tudott volna elégedni. Mounier már nyiltan .követelte egy vál,e.i3ztá.s 
utján alakitaodó kam1·á.t , c.gy élethoas2jigl~ nevelPiendö ált.JD
tanácsot s ~gy alkotmányos királyt: qe Rem ö, sem OlfJrmont-Ton
nerre, sem pedig La\ly-Tollendal, kinek esz.mói ,később általánosan 
elfogadtattak, nem bllgattati:ak meg, .söt m11guk a korona védöi 
sem egyeztek meg egymás közt. Neckernek .legalább hat4fozott 
terve volt; ö ugyanis az angol alkotQ1á.~yt 1\karta életbe l~ptetni 
két kamráv11l, mellyek he,tározatait a király szük~tégképeo l!r&ente
sitendette; ro inthogy azonban az egy egyezmény volt, Franczia
oruágr.a csak hQss~as küzdelem után volt alkalmazható. A fö 
nemesség az egy kamrát követelte, az Alsóbb nemesség, melly 
tu~ta hogy abból kizáre.t~ék, ellenezte, a nép pedig semmi ~efolyást 
eeiJl akart meghagyni a ne1Jlességnél1 mellyre olly féltékeny volt, 
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s azt kivánta, hogy a nemzet határozzon, a ldrály pedig hajtsa 
végre azt j ami nem volt volna egyéb mint egy köztá.rsaság, élén 
egy elnökkel. Sieyes, a következetes logikus, semmi különbséget 
sem akart látni a nemzet és király között s igy kiáltott fel : E{ g y 
Isten, egy nemzet, egy király, egy kamra. 

Mig az alkotmányozó gyülés a társadalmi kérdések vitatásával 
foglalkozott, a községi tanács a fegyverben álló és tétlen nép 
élelmezését s azok elitéltetését ttlzte ki feladatául, kiket a népdtth 
még halomra nem gyilkolt. A fónemeseken nagyon meglátszott, hogy 
meg valának rémülve a szanvedett csapás következtében j ami a 
demoeratAkat fellengz6 reményekkel töltötte el s ami még roszabb 
vala, azt eredményezte, hogy a város azaz a durva tömeg döntő 
befolyást kezde gyakorolni a gyülés határozataira, amellyek, ha 
eddig a nemzet jobb és józanabb része által hozattak, ezután azon 
rakonczátlanok által t•sikartattak ki 1 kik annak daczára, hogy el 
valának keseritve azon gondolat által, miként eddig csak engedel
meskedtek, képteleneknek érzék magukat parancsolni j továbbá azon 
szilaj és megvesztegetbeta nép vakmer6 és ostoba követelései által, 
melly a szolgaság járroa alól felmentett egyén minden büneit a szabad 
ember egyetlen erénye nélkiil önmRgában egyesi té, s ameily nem meg
gy8zlidése de kedélyizgalmai szerint majd tapsolt, majd fütyölt s a kö
vetekben nem törvénybozókat de hizelgőket akal't látni. Most a csőcselék 
elkezdé vétkes elméleteit gonosztettekbe öntenis a vérontás gyönyörét 
ízlelni; a nemesek pedig, kik a forradalmat meg nem akadályozhaták, 
örömmel nézték, hogy az kicsapougásai által önmagát meggyalázza. A 
párt, melly Orleans herezeg nevével takarózott, számfizetési lajstro
mokat terjesztett elö, s az idi:lnként véghezvitt gyilkosságok világo
san mutaták, hogy a néppel a vérontást meg akarják szoktatni ; a go
noszság tréfa tárgyává leszen ; gunyiratok és torzképek hozzá azok
tatják a népet, hogy kaczagjon az áldozatok felett j Desmoulins a 
lámpák államügyészének czimezteti magát; s6t még a jellemes Bar
nave szájából is kisiklott egy illy kérdés: "Tehát olly tiszta volt le
gyen a kiontott vér?" 

Rendes és minden forradalomban előforduló cselfogásuk azok
nak, kik a fenálló kormányt tulzó rendszabályokra akarják kénysze
riteni, az, hogy rémületet gerjesztenek, összeesküvéseket és gyilkos
ságokat jelentenek fel, ezáltal egyszersmind az is sikerülvén nekik, 
hogy eltöltik a népet azon félelemmel1 melly többé nem okoskodik, 
de bárkinek is hitelt ad, ki boszujának tárgyat s gyilkának ezél
pontot mutat ki. F~lhasználni a nép keblében régóta összegyült 
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elégületlenséget és gyülöletet, ezt akarák most is a tulzók, amiért 
is nem tudni ki által azon hir terjesztetett a vidékeken, hogy 
windeofelől rablók j6oek a termést elrabolandók, és megaemmi
sitendők. A rablók nem jelenkeztek , de Francziaország fegyver
beo állott és képes vala saját jogait megvédeoi. A felkelés nagyobb 
és nagyobb mérvben terjed, a kerületek és testületek követik Pá
rizst, miodenUtt vitatkoznak, határoznak, gyilkolnak, a kastélyok 
felperzseltetnek , a 11emesek agyonveretnek és pedig a gyaousak 
kikeresett kinok között. Még azok felette ezerencsések valának, kik 
csupán a párizsi tömlöczökbe küldettek. A nép minden mérsék
letre intő szózatuak ellenszegül, zsarnokságnak riyilváoitva azt és 
kiáltozva "Az akasztófára velök ;" s néha az alkotmányozó gyü
léshez illy tartalmu irat maoesztetett: "A honfiak Palais-royalbeli 
gyülekezetének szerenceéje van tudatni, hogy ha az aristokratikus 
párt, melly részben a papságból, részben pedig a nemességből és 
százhusz ostoba vagy megromlott követből áll, tovább is makacs
kodik az egyetértést zavarni s a veto-t követelni, tizenöt ezer ember 
készen áll házaik és kastélyaik felgyujtására." Ekként az alkot
mányozó gyülés törvényhozói tapasztalatianaága , böbeszMüsége 
és metapbisikai elvontságai felett tulsulyra vergődött a fegyveres 
nép dühe s a gondolkozó fök forradalma néplázadássá fajult át. 
Lehetséges vala illy erőszakos rázkodások közepatt jó alkotmányt 
késziteni? 

Minthogy pedig a nép ugy értelmezi a szabadságot, hogy 
semmit sem kell fizetni, a pénzügy mindinkább nagyobb zavarba 
sülyedt. Hogy a fegyverben álló népet élelmezni lehessen, szük
séges vala a pénztárakat kiüríteni és a só árát leszállitani, holott 
a többi jövedelem-források egészen kiapadt11.k j ugyanazért nyolcz
van milliónyi kölcsönre vala szükség, de senki sem találkozott, ki 
ezen összeg hitelezése által pénzét koczkáztatni hajlandó lett volna; 
s midön Necker a jövedelemnegyed-adót inditváoyozá, mindenki 
összeesküvést akart látni abban, s csakis Mirabeau, noha ellensége 
a miniszteroek, szavaztatta meg azt. 

Természetes vala, hogy a közvélemény ki akarta ragadni ar. 
u d v art egy kis városból, boi az csak udvaronczai és tisztviselői 

által k9rnyeztetett, áthelyezendö a nép közé a Tuileriák palotá
jába, melly már egy század óta lakatlao állott. Egy lázongó cso
port nö, köztök nörubába öltözött férfiak, megrohanta a városházat 
s ismét ·versaillesnak tartott (okt. 5) j La Fayette, ki legalkalmasabb 
egyén vala az udvar megmentél!ére1 a nemzetörség által szintén oda 
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vonatott; .a .királyi lak nem minden véroBtás nélkül ·megroban+atik, 
1:! a , kiré.ly ·megigéTi , hogy Pé.rizsba teszi é. t lakását, ameily ut
jában véres föket hordozó csl:lcaelék 1) s kul!jongó nöserl!g vonul 
elötte; s a városházba érkezvén reszketve kiáltá: "Bizalmpmal 
térek viasza pári~ si népem .közé." 

•11ÁSODIK I'EJE·ZET. 

M i r a b e a u és B a r n a v e. -· E ls 8 A 1 ko tm á n y. 

Látva, mivé fajultak ezen, kezdetben olly nemes irányu moz
galmpk s tapasztalva, hogy a szabadság népe a rakonczátlanság 
népévé válLuzott át, s hogy a polgád társadalom már nem a ba
ladás felé, de a családi élet s az uri osztály biztonsága ellen tör, 
a követek közől sokan szabadságot kértek, a nemesek pedig azá
mosan ktilföldre köhöztek., ellenforradalmat tervezve, s igy a ki
rály általok elhagyatva csakis a birtokosok által támogattatott, 
kik öt..Baját bizton3-águkra nézv.e szükségesnek tartották. 

Mlrabeau a kl"ály zseldjában. 
Mirabeau, kiben az elsö gyülés ugy szólva személyesitve 

volt, ha előbb szitotta is a piaczi lá.zor.gásokat, sőt azt kivánta, 
hogy a gyülés határOf&&tai, anélkül hogy az illem és jó rend kö
vetelte volna 2), a nép tudomására ,hozassanak, most ·B lázongók 
ellenében a rendre kezdett hivatkozni s a kegyeletteljes tisztelet 
érzetével magasztalá XVI. Lajost, ki, mint mondá, C84k akkor 
tévedett, midön miniszterei által megcsalatott a). Megvetéssei vi
seltetve az emb.erek iránt, nem becsülést de ret.tegést vagy csodá
latot kivánt költeni maga irá.ct; nem akarta a közvéleményt meg· 
nyerni, de heves kitörésci, gunyorai és különczségei segélyél/nl 
11aját véleményét másokra enöszakolni; szónoki szólamokkal dicséri 
a királyt, utálja a népmozgalmakat s a nem általa támasztott za
jongist; az .állam élére kiván állani, de anélkül hogy magán erkölcs-

l) Louis Bianc keserüen kit.ör a jó nép rágalmaz6i ellen, kik e tényt is
mételgotik, s azt Dlondjn, hogy ezen véres f8k még reggp.ltöl fogva bnrrr;ol
tattak. 

2) Mirabeau gr6f harmadik levele választ6ihoz. 
a) Mo11iteur, 1789 juoiue 27-ki lll~. 
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telenségeit elhagyni ak6l'ní1; Iáegbuktatja a kiralyokat, de·· fél & 

köztársasá.gtól, mÍllt ameHy romlottságá-val ellenkezésben AIL Min• 
dig gögös· magatartásu, még aljasaágainak is blösies tekintetet akar 
kölcsönözni, szünet nélkül a birneves régiekhez hallonlitja s a nép . 
képzelődésében azok magaalatá-rai helyezi magát; van fanatismusa, 
de ez egészen emberi, öntudata; de ez egészen az észé, nagy törek
vései, de ezek egéuen anyagiak. Gög és önzés képezik tetteinek -
alapját; a nem-nemesek et képviseli; mindazáltal megtar~ja grófi 
cll:imét s egyetlen alkalmat sem szalaszt el, meUy ben származását s 
rokoni ÖBtizek-öttetéseit felemlítheti j a szószéken az egyenlliséget 
sürgeti, de ho~y azt szerethesse, sem erényekkel, sem W& evégre 
sziikséges erkölcsi erövel nem bir; minden párt között s Iliindeo
párt fölé emelkedik j mindannyian utálják, mert UJ alkodik felettök; 
miudnyájan birni óhajtják, mert megbaktathatja vagy szolglílbatja 
azokat j ö egyiknek sem engedi át magát, de mindegyikkel al
kudozik. 

Hiuságát a titokban történt királyi fogadtatásokkal táplálja, 
s ugyanakkor vakmerő beszédeivel a népszerüsé~t· szerzi meg; s 
azt szinlelve, mintha a hatalommal daezolna, ékess~ólásé.tól megmá
morosodva ast hivéi· hogy a szó csakugy képes a tömeget lecgen
desiteni mint felizgat ni, s avval hízelgett magának, hogy· ujrar fel 
fogja épiteni a monarchia épületét, mellyet ö maga· rombolt le. A 
forradalmat szem élyesitendö egy trónkövetelőt keresett, de Orleam1 
herczeg,, ki annyi kicsapongásról vádoltatott, talán nagyon haza
fias volt· Mirabeau előtt, ki evégre egy összeesküvőt aka.t't; talán
a herczeg-jobba n sz erette· a köztársaság elsö polgára,• mint a klirály 
czimét ; amiért is Mirabeau, látván, hogy öt határo'Zott lépésektte· 
nem. birhatja, felkiálta: "Nyomorult! Vágya· v&oi a b'ünr41, de 
ni nea ereje;" 

Orleans herezeg a közgyHlölettöl kiaérva· Fránczhaországból· 
kiköltözött (1790); és Mirabeau, miként minda11ok, kik a· forradalom: 
árjának engedik át magukat, azt hivé, h~>gy épen· olly köooyü 
annak ellenében evezni,. s nem vevé észre, hogy az' er ö, mell~re · 
olly büszke volt, nem benne de az árban rejlett, melly öt magával 
ragada. Alkudozni kezdett most ö .La Fayettt~-~teJ1 ekként. a-- ba.talmat 
kettejök:),ezébe ragRdandó, s minthogy La' Fayette a királynét 
meg akará menteni, Mirabeau belMgyezett, mond'fán: "Nél j 6, hadd 
éljen. Egy megalázott királynéinek nasznát lehet venni valamire, 
mee;fojtva lrgfölebb is csak egy. szomorujáték tárgyául. alkalmas." 
A kegyetlen tréfa tudomásQ.r& jutotir Málria .A.otoaiáaak.J .. k.i kéD;ytti'&Q-



volt azt elhallgatni, de egyszersmind olvasni abban a számára már 
mostan kitüzött sorsot. Ugyanazért, midéln Mirabeau felajánlá 
magát a királynak, Maria Antonia nem ezenvedbeté élt; feláldozva 
mindent, mit szeretett , nem volt képes gyülöletét is áldozatul 
hozni; s megaláztatás legmagasabb fokának tartá szövetségestil 
birni azt, kit mint ellenséget félt; meg lévén gyözi:Sdve, hogy 
az illy fajta férfiak, midön magukat eszközlll látszanak felajánlani, 
tulajdonképen urakul tolják fel magukat. Mirabeau megesküdött, 
hogy meg fogja boszulni azt, ki elég eszélytelen volt élt megvetni, 
s ismét élére állott a népmozgalmaknak, mellyeket már előbb elfojtani 
igyekezett. XVI. Lajos tehát kénytelen volt öt megvenni, hatszáz 
ezet· fraokot ad ván neki, ezenkivül pedig ötvenezer franknyi 
havi dijt. 

Mindazáltal Mirabeau nem árulta el a nemzet ügyét s állha
tatos törekvése volt a monarchiá.t megmenteni. A királyt arról 
igyekezett meggyőzni, hogy más ut nincs a szabadulásra mint 
őszintén a haladáshoz szegéldni, és azt mérséklendél, élére állani, s 
X VI. Lajos az ö tanácsára csakugyan ragaszkodását nyilvánitá az uj 
intézményekhez, mellyeket, mint mondá, már elélbb óhajtott és 
meg is kisérlett, eöt fia szivét idomitani fogja a dolgok uj rendjéhez. 
Ezen nap még üdvkiáltásokkal halmozta el a nép XVI. Lajost; de 
egészen más foglalta el most az ö keblét, B alig hogy megesküdött 
az alkotmányra, termeibe lépvén zokogva veté magát egy székre, 
s a nem kevésbbé levert Maria Antoniához igy sz6lt: "Minden el 
van veszve! Ab asszonyom l és ön tanuja volt ezen iszonyu meg
aláztatásnak! tehát azért kelle önnek Francziaországba jönnie, 
hogy lássa ..•. " 

De ha Mirabeau uralkodott is a karzatok felett, a gyülésben 
nem voltak párthivei, mig ellenben mind a régi monarchia barátai, 
mind pedig a köztársaság elöhirnökei határozott ellenei valának. 
Ellenségei elélbb perekkel, azután párviadalokkal akarták élt 
tönkretenni, de a kibivásokat nem fogadta eJ, anélkül hogy azok 
visszautasitása a gyávaság bélyegét sütötte volna homlokára 1). 

1) Ezen m6d a Jegfélelmesebb embl!rek láb alól való eitételére igen gyakran 
alkalmazúba vétetett a nemzetgyülés tartama alatt, annyira, hogy indítványoz
tatott, miként a kibivók gyilkosoknak tekintessenek. Barnave, ki Unytelen volt 
többször verekedni, a szószéken ezt mondá: ftEgyedüli eszköz a sl'lemélyes bo
szúk meggátlására kivenni a polgArok kei'JébéH a fegyvereket, mellyeket polgár
társaik ellen ir!nyo11mak, s felf'Pgyverer;ni a törvényt ellenök. BilnteHaenek meg 
a sérelmek s azok nem fognak tabbé elkövettetni." 
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"Semmi sincs a világon több - mondá 8 - mint verekedö, debi
zonyára nem fizetné ki magát, hogy az én jóravaló fejemet egy eszelős 
feje ellenében koczkáztassam. u Az irigység, melly rendesen a legszebb 
oldalra irányozza fulánkjait, mint szóookot sebzé meg j azt mondták 
és írták felllle, hogy nem maga szerkeszti beszédeit, miotha bizony 
irodalmi tolvaj volna az, ki mástól veszi a tüzet, mellynek csak 
ö maga tudja alkalmazni szikráját; mintha az ö hatalma nem inkább 
szavaiban mint irataiban rt'jlett volna. Megtámadták multját s 
akkor lesütötte szemeit, mint aki tudja, hogy megérdemlé azt, s 
feljajdult, ·látva, hogy vétkei miatt a forradalom jellemesebb férfiai 
vele egyesülni vonakodnak. Már eleinte igy ezólt: "Mennyi szeren
esétlenség háramlik Francziaországra fiatalkori erkölcstelenségem
böll" utólja felé pedig: "Ah, minö sorsot biztosithattam volna ha
zámnak, ha a Malesherbes-éhez hasonló jó hirnévvel lépek a 
forradalomba l" 

Jegyezzék meg ezt magokRak azon elméleti férfiak, kik 
mosolyognak, midön az ember el8ttök erkölcsi eszmékr8l beszél, s 
azt hiszik, hogy egy államférfiunak egy kis ravaszság- és bátorságon 
kivül másra nincs szüksége. 

Barna ve. 
Hibáiból ellenségei állványt emeltek a grenobie-i Pierre Bar

nave számára. Huszonhétéves ifju vala ez, telve kora bölcseleti 
eszméivel s a hatalom iránti gyülölettel s támogatva a nép kegye 
által, mellyet tulzott el veivel és beszédeivel kierőszakolnia sikerül t, 
mint ezt tenni szokták, akik azon véleményben vannak, hogy az 
ész határain tullépve a felettök álló nagy férfiakkal majdan verse
nyezniök sikeriil. Ihlettség és valódi nagyság nélkül, tanult de 
eszmeszegény, ékesenszóló de melegség nélkül, egyenes sziv de 
ingatag akarat és korlátolt tehetség, ezek valának fö jellemvonásai, 
s igy csak a pártirigység hasonlithatá öt össze Mirabeau-val, mid8n 
legfölebb is azon józan mérsékletet képviselé, melly kikerUH ugyan 
az örvényeket, de egyszersmind • semmi nagyot sem képes létre
hozni. Versenytársa népszerüségét utólérendő, érzelmeivel s az általa 
védett ügygyel ellenkező beszédekre és tényekre vetemedik, s mint 
a szélsőségek tanácslója, ö volt, ki a klubokat egész Francziaor
szágban elterjE'sztettt>, a községtanács állandósitását, a nemzetarség 
rendszeresitését, az emberi jogok kikiáltását, az egyházi javak el· 
kobzását, a politikai vétségek felett bíráskodó törvényszékek fel
álli tását, a protestaosok , zsidók és szioészek polgári egyenlöf!.égét 
elhatároztatta j ö indítványozta továbbá.~ hogy a törvények jog ere-
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jére a királyi szenteeités ne legyen· sztikaéges, 8 hogy a polgári 
eskUben a király iránti hüségröl emlitéil ne téteu~k. Mirabeau 
b'oszáiikodott, tulszoát11yaltatva· látvtln m·apt ezen· ifj u sz ó n ok 
által, 8 a tap~okat, mellyekben részeRitteMtl,: saját gyalá~atán'ak 

tékintett to. 

A testvérölés tlnneptl. 
A Bastille bevételének évnapjlkn 1790-ki julius 14-én tartatott 

a frigyesülési ünnepély a francziá.kat ·jellemző vígság és kedvesilég 
közepett. A nemzetörségek és a megyék küldöttei egész Franczia
orsdgból arögtönzött Mars-mszön gyülekeztek össze 1), ott volt né
hány idegen is,. az emberi nem nevében kikérvén maguknak, hogy 
ök· is réSztvehessenek az Uunepélyben, "hogy igy honfitársaiknak a 
szabadság litiSmeit elbeszélhessék.•• A l.u1za oltára felett az Üdvöziti 
képe emelkedett; XVI. Lajos a nemzettel egyiitt anegeskUdött az 
alkotmányra, s o. nemzet örömrivalgásokban tört ki, si:H még Mál'ia 
Antoniát is éltette, ki megindultan mutatá be a népnek a korol'laörti
ktist. Az örvendezés, mellyet e megható egyesülés támnszta; egész 
Francziao~su\got bejárta·:; mindenütt hat·snnyan kiAitozék: "E~Jjen a 
haza! Éljen a király!" Más11ap u.zonhan a gyanakodás, gyiilölségill 
csakhamar a vérengzés viltá fel mind<e'iln~:~k hely6t. 

Nemes~;ég é11 plllp!!kg. 
Az udvar nem levén· képes a dolgok uj menetéb~ magát bele

tálální, épen nem· titkolá el neheztelését a· szabadelvüek eliQnében 
és s-zivesen megnyitá füleit a pap~ág és nemesek biztatásainak; ezek 
már szövetkezvéll az idegenekkel, amo pedig l'emélvén, hogy Vi>ltaire 
kut•láreaibftil a vallásos érzel~ felkölteni& sikerölend, · s milldnyájan 
többet•· bizván a ozelst!ivények mint a közvélemény hatalmában,' a 
nagy e&llmények közepett kicsinyes segédeszközökre támaszkodtak, 
s~ónl, olly baszonvehetetlen ellenzéket képeztek, melly a szet~ved~
lyeket mégínkább·, elmérgesité s gátokat glirditének azok elé, kik a 
kiN\fytla.k' őszintén kivántak volna szolgálni. 

Az alkotmányozó gyülés Pári~sban a 1'uileriák közelé·ben fekvö 
lovagló~iskola hosszu, ékte'len termébe tette át Illéseit (1790. ok't..12.). 
A• népiae szárma~ásu követék és főnemesek ·között az elnök és titká· 
rökJszékefállottak•; a padok pedig lépcsőzetesen emelkedtek B ·leg
magasb r~l!le M on t ag·n e•nak • (hegy) neveztetett, mellyet a legtal· 
zóbbak' foglQhak•el. Talleyrand, ki nagy caaládbó1 származott a> eset_. 
leg' megaát:ltnlván, a• kati>nai pálya helyett, meHyre sz,nva vol'; al'l 
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egyházira lépett s autun-i püspök lett (1779), inkább Voltaire-féle 
eiménezeégei mint férfias beszédei által tüntette ki magát, mindig 
azoknak akarván tetszeni, kik fölényben valának, s nézeteit a körül
mények alakulása ezerint modositván. 

Maury és Cazalés. 
A jobboldal legjelesebb szónokai Maury abbé és Cazalés valá

nak. Az els8 paulai sz. Vincze fölött tartott dicsbeszéde által vergő
dött hírre, s noha erkölcstelen életUnek tartatott, emelkedni akart j 
egyébként épen olly merész a tett mint a beszéd terén, kifogyhatat
lan a történeti idézetekben, találékony a csípős megjegyzésekben j 

beszédét inkább fény mint meggyőződés s inkább erőteljesség mint 
ékesszólás jeUemzé. Cazales, ki Montesquieu-t tanulmányozta, elmés 
ötletei által tünt ki a szószéken, hol bölcsnek és mérsékeltnek lát
szott, ö, kit a közvelemény könnyelmünek tartott. Ezek és más ki
tün{l szónokok léptek most a sorompóba a gordiusi csomókat megol
dandók, s a felbérelt nézők s a künn zajongó nép fütyei, tapsai, félbe
szakitásai , kihívásai és ujongásai között rögtönzék beszédeiket, 
amellyekért a szónokok á tömeg által majd harsány éljenekkel, majd 
szidalmakkal jutalmaztattak. Iszonyu zürzavar volt ez, mellynek 
közepette egyébiránt annyi, nagylelküség, finomság és elszánt rész
rehajlatlanság nyilvánult. 

A nemzeti gyülés összeülésekor a hódítók ivadéka, a jogok 
állitólagos birtokosa , alkudozni akart a hóditottak ivadé'kával, 
ameily azt vitatta, hogy amazok lisei nekik is engedélyeztek bizo
nyos jogokat s most megszilárditani és növeini ohajtá azokat. De 
egyesülve látván magukat a leigázottak felismerték erejöket, ugy 
vélekedtek, hogy a választott tér hamis és szük vala, l abeilyett hogy 
a történelemben némelly egyes engedményeket keresgéltek volna, 
visszamentek egészen a hóditás idejeig s azt mondák az uralkodó 
ivadéknak, a papoknak, nemeseknek és királynak: "A ti öseitek 
.legyöztek bennünket; jól van : elnyomtak és leigáztak ; joguk volt 
hozzá! Most mi akarunk titeket meghódítani. Elég erősek vagytok? 
tartsatok meg bennUnket a szolgaságban. Nem vagyok? vessétek 
magatokat alá az elgyengült hatalmasságok sorsának; legyetek vi
szont ti a legy8zöttek, nem azért, hogy nekünk engedelmeskedjetek, 
de hogy ~velünk egyenlök legyetek." 

Ama közép eszmék, mellyeket minden ember érez, s amely
lyekben · mindnyájan megegyeznek, nem tetszettek többé j senki 
sem gondolt arra, hogy az erkölcsi törvények után semminek sem 
kell lenni szeutebbnek a hazai szokásoknál, s hogy annak átalakí. 

xvm. 3 
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tha, ami erre nem szorult, ige~ sok ellenséget s felette kevés jó 
barátot szerez. Ennek következtében a legrendithetlenehb elvek 
vitatás alá vétettek; minden beszéd egy közjogi értekezés vala, 
visszamenve egészen Ádámig; az eddig uralkodó történelmi-~jog 

kénytelen vala engedni a bölcseleti jognak, melly most az előíté
letek , elévülés és szokáBok minden bilincseit lerázta magáról. A 
nemzetgyülés erős lévén száma, tud ornán y a s határozottsága által 
és egyesítve magában mindazt, ami kitünő az elmélet, gyakorlot, 
ész és nagylelküBég terén fellelhető, minden kérdést tárgyalt, vita 
alá vonta az alkotmányt, de dogmaticus modorban, megvizsgálta 
a társadalmi állapotokat, de elvontan, nem pedig az ész által ve
zetett hagyományos gyakorlat nyomán ; nem csupán tagadott de 
állitott és szervezett, azon óriási terve által vezetve, hogy az állam 
minden részét ujjáalkossa. A szigoru logika nyomán haladva, azt 
állitja, hogy a testületek törvényesen nem birtokolhatnak e hogy 
azok, örökségök megszerzése végett, eltöröltethatnek j hogy a föld 
birtoklása csak ideiglenes s a nemzet visszaveheti azt, midön rá 
szüksége van, hogy a végrendelkezési és örökösödési jogok nem 
természetesek, de a törvény adja és veszi vissza azokat; hogy az 
elkobzás, politikai okoknál fogva, ~gész tömegeket sujthat. 

A nemzetgyülés fő elve vala : E x u n i t a t e J i b e r t a e j s 
minthogy _a mult iránt semmi tisztelet sem maradt fön, igen helyes 
indítvány volt Sieyes részéről (1790. jan. 15.), hogy Francziaország 
régi felosztása, tartományok s különhöző kiváltságok és szokások 
szerint, megszüntessék s magyékre ( departements) osztassék, min
den tekintet nélkül a történelmi és jogi emlékekre. A községtaná· 
csok hatlisköre lágasbittatott ; a parlamentek a nép által választott 
birá.kból álló törvényszékekkel helyettesittettek; a hivatalok áruba 
bocsátása eltöröltetett, a perrendtartás javíttatott, egy egyenlő tör
vénykönyv szerke1ztése terveztetett, az örökös nemesség megszitn
tetett s az emberi-nem szabadsága egy, idegenekből, négerekből, 

siamiak ból s szolgák ból álló ~tömeg követelésére kikiáltatott. 
Egyöntetiivé tétetvén a közigazgatás és törvénykezés, ugyan

azt akarták az egyházi ügyeket illetőleg is. A bölcselet, vallás, 
közjó, egyenlöség, szabadság mind egyesültek most a papság ellen ; 
a jansenista követek, kik a rend szellemével, melly mindenütt visz· 
szaélést lát, nagyban éleAzték a forradalmat, lt:galább az oltárokat 
akarták megmenteni s fejök Camus a papság polgári szervezete 
(Constitution ch·ile du clergé) által reménylé az államvallást az uj 
törvényekkel összhangzisba hozni. A plébánosoknak fejenként ezer 



kétszáz frank utalványoztatott, a szarzetesek fogadalmuktól feloldoz
tAttak, szabadságukban hagyatván bizonyos nyugdíj élvezéae mellett 
a kolostorban maradni j a papság javai államtulajdonnak nyilvánit
tattak s csakhamar négyszáz millio frankért eladattak 1). Hogy ~dig 
e jószá.gok nagy mennyiaége árukat ne csökkentse,n közeégek köt~lesek 
valának azokat pénz-értékű s egyel8re forgalomba ho:z;ott jegyeken 
megvenni , mellyek azonban késöbb beváltandók valának. 

Evvel elég volt téve a sürgös szükségeknek, s a vagyon felosz· 
tatott: de elég volt-e téve az igazságnak? vajjon a tulajdonaértés ezen 
rémletes példája nem vészthozó-e a jövöre nézve? 2). A király lelkiis· 
merete felszólal e tény ellen és Róma jóváhagyását ohajtá i ~ 
érdeklettek fondorkodnak i a papság különösen V endee-ban el
lenálláet tanusit i minek következtében az egyházi személyek es
kütételre köteleztetnek j annak , ki az uj törvényeket a vallásra 
nézve sérelmeseknek tartaná, szabadságában állott a kivánt esküt 
megtagadni , ezen esétben azonban hivatalát és fizetését elvesz~ 

tené! Minduyájan megtagadták, kivévén egy lelkészt, az orleans-i 
püepököt, a sens-i érseket, ki már miniszter volt, s az autuni püspö· 
köt, ki miniszter akart lenni. A vallás iránti vonzalom ismét felele
venedett, mid811 az veszélylyel járt, amiből azután uj szakadáR kelet· 
kez ett. Montlosier igy szólt: nÉn nem hiszem, hogy a piispököket kény
szeriteni lehetne székeik elhagyására. Elüzetve palotájokból, az{)o 
szeg~nyek kunyhóiba mennek, kiket táplilltak; megfosztatva arany 
keresztjökt8l, fa-keresztet fognak hordani , hiszen egy fakereszt 
váltotta mPg a világot." Ekként a felsöbb osztályok és a papság, 
mellyek a multban az egyenetlenség botránykövei valának, az ül· 
döztetés közepett ujjászületnek. 

Eközben a szükség növekedik s az utalványok (asslgnats) 
veszteni kezdik értéköket ; ugyanazért a bélyeg- és betábiAzási adó 
behozatik, mindazáltal a jövedelmek távolról sem képesek a folyó 

lJ Erre cdlzó jöv1111dölé~nek tekintettek Hsanregard volt jezHuita követ
keeö szavai: "Igen, oh Uram, templomaid kiraboltatoak és lerontatnak, ünnepeid 
eltöröltetnek, neved káromoltatik a tiszteleted azámüzetik. De mit hallok, nagy 
Isten J Q~.it látok ? a sz en t énekeket, mellyek ama ezent bo Hoza tok.. alatt a te tiu
teletedre h&JIIOv.tattak, f&ji&liiB ée ~uutd~gtehm dalok váltják fel. És te becstelen 
VenuH, elveiMimlilt iHtennöje a pogúyságnak, vakmerően bitorlod &l élö Isten 
helyét H. a nentek azentjének tróaj4ra ülsz, ottan uj imádóid bünös tlimjénzéHeit 
fogadandó!" 

") Lásd e kön,vv végén a FelvilágoBitó Jegya:eteket D) alatt. 
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szüluégeket fedezni 1), Necker mindakét pártaltal Bzidalmaztatva, 
kilépett a miliiszteriumb61 B áldozatja lett a közvéleménynek, melly
nek mint ö hivé, előbb ura volt. S jóllehet azon véleményben volt, 
hogy "közönyösnek kellene lennie az iránt, mióta azt remegni .. tta 
azok előtt, kiket ez egykor törvényszéke elé idézhetett volna öket 
a közgyalázatnak átadandó" 1 mindazáltal müködéséröl egy nyilvá
DOB számadást bocsátott közre 2). 

') .,Mivé van ma tévt (mondá Maury) J:o'rancziaor~zág? Miuden nemzet 
ellitt a &~ánalom tárgyává. Mivt! vau téve királyaink elhagyott palotája, mivé a 
vilAg legellelide bb népe? .. , MP~rldlok, hogy meuirl:ll szemiéijem Francziaor
szAg védangya!At, midlln kitépi évkönyveinkbill e verés lapokat, mellyeket ut6-
daink ozemei ellll el kellene rejtenünk. Ma minden tulajdon fenyegetve van, vagy 
uincs elismervej a l'&blás általlr.nos és büntetlen j polglr.r&ink és kincseiuk Bli'Y 
egyetemes kiköltözés által sdtsB6rvlr.k j egyszerre minden tartományainkban a 
fájdalom fenyegetil jelei emelkednek; a n Ppek vonakodnak engedelmeskedni azon 
batf.ro11atoknak, mellyek szenvedélyeiket nem czir6gatják. • , . Sőt többet. mon
dok l a távolban határozatok gyártatnak, mellyek Francziaország képviselliinek 
nevében a bünt ·parancsolják; és a nép, melly szabad akar lenni, elfeledi, hogy 
szabadság sohasem létezhetik a törvény irlr.nti engedelmesség uélkül, nem fegye
lem, nem igazságazolgáltatás é~ katonaság .... Mit. mondtam? Egy milli6 k.St
szbezer ember van fegyverben an~lkül, hogy ~S'Ik egyetlen egy ellensége volna. 
Azok, kiknek ad6t kell fizetni, fel vannak fegyverezve, azok ellenben, kiknek azt 
behajtaniok kellene, le vagynak fegyvere11ve. A felkel~sek kimerítik Rz ad6k for
rásait; a közvagyon veszélyben van; a polgárok különböllö osztályai aggodalom
mal és féltllkenységgel szemlélik egymást j a társadalom alsó osr;tályai a nép
gyülésekben nem akarjlik az egyenlliaéget megengedni azon polgárokuak, kiknek 
elsllbbségök soha sem volt kétségbe vonva. A vallás, melly egyedül lehetne ké
pes az embereket amaz elv- és érdekegységhez vfss&Rterelni, melly nélkül köz
szellem nem létezik, minden hatalm!t vaii'Y meggyeugitve vagy épen ferontva 
llr.tja. Meg vagynak semmisitve mindazou rllgi kapcsok, mellyek & hatalmast a 
gyengéhez, a gazdagot a szegényhez kötik, s nem litjuk többé , .. ama véd
nökeéget • • . melly a vádelem és szolgálatok (olytonos kicserélése lltal a na
gyokat az irigységtől s a szegényeket az elvetemedéstlll megmenti. 

"Végre mivé leszen téve e sdtszaggAtott. és romokkal boritott Franczia
ország? Nagy és szomorn kérdés, mellyet egymlsboz inttSznek a hon össaes pol-· 
gArai, kik még legblzalm&B&bb be~zélgetéaeikban is alig tárhatják ki egymásnak 
aggodalomteljes sejtelmeiket. Rettegve a jelentlll, remegve a jövlltöl, rémülettel 
keresnek egy mentllszert ennyi nyomoruslg ellenében, s egyetlen egyet sem ta
llr.lnak ; n!'m ismernek többé állapot- és vagyonbi&tonaágot, nem sértbetlen men
helyet j s midlln e forradalom kebeléblll, melly legfolebb is áldozatokat caidlt, 
nemeiket a trón fel~ emelik, hlr.rom uj szerencsétlenaég köd látják ma~ukat 
helyezve, éa ezek: a kormány zaarnokság~t, &ll idegenek berontása s a tltrtomá
nyok feldarabolás&. w 

:) St'r l' admini1tration ele M. Necker, 1791. 
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Most a királyi tekintély megnyirbálására került a sor (1791 ); 
a királyi háztartás költségei leszállittattak s a király békekötési és 
hadüzeneti joga vita alá vétetett. Angolország már megoldotta e 
feladványt,-'mert ha az ad6 megszavazása a kamrákat illeti, ezek
től függ bizonyára a hadüzenet is. Barnave az egyete mea béke lehe
tőségének eszml-jéből és azon föltevésből indulván ki, hogy a kirá
lyok czivakod6k, a koronát ezen el ö jogától megfosz ta tn i inditvá
nyozz;a; Maury a Wrténelemre hivatkozva és Francziaország gyá
szos állapotára mutatv a, támogatja öt, de Mirabeau sorompóba lép 
ellene. Ajakohinosok ekkor a hatalmas bajookot megbuktatniigyekez
nek. Árulásról vádoltatva, Catilinának kiAltlltva, a nép által szidalmaz
tatva, az Orleans herczeggel való bünrészességröl gyanusittatva, ö 
mindezekre egy ékessz(,lási remekmiivel válaszol 1), és megnyeri, hogy 

1) Minden kor pArtoskodóira alkalmarohatók magasztos besz6de ellír6széoek 
eme uavai: "A barAtsAgoa vitatkozAsok biztosabban egyet6rt6are vezetnek, mint
Mem a rágalomteljes gyanu,itAsok, a11 esztelen vll.daskodások, a vet6lked6s aziilte 
gyülöls6gek s a foodorkodAs 61 rosz akarat caelfogll.aai. • • • Pár nap óta né
melly emberek esküazeg6st1 elplrtolll.st 6s megvesztegettetést emlegetnek, 1 v6-
lem6nyök l'lsarnokslgllnak támogatAsiira a o6p boszuját hivják fel .•• _ Allt 
hinné 811 ember, hogy a k6oyeBeLb kérdésekben bün nélkül nem l6ter;hetik k6t 
klilönbö28 viilernény .. • •• Megfoghatatlan elfogultság 4\s aajnálatra méltó vaksig 
e11, melly egymás ellen ingerli az embereket, kiket a legelkeseredettebb viták 
közej!eU. is egy czélnak, egy érzelemnek kellene lelkeaiteni j embereket, kiko61 a 
hazaszeretetet a tuls!gig iog11rl6keoy önszeretet pótolja. N6hány nappal elllbb 
engemet is diadalmenethen akarfM.k körülhordozui, A most uton-ntfélen azt kia
báljAk: Mirabenu nagy árulása 1 

"De nem volt nekem szükdgem e leczUre, hogy me~ttndjam, miUnt." 
·Capitolium nem meene van a tarpei sziklát61 j hanem azon férfiu, ki meggyiS
z!ldé;e mellett "a hazáért küzd, nem egykönnyen adja meg magát. És akiuek 
öntudata ast monclja, hogy hazája jólétének clBmor;ditáslban 6rdemeket •zerze 
magának • különöseu, hogy annak hasznára volt; kit hiu dicavágy nem édesget; 
ki a valódi dics8ség keilve~rt megveti a pillanatig tartó diadalokalj ki meg 
;~karja mondani az igazat B H közjót nem teszi függiSvtl a nép vélemény6nek 
változásail61: az illy férfiu mag!ban hordja szolgllatainak jutalmát, fáradalmai
nak m61tánylását1 " az általa. kiállott vesdlyek dijlt; oe i• várja ez jutalmát 
mástól mint az időtlll, e megvesztegethetleo bi rót61, ki v~gre miud~nkioek igaz
allgot azolgáltat. No ele semmi, csak hadd vádoljanak engem azok, kik már 
nyolcz _Jl&ppal előbb jöveodölget6k v6lem6nremet anélkiil, hogy azt ismerték 
volna, kik e pillanatban is rágalmazzák beadelemet aoélkill, hogy azt :mPg41rtet
ték volna, hadd vádoljanak, mondom, hogy tehetetlen bálv!nyokat találtam fel 
épen nkkor, midBn azok le vagynak rontva, vagy hogy nyomorult. b6reoczök va
gyok 11zoo embereknek, kiket szüoet nélkül oltromoltam j hadd oyilvánitaák a 
forradalom ellenségének azt, aki annak alkalmasint nem volt kárára, s aki h•· 



a békekötési és hadüzeneti jog a királynál maradjon a nemzeti 
gyüléssel együttesen gyakorlandó azt. 

Mirabeau, e gyors és hajlékony szellem, az és;G és szenvedély 
e kiilönös vegyüléke, saját dicsvágya által indíttatva s egyszersmind 
megvásároitatva a trón védelmére, jól tudta, hogy illy lázongó nép 
köa:epett mire sem lehet mem~i, azért az ellenullet gy&ngitewlö 
többeket megvásárolt köz(Slök, vagy pedig ellenmondó határozatokra 
kényszeríté azt. Mig mások fecsegtek, ö maga olly helyesen ítélte meg 
a dolgokat és körülményeket, miként miodenkiben azon hitet költé 
fel, hogy egyedül ö ismeri a helyutet, s hangzatos saólamai csak· 
hamar a forradal~m közmondáaaivá lesznek i fáradhatlan tevélleny
séget tanusit levelezéseiban ugy mint fondorkodásaiban, mi.ndenhez 
hozzászól, minden bizottságban részt vesz, minde.n kérdésröl érte
kezik s nem mint ábrándozó, de mint valódi politikus oldja meg 
ar.okat j lángelméje az eszményi és gyakorlati között inkább tapin
tatos mint vakmerő ; gőgös lenézésével és maró gunyorá.val élessé 
teszi az igazságot; józan itélete szólamainak dagaUyossága alatt is 
hibátlan, fölfogása szive romlottsága mellett is tiszta, s iángelméje 
a batalom által üzött vásár közepett is megvesztegethetlen i nála 
inkább a szóraok hevessége mint a törvényhozó ón.tossága mutat
kozik i heve azonban meaterkél t j mindig czélszerü javaslatokkal áll 
elé s erejét a tulságos lelkesedés mérséklésére használja. 

Ha a nemzeti gyülés kimerült vagy megrémült, felvillanyozá
sára elegendő vala Mirabeau-nak egy éktelen de mindamellett ma· 
gasztos mosolya vagy megrendit8 szónoklatának egy szikrája, mely- · 
lyet szájából ·kell vala hallani, nem pedig a papirról olvasni. Né
meUykor ereje rövid mondatokba.n nyilatkozott, mellyek azután 
döntök valának. - "Lafayette-nek van hadserege (mondá ö) de 
nekem meg van fejem." Senki sem volt képes az emberek és dol
gok értékét ugy megítélni mint ő. Majd igy szólt: "Sieyes egy 
metaphysicus, ki a tét·képen utazik;" majd Robespierre-t illetőJeg 

igy nyilatkozott : "Ez sokra fogja vinni, ni ert hiszi, amit mond." 

mindjárt nem is ezen fot·radalomuak köszönné dicslleégét, egyedül cs~~ok abban 
taü.lbatn6. fel biztonság~!.; hadd dobják oda a megcsalatott nép dühének azt 1 ki 
husz év óta küzd 1u: elnyomatá8 ellen, ld IL francziáknak szabadságról, alkot
mányról s elleoá.llásról beszélt akkor, midlln az ö aljas rá:almazói az udvar ke
gyeivel s az akkor uralkodó elöit.életekkel tápiAlkoztak. Mit. llánom én? Ezen 
döfélllllk, jöijenek bb felülről vagy alulról, eugem nem fognak feltartóztatni 
pályámon 8 azt mondorn : Feleljetek, ha tudtok; rágalmar:zatok, ameddig akar-
tok." ••• 
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Más alkalommal pedig: "Az udvar éhezteti a népet! Árulás! A 
nép majd eladja neki az alkotmányt kenyérért." És "Sok Hannibál 
van, de szükség van egy Fábiusra." Egy felirat a királyhoz ezen 
szavakkal kezdetik: ,,A nemzeti gyülés Felséged láb~i elé viszi ... " 
,,A Feleégnek nincsenek lábai, u mondá ö, s el vetteti ezen alacsony 
formulát. Máskor ugynocsak a nemzeti gyülés ugy akarja magát 
kifejezni, hogy "meg van részeged ve királya dicsőségétől" amire 
Mirabeau felkiált : "Férfiak, kik törvényt hoznak s részegek." A 
király felajánlja ezüstjeit s edényeit az állam szükségeit·e s efelett 

a jobboldal örömrivalgásokban tör ki; de Mirabeau igy szól: "Én 
nem vagy()k annyira érzékeny, hogy a nagyok fazekai iránt szána
lommal visel tessek." Ellenben, midön e kifejezést a z Is t e n ke
g y e lm é b lll ki akarják törölni, Mirabeau hevt-sen felszólal: "Az 
hódolat az lstenség iránt s e hódolattal" a világ ruinden népe tar
tozik neki." A menekültek elleni törvényjavaslatot mint zsarnokit 
és igazságtalant ostromolja s látván a köz-roszalást, felkiált: "A 
nép1zerüség, melly után vágyom 1 egy gyenge nádszál, de én szi
vembe akarom azt szurni" s hozzá veti : "Esküszöm, hogy ha a 
roanekültek elleni törvényjavaslat keresziül megy, én nem fogok 
annak engedelmeskedni." 

Egyszóval, ö erős volt, s a zavarok közepett a világ az erő

seké. ggyiket nyájasságával csábitá el , a másikat gunyorával 
félemlíté meg : sértegetett s mindamellett tetszéssel találkozott, 
mert a tömeg erősebbnek tekinti azt, ki vele daczol. Fensőbbsége 
érzetcben bárki iránt bizalmas arczot rontatott 1 minek következ
tében azt hitték felöle, hogy ennek vagy amannak barátja vagy 
bűntársa. Mint a nemzeti gyülés elnöke egysze1·ü és világos sza-

. v aival zavarba hozza a jakobinus triumvirátust: ,,Halljuk a har
minczat," mondá ö, ami által kitüntoté 1 milly kevesen volnának 
azok, kik a nemzeti gyülést zavarták. Módokat tervezett a király 
megmentésére, megszöktetésére s a c.mpán fellengző szavakból álló, 
rakonczátlan s már is utált alkotmány megváltoztatására. 

A királyt megmenteni Barnave is óhajtotta volna, de becsü
letességénéÍ fogva nagyon utáita Mirabcau-t, s nem akart odáig 
menni 1 hogy eszméjét bármilly eszközök által is diadalra juttassa. 
Mirabeau ismerte a helyes utat, de sz likségesnek érezvén magát 
tisztáini s az emberek véleményében emelkedni , szenvedélyessé
gekre hagyta magát ragadtatni, mellyek e czéljától még inkább el
távolirák , legyőzetve ekként hatalmas s egyszersmind nyomorult 
természetének ellenmondásai által. Egyaránt büntetve jó és rosz 
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tettei míatt 1 épen ugy vádoltatva érdemeiért mint erkölcstelensé
geiért s érezve 1 hogy a közbenjáró diszes polczára nem érdemes, 
demagog lett, s a mánékeltek suttogásai arra birták 1 hogy el pár
tolna tőlök. Tervben volt 1 hogy a nemzeti gyűlésböJ egy erös és 
ügyes miniszterium választassék i de a monarchia hivei a köztát
saság-pártiakkal egyesülten kivitték, hogy a követeknek a minisz
teri tárcza elfogadása megtiltatott. Mirabeau ekként elütve látta 
magát a hatalomtól, mellyet annyira áhita 1 s hasztalan leve a ki
rályra nézve, kinek számára hiába igyekezett a kegyelmezési, had
üzeneti s a magasabb birói és közigazgatási hivatalokra való ki
nevezési jogot megtartani. Ezenkivül szenyfoltjai és az irigység 
nem engedték meg neki , hogy őszintén a királypártiakhoz csat
lakozzék, jóllehet kimondotta volna: "Én küzdeni fogok minden
féle pártoskodók ellen 1 kik a monarchiát megtámadni akarnák" 
és hozzáveté: "Már most minden franczia barátja a szabadságnr.k 
a nincs egyéb hátra 1 mint hogy mindnyájokat a szabadonczság 
ellenségeivé tegyük." A trónt a nemzettel egy vonaira sülyesztve, 
arról álmodozott, hogy azt ujjáalkoasa s feltalálja az egyensulyt, 
melly a forradalom minden szakában hasztalan kerestetett. Ez 
most erösebb lévén nála nem a hatalmak egyensulyozására de 
azok felforgatására törekedett. A tanácsok, mellyeket a királynak 
adott 1 gyengék 1 ellenkezök , gyermekesek valának, mintha csak 
egy elcsüggedt föböl származtak volna, s nem állottak a fenyege
tözö veszélyekkel arányban. Ekként Mirabeau elhagyatott a köz
véleménytöl, mellynek elöbb bálványa volt, most pedig áldo
zata lett. 

.ltllrabeau halála. 
A megsértett gög, annak tudata, hogy milly kevés magában 

az ékesszólás, ha az erényességgel nem párosul, a boszuvágy, a 
féltékenység azon jellemes férfiak iránt 1 kik a közvélemény tap
saival találkoztak 1 az iszonyu munka, a heves küzdelem, ameily 
alatt nem szakítá félbe kicsapongásait, aláásták egészségét s egy 
napi parlamenti fáradozás és egy éjszakai kéjelgés után halálos 
betegségbe esett. Bátran szemébe nézett ·ö a halálnak, mig egész 
Francziaország meg1·endült az öt fenyegető veszély láttára 1 nem 
mintha szerették volna, de mert szükségesnek tekintették. Párizs
ban csak egy kérdés hallatszott; az utcza, mellyben lakott, ud
vara, lépcsözete B előszobája éjjel nappal zsufolva volt emberek
kel; sokan ott éjszakáztak, mások vértiket ajánlották fel, hogy az 
ereibe öntessék át, s mindannyian ti8ztelet- és rémületteljes csend-
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ben várták az állapota felöli tudósításokat. XVI. Lajos nyilvánosan 
türhetö, titokban pedig felette nagy érdekeltséget tanusitott iránta, 
s ha meglátogatja, még egy pillanatra megnyerheti vala a nép ke· 
gy ét, de az udvari ezertartások nem engedék azt meg. Mirabeau 
hamarabb halván el , miotsem a tények megmutathatták volna 
neki, hogy nincs többé erö a szenvedélyek ellenében , ha azok 
egyszer felzaklattattak, felkiálthatott: "Én magammal viszem a mo
narcbia gyászát" s vigasztalást marithetdt Baroave láÍogatásából, 
kit a jakobinnsok küldének hozzá, s az egész nép zajongásából, 
melly állapotát érdeklö tudósítások után várakozott. Gyógyszerek 
és azon vigasztalások helyett, mellyek egyedül enyhithetik a halá
los küzdelmeket, virágokat és zenét kivánt (april 2.) 1). A férfiu, 
ki két hónappal késöbb alkalmasint gyilok által esik el s a feldü
Mdt nép által darabokra szaggattatik, egyetemesen gyászoltatott 
s a ezen t Genovéva templomába vitetett, melly akkor a n a g y 
férfiak Pautheon-ává Jön átalakitva. Ide hozatott Voltaires 
késöbb Rou11seau is , hogy az utált Marat mellett feküdnék. 

A király szökés-klsérlele. 
XVI. Lajos, e jó de gyenge király, most támasz nélkül ma

radt, nem bírva népe szeretetét, nem a vallás vigasztalását, mely-

l) Cabanis Mirabeau halálából egy ókori jelimetet akar csinálni. La Márk 
gróf, kire e tekintetben hivatkozik, ekként nyilatkozik: .,Én nem voltam ott, 
midőn az történt. Azonban nyolcz vagy kilencz bónsppal Mirabeau halála elé:ltt 
egy alkalommal egyrlll másról csevegvén, szóba jöttek a szép halálok is. Mira
beau egés11 ihlettséggel 1 némi nyomatékosaággal kellldett hessélni e tllrgyról, eiU
sorolván a régi és ujabb idtlkben történt legesebb drámai halálozásokat •..•• 
Én kisebbiteni törekedtem ezen ugynevesett ezép halálok érdcmét, alllt állitván, 
hogy asok legtöbbnyire gőgös neg6Iyezés következményei valának. . . • Ami eu
gem illet (mondám én) legszebb haláloknak azokat találom, mellyeket a Ciatilt6-
ren és kórháBakbAn szemléltem, hol egyszerü katonlk ée ismeretlen betegek, tel
jesen megtartva nyugalmokat, legkisebb kedvetlenséget sem tann~itottak e vi
lágból való elköltözh gondolatánál s minden kivánságuk arra szoritkosott, hog~· 
ugy helyeztessenek el, miként kevesebbet szeDvedjenek s Unyeimesebben hal
hassanak meg. - Sok igAzsig van abban, mit ön mond, felelé Mirabeau, és ev
vel más tArgJr& mentönk át. Már elfeledtem elllen be.•zélgetést, midön Mirabeau-t 
haldoklása perczelben meglhogattam és alllobájában a kandalló mellé ültem. 
Ö magához hitt 1 kezét nyujtván 1 &lll enyémet mep!lloritván, igy szólt hozzám: 
Kedveaeió, Ön, aki a ez6p balálokhoz annJira ért, meg van velem elégedve? -
Ezen ezll vakra hidt>g természetem mellett sem birtam visssilotartani könyüimet. 
Ö éer;revevén azt, a Jegbarábágosabb szavakat inté&te hozzám. Halálküzdelme 
igen sokáig tartott, iszonyu kinoktól gyötörtetett. 8 1791-ki april 2·án reggeli 
fél kilenczkor karjaim közölt kiadá lelkét." 



lyet megsérteni hitt aeá.ltal, hogy beleegyesésót adta az egyházi 
eekühöz, mellynek ürügye alatt a papok mincienütt üldöztettek. A 
láeongók miatt palotájából sem me hetve ki, megfosztat va még ·a 
megkegyelmezéli jogtól is l egy köriratot intézett a külhatalmas
aágokh:)Z, mellyben az alkotmányhoz való ragaszkodását nyilvádi
totta; de ugyanakkor a szökésen törte fejét, egyetértve talán az 
idegeoekkel, minden bizonynyal Bouillé tábornokkal , ki seregével 
eléje indult. Nagy nehézaégek közepeU sikerült neki családjával 
Varennes-ig eljutni, de ottan felismertetett és Párizsba visszavite

tett U un. 21.). 
Ha akkor elhagyták volna öt utazni, mint sokan javasolták, 

a tróntól való megfosztatása kimondatik és feleslegessé tétetik egy 
per 1 melly ·annyi bünt és zavart okozott. De más hatál'oztatott, 
a vi&Szavitetni rendeltetett. Bai'Dave, kit a nemzeti gyülés a ki
r411 visHOakis&résével· megbizott, megindult , közelről látva a sze
r.e~étlen királyi családot 1 s Lameth-et egyiitt a trón támaaza 
lett, nem p.énzért mint Mirabeau, cie l'észvétböl, késöbb ö is azon 
népvezérek sorsára iutv.án, k:ik aaon mértékben amint a hatalom
hoz közelednek, avval szövetkeznek. Ő is magáéivá tette tehát 
ason alkotmá.nyos párt mériékelt eszméit, mellyet La-Fayette 1 a 
fejetlenség ezen legrettenthetlenebb ellensége, alakitott s amelly 
egyedül leendett képes Francziaországot a rá várakozó iszonyok
tól s a császá1·ságtól megmenteni. Már Mirabeau halála intés volt 
rá nézve, hogy állapodjék meg s tekintsen vissza azon meredek 
leJtőre, mellyre magát a n.ép kegye utáni ábitozás által ra.gachatni 
engedte ; s most már nem vakittatva ama veszélyes vetélkedés 
által meg akart állapodni s lemondani a helytelenül felfogott dia
dalokról, miután tőle bünöket kivántak. Határozott és heves csen
des külseje mell.ett is s mindig a jót akarva, még akkor is, mi
dön az oda Veiletö helyes utakat nem ismeré, egy mérsékelt pár
tot alakitott a baloldalon, a királynak elvesztett alkotmányos te
kintélyét visszaállitani töreked vén. De a forradalmakban nincs 
helye a búnatnak, szükséges bünhörlni; amiért is csak iszony és 
lelltiismf;lret-furdalás maradt fel számára, a királynak pedig olly 
tamtesokat adott 1 mellyeket nem lehetett többé követni. 

Elhatároztatván 1 hogy az állomásaikat elhagyó tis~tviselők 
hivatalukat elvesztik, sokaknál azon vélelem kapott lábra, hogy a 
szökés X VI. Lajost a tróntól megfosztá; minden tisztelet meg
szünt személye iránt, mióta rövid távolléte megmutatá, hogy nem 
vala szük~éges; s a nemzeti gyiilés Francziáország urának tekinté 



magát. Condorcet és Brissot, kik " jakobinusok fejeivé levének, 
a király perbefogatását követelték; az orl•auisU.~ fényes remé
nyeket tápWta.k; a jobboldal ell$élytel en ellenk,ezéae 4ltAl csak. 
jobhan elkeaerité a kel!élyeket; a menek ültek, kijeleptv~l;l1 hogy 
X VI. Lajos fogoly, fivérét, a provencei grófo t, regensl)~~ vá,l~~
tották. Barnave szembe száU a vjh!'rrel, a kiJ:ály sérthetlenségét 
vitatva • csupán Bouillé-t vádolYa; és czélt ér, de a n~p fellázad 
s véronf.4ss~l kell azt lecsillnpit"llli. Ha XVI. Lajos önb~caér~ct
tel bir, le k~l vala mooda.nia inkább, miQtsem bele nyugoqni aflilP. 
száoai()Qlra méltó sem~il!égbe1 mellyben kényszerítve leendett foly
tonosan saját llllkiism~rete ellen csel~kedni. He. a giropdisták ha
tározott férfiak voltak volna, ki kelJett vala ki!Uta.niok a k.ö~ttár

sal!ágot, melly léte&itve előbb mintsem a vérengzés dühe 11 nérQ.elly 
féléolt irigyek uralma felülkerekedik, elháríthatta volna ~ rémur.al
m.a.t. Minden a véle.tlenre ~y~~otott. 

Kevéssel Mirabeau halála után Duport igy szólt a nemzeti 
gyUléshez: "A valódi veszély a köz-eszmék nagyitásá.b.IW á.ll .... 
Az emberek nem akarnak többé engedelmeskedni a. rég• zs!l.rno
koknak, de ha nem vigyázunk, k~z.ek m~gukn~~,k uj~kat csin.lni, 
kiknek hatalma, ujabb és népszerübb lévén, az ezers~erte ves:~;:é

lyesebb volna. Három állapot vagyon ar~~ emberre nézve: a ra
konczR.thmság, szolgaság és szabadság. A szolga~ágból kiszaQa
dultunk, de vissza.esünk abba, ha a szabadt~ágon tul menve a ra
konezátlall6ágba rohanunk. _ . A szabadság azon nehezen tarthJLtó 
köz~p, n~elly folytonos erőmegfeszítést és erélyt követel, ami sok
k•l nehezebb, mint az erönek hirtelen és rövid kitörése." De a Intér
sékeltek llzAva nem ha-llgattatott meg többé, különösen, mióta egy 
uj párt vergö.dött erőre, melly köztársaságinak nevezé ruag(lt B a 
mellynek élén Petion, Buzot és Robespierre állottak, melly utóbbi 
kegyetlen, gyáva s ép olly féltékeny volt Baruave-ra mint ez Mi
rabeau-ra. 

A pnrízsl 1.: özségiAnács é!ol a kerülelel.:. 
Azon mérvben, amellyben a király és nemzeti gyülés hatalma 

fog·yott , növekedett a párizsi községtanácsé. Midlín a nemzeti 
gyiilés állandónak nyilvánitotta magát, ugyanezt tevé az is, s csak
bamar hatvan kerület mindegyike követé azt. A nemzeti gyiilés
nek bi;ottsÁgai vagynak, a községtanácsnak sőt minden egyes ke
riiletnck szintén. Innét azután egyenetlenség származott; a kerü
letek n.em értenek egymással egyet, a községtanács ellen egymás
sal ellenkező határozatokat hoznak; nincs többé igaz.ságszolgáltatás, 



44 -

nincs végrehajtó hatalom, a törvényhozói pedig még alig ezületett 
meg j hanem a tömeg Loz törvényt, ez biráekod~k e gyakorolja_ a 
végrehajtó hatalmat. Söt még a családokka is belehatolt a viszály, 
ott is jobb és baloldal alakult a a nök nagy részt vettek a vitat-
kozisokban. / -" 

A bölcsészek. 
Az irodalmárok kevés befolyást gyakoroltak a forradalomra, 

mellyet irataikkal elémozditottak. Ha az esztelen Volney, R om ok 
czimö munkáját a nemzeti gyülésnek ajánlva, dühösködik a zsar
nokok ellen 1), a számkivetésböl visszatért Raynal tiltakozik a 
bölcseleti tanok tulzott alkalmazása ellen 2) ; Delille sajnálja a 
fejedelmeket, kiknek ezerencséjét köszöné j Fontanea és Bllroardin 
de Saint-Pierre némán viselik fájdalmokat; Vicq-d' Azyr titkon 
küzd bánata ellen anélkül, hogy azt kifejezni meréezkcdnék. Con
dorcet szolgálja a forradalmat, RuHiere és Saint-Lambert átkoz
zák azt, anélkül azonban , hogy a materialismusnak hátat fordita
nának; Marmontel jobb irányu munkák készítésében keresi a fe
ledést; Morellet, ki a logika mindenbatóságáról meg vala gyö
zödve, elrémült ama fogiUtól j La Harpe keveset tudott arról, mi 
körüle történt, s csakis u ízlés megromlása és a nyelvhibák láb
rakapása felett siránkozott. Az irodalomnak csak egyetleo neme, 
a hirlRpok maradtak fen j s miként Londonban a gunyiratszerz8k1 

megfizetteték magukat a hallgatásért vagy dicséretért j az ariato
eraták a gunyhoz folyamodtak 1 különöeen az A p o e t o l ok Cs e
l ek e d e t e i czimü folyóiratukban1 s özönnel szórták az epigram
mokat, ceipös dalokat és élezeket; a népszármazl\su irók ennek elle
nében komoly és erös hangon irtak s főleg Marat mint egy dühös 
állat Ínajd piszkolódásaival, majd ismét a vérengzésre való ösztön
zéseivel iszooyuao felingerelte a nép szeovedélyeit. Egy szóval1 

az ékesszólás, melly a világot ujjáalkotandó vala, egészen uj jel
lemet öltött 1 vakmeröbb és ujitóbb volt mint müvelt nemzeteknél 
lenni szokott1 rendszeresebb és magasa "lJ b ezéJok at tüzve ki 1 mig-

1) "Oh istentelen fejedelmek vagy minis~tcrek, kik a n?p életével és VII.· 

gyonával játékot üstök l Ej mit l tehát nem le> znek a földön emberek, kik meg
boszuljlt.k a népeket és megbüntessék a zs11rnokokat ' Egy kis "zámu gyilkos
csapat fölfalja a sokasé.got és e sokasé.g föl hagyja magé.t falni. Oh elkoJ"csosult 
népek, ismerjétek meg jogaitokat, minden tekintély tőle.tek szé.l'mazik, mindon 
hstalom a tietek." XII. fej, 

~) J,ás,) e könyv v~gén a Felvilclgo1ieQ Jegyzeteket E) alatt. 
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nem a tények ereje s a nép követeléseinek mindenhat6sága előtt 

félre kellett vonulnie.. 
A mtmekültek. 

Eközben a menekültek serege izgatott és reszketett ; kivivén 
magl\.val dicsvágyait, irigységeit és óhajait, avval kérkedett, hogy 
ö a nemzet, s avval hízelgett magának, hogy néhány menettel a 
hazát visszafoglalandja. Ezen erö nélküli kihívások mindinkalbb 
ingerlék az ellenséget, a kirl\.lyt pedig azon ferde helyzetbe hoz
ták, hogy kénytelen vala a nemzetet, mellyti:H félt, azon hadsereg 
ellen ingerelni, mellyben bizott. Az 6 fondorkodásaik következté
ben s 'különösen annak láttára, hogy a fejedelmek a határokon 
fegyverkeznek, Francziaországban a belzavarok növekedtek; ami
ért is az alkotmányt nagy sietve s rendetlenségben bevégezték, 
minthogy a jobboldal nem akart szava:;;ni. XVI. Lajos szabadsá
gába visszahelyeztetven (szept. 13) kijelenté, hogy elfogadja azt; 
La-Fayette bűnbocsánatot hirdettetett, s ime a nép még egyszer 
kibékült királyával. 

Az 1291-kl alkohn8ny. 
Ekként bevégezte feladatát az alkotmányozó gyűlés, melly 

örökké nevezetes marad. Érett megfontolásra és tapasztalatra volt 
szükeége 1 ehelyett azonban fiatalnak tünt fel, A nem annyira az 
ész mint inkább ösztöne s ama határozatlan ujitási ssükségtöl ve
zettetett, melly a XVIII. századnak jellemvonása és betf'g~ége 

volt. Az eszmék mindenhatóságában biz va, valósithatni hitte az 
elvont tiikélyt, nem véve tekintetbe a tényeket és eUíitélete_ket; a 
köz- és természetjogi kérdések legnagyobb részét aHizetesen (a 
priori) vitatta meg s háromezer kétszázötven czikkelyben és hatt\
rozatban oldotta meg azokat. A természet-jogban Rousseau Co n-· 
t r a c t So c i á lj ából és az encyclopaedistl\k elveiből indulvAn ki, 
kikiáltotta az általAnos egyenlöséget, eltörölvén a régi megkttlön
böztetéseket , a gonosztevők családjai ellen táplált ell:litéleteket, a 
ezerzetesi fogadalmakat, a hUbéri jogokat., az uriszékeket, a királyi 
elfogatási parancsokat, a vlimot, a rendeket, a czimeket, a szolgai 
egyenruhákat, a vada\szati tilalmat, a magvaszakadás esetében val6 
örökösödés t s a kegyetlen büntetéseket, dologhd.zakat Allitott, a 
nem- k'átholikusoknak visszaadta öseiktöl elvett javaikat; a sorsjl\
tékokat megszüntette ; a levelek feltörését bünnek nyilvánitotta; 
minden ember, bármilly vallásu és azinü legyen, képes az alkot
mány által biztositott jogok élvezetére. A munka szabad lett, s 
nem akadályoztatott többé azáltal, hogy a fóldmüves az 'Itala mü-
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velt föld termékéiblSI tizedet fizetne ; a csere és ad!s'vev~s a tarto
mányok között eddig fenállott vamsorompók 1\lt•l többé nem gi
toltatott j a paraszt saját dalgiiót aE uti muoka által el nem vona
tott, sem a ezéium és egyesUJetek által nem korlátoztatott. 

A politi,kM ill'Eltöleg , a netnt.eti gyüfés a törvényhozást ma
ga\nak tartotta fen, megmaradVán a király szenteaitéai joga j a tör
vdnyhozó testület egy kamrából áll, a korona feloszthatlan és 
iiraköa, a kirily sétthetetlen, vetó-ja csak a követkeeö nemzetgyü
lé..i~ értéoyee ; a hadmeneti jog a nemzetet illeti s nem a kirá.lyt; 
a mi•is•te!'ek a törvény legki!tebb áthágásáért is feleilisek j az al
kottntányozó gyiilés tagjai miniszterek nem lehetnek j a köze~· 

tanácsba megválasztható mindenki, ki egy napi munkával felérő 

adómennyiséget fizet. A nép gy üléseket tarthat; de a közigazga
t,lbiUl a ténykedés a vitatkozással összezavartatott. A büntető 

je~gra vonatkGzólag esküdtsz.fkek állittattak, a birák választás alá 
vette,tek; a perek egyik kerülettől a másikhog felehheztettek j k1l
reskedelmi és ka ton ai törvényszékek s egy semmi tő t<irvényszék 
állittatott; a tartományi B&~ások oltöröitettek i a fiuk ba az örök
hagyó v é g r e n d e l e t n é l k ü l balt el, egyenlően ö•·ököltek ; egy 
mezei é1 egy hányai törvénykönyv hirdettetett ki. Egy szóva!, a 
népfenBég uentesittetett, ugysaintén a meghatalmada átszállítása 
valasztás 1Utal j nem-felelöl c11ak maga a király volt j a hatalmak, 
mellyek az előbbi rendszerben annyira öene valának zavarva, 
Biétvá-lasMattak. Francziaországnak megy~kre ( d~partements) lett 
feloutása gátolta a tBl"tományi kiváltd.gok visszatérését, könnyité 
a törvfinyhozás egységét s az ügyek gyors kezeMsét, Parizs&ak 
pedig tuli!ulyt biztositott az. 

Ami a pénzügyet illeti, az adóbau fenálló különbségek meg
satintettek, a gabonának l!zabad forgalom engedtetett j egy föld
m\tvelési és kereskedelmi bizottaág s egy nemzeti bank i.llittatott; 
a sz.árau:asok nyilvátiOsak valának, 11 az erdők a törvény védelme 
al~ \>:-ftettek. A deficit s a köBnyomo•· kényszerítőleg h&tottak a 
szcruélyes kere11eti ugyszintéo a betáblázási és saabaQalmi ad6k 
behozatalára , todbbá az értéken aluli érc~pénz~k kibocsitté.sára s 
ezcrf6le más se~dforrások elöteremtésére, mellyek a sürgöa &liiÜK• 
l! égeket fedez ve a bukást elhairitandók valának. Az u t a l v á n y ok 
(aseigoaták) kiboeeá:tása igen caélszerü vala a hitel visszaí.llitásár•, 
azok forgalma ingoltlan javak által levén bizto•itva; de a lr:öny
nyü•ég, m<eJylyel elétíllittattak, azök mért&en·tuli szaparitását ered
méDy-éste, A mem.eti javak eladá.ea azonkivül hogy a i.otmáay-
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nak segédforrásokat nyitott, növelte a tule.jd()nosok számÁt, kiknek 
érdekökhen állott a forradalmat támogallni, s ezenfelül iszonyu 
birtokterületet adoft vissza a müvelésnek. Evvel azután vie811aél- . 
tek s a gyülöletes jószág-elkobzás, melly a nem11etgyUiés által el
töröltetett, minden uj sziikség alkalmával jij\·edelem-forráane.k te
kintetett; s az utalványok ahelyett hogy elhádtották volna a bu
kást, eléidézték azt. 

Nagyobb ujitások kiséreltettek meg az egyházban. Mig előbb 
Francziaorezágban az egyedüli bevett vallás a katholika volt s a 
papság résraét képezt!'l as államnak, földbirtokkal, tizediti, nagy 
jövedelmekkel és saját ezervezettel birt; most a tized eltöröltetett, 
nemzeti vallás nem létezett, 'a papságnak készpénz-fizetés utal vá· 
nyoztatott 1 s jószágai teljesen az állam tulajdonának nyilván~ttat

tak ; az egyházak ezüst edényei mint bonfiui ajándékok az állam
adósság törlesztésére fordittattak ; a püspökök polgári hatáaköre 
és öröksége puszta névvé változtatott; a javadalmak jövedelmai 
lefoglaltattak , a szerzetesi fogadalmak eltörHitettek s a l!l~ertet~
seknek szabadságukban állott a kolostort elhagyni; minden me
gye egy egyházmegyét képezett s ekként az ország politiltai fel
osztása szabott határt az egyházmegyéknek; a papok minden bi
rói hivatalból kizárattak ; a plebá.noeok köteleeek valának a tör
vényeket s a ne"'zetgyülés határozatait a sz6ezékböl felolvasni; 
Róma minden ténye vagy bullája semmis, ha az a törvényhozó tes
tület által jóvá nem hagyatik s a király által nem szentesittetik. 

A népjogi általános viszonyok több ízben vita alá kerültek, 
de csak rnelMkesen. Késöbb Gregoire inditványoata, hogJ azok 
szabatosan formuláztassanak s törvény erejére emelteeaenek; atJon
ban Europának törvényeket szabni vagy veszélyesnek, vagy feles
legesnek látszott 1). 

•) Ezen inditvAnya 1793-ban elejtetvén, 9/í-ben iam&t eléállott avval, egy 
férfias beszédben felmutatván mindazon bajokat, mellyek a népekre egymás
iránti jogaik zavarából származnak, a azon baeznokat, mellyek rájok háramla
nak, ba közöttök ollyas kötelékek állapittatuak meg, min<lk ugyanarwn társaság 
tagjait egymAs közölt egyesitik. Egyszersmind egy javaelatot nyujtott be, melly 
habár magában tökéletlen, emlitést érdemel mint ele<l kisérlet arra, hogy a né
pek Irozött )étesiteseék a110n tertvél"is&g es rend, mt!Jiyek RZ egyéoe.k kÖsÖtt 
mir fenilh~nak. Fil pontjai a kövelkezök valának : 

. n'- nép ok egymással snmköz t terméa11eti állapothan vagynak; a kapo~.s 

közöttlik az egyetemes morAI. 
A népek egymással szelllben függetlenek és fllnri joj!"gal birallk, bármtlly 

szAmosak legyenek s bA r minö nagy területen lakjanak. 
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Robespierre indítványAra a nemzetgyülés elhatározta, hogy 
egy tagja sem választható meg ujolag. TulzoU önzetlenség vala éz, 
melly által a követek azon gyanut akarták maguktól elháritani, mint
ha magokat állandósitani akarnák, de ezáltal megfol!zták egyszersmind 
ajöv6 gyül és t azon eHlnytöl, mellyet a három év alatt gyüjttltt tapasztalat 
s Ugyismeret nyujthatott, s egy uj nemzedéket hivtak oda be, melly 
csak azt látta, hogy még sokkal többet lehetne tenni, s amelly puszta 
elméleteknek engedvén át mágát, tulment az angol monarchia esz
méin, mellyek az alkotmányozó gyülésben tulsulyra vergl:ldtek. A 
király mindenkinél jobban óhajtotta a reformokat, de képtelen levén 
11zok kezdeményezésére s ingatag azok támogatására, asszonynyá 

Egyik nép ugyanazt te~rtozik tenni a m!siknak, a mit ohajtane~, hogy az 
tegyen neki. Egyik m!íp ana! tartozik 11 mleiknak, amivel egyik ember a má
siknak. 

A népek bAkében a lehet6 legnagyobb j6t, hAboruban pedig a lehető lcg
kiaebb roazat tartozn:1k egymásnak okozni. 

Egyes nép magt\n érdeke alá van rendelve az t~mberi nem egyetemes 
~!irdek ének. 

Minden népnek joga van saját kormAnyformája felett rendelkezni s azt 
változtatni. 

Egyik népnek nincs joga a mAsik kormflnyformAjába avatkozni. 
A népek jogaival egyez6 kormt\nyok azok, mellyek a szabadslgre és 

egyenl814gre alapitvAk. 
Mindegyik dp ur saját területén. 
A• idegenek azon orszA.g törvényének vaj!ynak alávetve, mellyben tar

tózkodnak, s Bl!zerint büntettetnek. 
A merényletek, mellyek valamellyil{ nép eza.badsA.ga ellen követtetnek el, 

minden nép ellen intézetteknek tekintetnek. 
Támadó háborura vonatkozó szövetségek, vagy olly szerz/idt!sek és fri

gyek, mellyek valamellyik nép érdekének al.rthatnak, . marényletek az egész em
beri táreadalom ellen. 

BArmellyik nép M&ját fiiggetleu~ége, szabadsága és birtoka védelmére há
borut indíthat. 

A harczban lev6 népek tartoznak szabad folyást engedni azon alkudo
zf.soknak, mellyek békére ve•~thet.nek. 

A. népek közötti szerzlldések ezentek és sárthetetlenek sat." 
Mindenki észre fogja ebben venni a1 akkor lal.bra kapott egyetemességi 

szellemet, valamint azt iR, hogy e111en elvonteágokhol bajosan lehetne a politiká
ban el1Sfordul6 minden egyes esetek megoldását kihormi ; nem is emlitvén, hogy 
egy olly felsiSbb hatalom biliuya, melly miudegyik nép felett !llana, eredmény
telenekké tenné azokat. Merlin de Douai, akkori elnök, leghelyesebb itéletet 
mondott felette, midlln igy szólt: "Ezen java• lat nem a franczia nép gyüleke
r.etéhez, de Enr6pa (mondhatta volna, az eg~n vilal.g) minden népének egyetemes 
értekezletéhez lett volna intézendö." 
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lett nejével egyenlő lépést tartandó, holott egy hős elhatározottsá
gára volt volna szükaége. A nemesek nagylelkü áldozatokat hoztak, 
de a forradalom vezetése nem bizathatik azokra, kik ellen intézve 
van. Még a papság sem ellenezte a reformokat mindaddig, mig nem
cs~~ok birtokaiban de szarvezetében is megtámadva látta magát. A 
közép osztály nemeslelkünek mutatkozott; igazságos panaszokkal 
állott elé s ohajtá azok orvoelását i határozott elvei valának, jó ak~~o
rattal viseltelve a nép s tisztelettel a király iránt i de midön azt 
tapasztalta, hogy ez csak lesi az egyenetlenségeket, ekként a par
lamentet feloszlatandó j amint látta, hogy a nemesek megvetéssei 
viseltetnek winden alkotmány iránt, melly ezenvedett veszteségeiket 
előnyösebb nyereményekkel nem pótolná i midön észrevette , hogy 
a papság a wozgalomtól visszavonult: a közép osztály elhatározta 
egyedUl önmagára támaszkodni, s felismerve ert>jét egymaga fogott 
a társadalom ujjá.alkotásához. 

Mi sincs meghatóbb mint az első eskü , semmi nagyszerűbb 
mint ezen nemzeígyülés kezdete, melly olly nagy, olly tiszta szán
déku volt s ameily örökre nevezetes marad. Tagjainak legnagyobb 
része (kik jobbára a vé1·padon vesztek el) becsületes és önzetlen volt i 
nagyok és rettenthetienek a veszélyekkel szemközt, s csak azon féle
lem vezette öket tévutra, hogy érzelmeik tisztasága kétségbe talál 
vonatni ; határozataik nemcsak Francziaország de az egész világ 
jövőjére befolyással valának. Egynehány dicsvágya s mások ma
kacssága közepatt a merész és marsékelt nemzetgyülés megismer
tette hazájával a jogokat, mellyekröl legfölebb csak határozatlan 
sejtelme volt, s királyával a kötelességeket, ugyanakkor oltalma alá. 
vévén őt. Mindaz, ami az általa létrehozott reformokban jó volt, a 
követek utasitásáiban benfoglaltatott; de a nemzetgyülés tulment 
ezeken azáltal, hogy eltörölte a királyi hatalmat s egy alkotmányos 
királyt teremtett, aki iránt folytonosan bizalmatlansággal viseltetett· 
Kimondá, hogy a törvény elöt~ minden vallás egyenlö s ugyanazert 
bármelly nilásnak követése sem bün j azután erőszakot követett 
el a lelkiismereteken a papság ezerencséllen szarvezetével s más 
igazságtalan és szükségtelen rendszabá.lyokkal, mellyek a jövő ül
dözéseknek utat nyitottak. Mindennek oka tapasztalatlanságában 
rejlett, ,.melly gyakran csak két egyenlően veszélyes határoza~ között 
hagyott neki szabad választást; a reformok utáni türelmetlen vá· 
gyával szitotta a piaczi lázongásokat; egy olly forradalomban, melly 
az önkény ellen volt irányozva , mindenhol ő maga hozta be 
az önkényt azon férfiak gyeflgesége által, kik azt kormányozni vélték i 

XVllL 4 
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neki dühödve az általa gyakran nagyitott akadályok lerontáaknak, 
nem veszi észre, hogy saját müvéne'k lerombolisára elegendő ·az 
li példájának követése. Jól tudjuk, hogy az emberek a forradalom 
által tolatva nem mindig urai a körUiményeknek, s hogy a ~érst!!k
let felette nehéz a vihar idej~n; de a nemzetgyül!!s nagjób sökszor 
engedett a pártoskodók11ak s nem birván azon állandó bá.tors4ggal, 
melly a törvényhozó és tisztviseh'í dicsőségét képezi, meghajlott a 
piaczi nép s gyUldék nyomorult vMeménye előtt. 

A szenve.dc!lyek és tapasztalatlaneág csakha.mar tévutra vetie
ték öt, s ahelyett hogy mindenki irant egyenll:l mért~ket haezrti\lt 
volna, a gyülölet augalta személyválogataenak engedé át inagát ; a 
papság iránt a régi kormány minden féltékenyeéget megtartotta; a 
trónt gyanusitásaival lealacsonyitötta s a pártdüh által vezereltetve 
olly alkotmányt hozott létre, melly boszu volt a monarchia ellen· 
Annyi állomás betöltése, adományozása és igérése felette hízelgett a 
hiúságnak, melly legerl:lsebb érzelem azokott lenni a forradalomban, 
és el feledtetett, miként a kormánynak a közérdek tekintetéböJ ha
talomra van szUksége s hogy igen keveset hagy ennek kezé
ben az, ki lit ügynökei választásától megfosztja. Épén olly sze
rencsétlen gondolat volt a királyi hatalom gyeogitése aZ11.1tal, 
hogy a birak kinevezése a kerületek vi\lasztőira bizatott, min
den hat évben uj választás rendeltetvén el. A birák é1eihos!Jzig
lan tartó hivataloskodása összeférhet1ennek tetszett a népföhségi 
joggal; s ekként az évek hosszu sorAn át szerzett tapasztalat és is
meret, mellyek a biráknak annyira szüks~gesek, értéktelénekké let
tek. Az idő megmutatta, hogy a birák elmozdithatlansága nagyobb 
biztosítékot nyujt mint a szabad választás ; de akkor a nép szava 
csalhatatlannak tartatott mint egykor a királyoké. A nemzetgyülés, 
azáltal hogy saját tagjait a király tanácsá.ból s a miniszterEiket a tör
vényhozo testület vitatkozásaiból kizárta, ezéttépte a monarchiai hll· 
talom s a nemzeti képviselet közötti egys~get, melly a paTI!imettta
ris kormányok alapját k~pezi. Azáltal, hogy minden hivatal betöl
tését söt a királyi tisztvisell:lk választá.l!át is a népre bizta, a kor
mányzásban fennálló zavart a közigazgatási zavarral szaporította, 
s ugyan~kl~or, midön a trónt aláásta, minden befolyástól tilegCoszt
ván azt, arra f~kteté az általa köztársasági szellemben alkotott tör
vénykönyvet, attól remegve, hogy lerombolvan azt, alatta olly lir
vényt fedezhetne fel, rnelly az egész nemzetet elnyelné. 

A nemzetgyűlés megnyitásakor minden hatalom a király ke
zében volt, a néphel semmi ; bezártakor a nép hatá.rozott, a kirl\ty 
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C8ak \l'égreh&jtó lett; nem egyéb mint egy örökös ~isztviselö, har· 
miecz miUio franknyi évi há.tartási díjra e a legfelsöbb birói és köz
igazgatási hivatalok betöltésere szorit\'a. Nem volt elég, hogy csak 
egy kamra létezett (miután azon időben az aristocratíának még lát
szata sem türetett volna meg), de ami monarchíai kormányformában 
hallatlan, a végrehajtó hatalom törvényjavaslatokkal sem állhatott 
elő, nem volt joga ' 'k&mri.t felbt!rA-.mi 8 •• országra hivatkozni, 
nem az adóra vonatkozó határozatokat szentesiteni, nem a birá.kat, 
k özhivatal&okékat és badaerugi ti~ket(néhányk.ivételével) kineveani, 
nem végre az ellenszegülő, törvényueg6 vagy áruló tisztviselőt hiva
talától felfüggeszteni 1). A törvény végrehajtására választott egy 
mii1io hiromeri&ePJer tisr;tviilelö mi:nt a ndp közvetlen meghatalma
zottjai függetlenek V>&lá.nak a ·végrehajtó hatalomtól : valódi fejedem
ség, ameily ellenhatéJaánál fogn elöhb a 'k-özjóléti bizottm4ny, később 
a 08áed,re6.g központosító zsanwkságát vala Francziaországra ho
zandó. 

A nemzetgyűlés, ekként Jerontva ·a régit s elvetve az ujat, 
melly késöbb megterm~ gyümölcsét, örökre áldott emlékü mararl az 
emberiség ;előtt, ha fel tildta volna fogni, hogy nem elég elvont jogokat 
kikiáltani s nem valódi jogokat osztogatni, de szükséges uok. él vezetét 
biztosító eszközökről gondoskoc-ni s a t4rsadalmi hatalmat erősbiteni; 
ö a~onban ehelyett egy semmit nem érő nyilatkozvé.nynyal kezdé meg 
müködéut s egy hosszura nyu!ó f~jetlenséget hagyGtt hátra maga után. 
Elkuboován a papa ág és menekiiltek jószágait, megrendi té a tultJdonjo
got; az 'tdahányok kibocsátása által tönkre tette a hitelt; a há~d.gi 
elvlílltl "houtala ugyszintén az a.ty~~oi tekintély és elsöazülött-jog 
el!törlé&e által megtámadta a családot ; a ezébek megszüntetéee által 
ié:maaz nélkUI hagJta az iparoet. Lát11zóiag olly eszélyes lépések 
valának ezek, de ma már látjuk, hova vezettek azok. 

Barnave ~s az okosabbak azt ·-.jánlák a királynak, hogy bii 
maradjon az alkotmányhoz, és ö, ugy látszik, el volt határozva ezen 
8G5envedöleges magata1<tásra, melly az alkotmányos fejedelmek osz-

l) l!lBen alkotmányr61 mondá Malo~t: "}o;gyediil az a ozabad alkotmÁny, 
~:aelly IL,for:radalmat bevégzi s amoily higgadt, szabad e; igazeigos formák kil
zött indit.ványoztatik, fogadt~tik el s bajt~<tik v~gre. Mindaz, mit a szenved~ly 
hoz létre, előbb mi11t~em az ember B higgadbig ezen pontjára jutna, akár pa
rancsolj;,n a népnek, akár enged!!ltnesk"Bdj.Sk annak, akár v~gre czir6gatni, meg

csalni vagy ·s~olgli.lni nkatja iiet, "'~ak 111ulékony mü, s a szél el~ö fuvalma el-

sepri azt .. " 



- 62 -

tályrészc, s evvel &. nemzetgyülés bevégzettnek nyilvánitá a forra
dalmat, holott csak azon egyetlen testület oszlatott fel, melly azt ke
vesek dühe ellenében mérsékelheté. 

HARMADIK FBJBZBT. 

T ö r v é n y h o z 6-g y ü l ~ s. - K li l - p o l i t ik a. - A 
Con ven t . . 

A törvényhozó gyülés, melly a nemzeti gyülést felv1\ltá (1791. 
okt. L), Condorcet metaphisicája által vezérelteté magát épen ugy 
mint a nemzeti gyíilés a Sieyes-é által. A jobboldalon egy nemes 
sem Ult többé, sem pedig a nemzeti gyülés bátor és kitün(} tagjai; 
ce upán né bán y párthiv e maradt itt ennek, kik a lk o tm á n y os ok
n ak nevezték magukat, élükön Lafayette-tel, ki letevé a nemzet8ri f8-
kapitányságot, valamint Bailly a párizsi polgármesteri hivatalt, s aki 
a királyt és népet egyensulyban tartani s a kUiönböz/:1 pártok köze
pett a szabadságot megszilárditani törekedett. 

Glrondlshík. 
A baloldaliak lelkesittetve az ellenállás és a tapaeztalat próba

kiSvét még ki nem állott tények által, kevésnek és lassunak találtá.k 
a haladást, s minthogy közöttök kiválóan Gironde megye követei 
szerepeitek , g i r o n distáknak neveztettek. Élükön állott Con
dorcet, a köztársaság-pArti progressista, és Brissot jogtudós, Helve
tius materialismusának megvesztegethetlen tanítványa s az egyedi
ség (indi vidualiern us) és C o n t r a c t so c i a l birdet8je, aki ennek 
következtében azt hivé, hogy a törvény kevésbbé távol áll a jogtól, 
ha az a közeégek által szavaztatik meg, s ugyanazért a központosí
tást megsemmisitendiinek véleményezte. Ebben állott a girondisták 
elmélete, akik egyébként müvelt férfiak s a kor materialisticos logi
kájában rettenthetienek valának s akik a nép kegyének megnyeré
llében a jakobinusokkal vetélkedve görbe utakrn, kétszinüségekre 
s végletekre tértek; ezenkivül az udvar iránt irigységgel viseltettek, 
a tömegtől féltek s jobban ezerették önmagukat, hogysom a hazát 
igazán szerothették volnA. E párt lelke Roland asszony, e regényes 
eszméiben hajthatlan fiatal és szép nö, vala, aki maga körében valódi 
köztársaságias egyenlőséggel olly finomságot tudott fenntartani, 
amin8 most már sehol sem volt feltalálhat6. 
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Ezek ellenfele, a p u r i t á n iskola, telve ideologiával, ismerte 
a visszaéléseket s minden tekintet nélkül a társadalmi rendre ki 
akarta azokat irtani, azt tartván, hogy a forradalom nem egyéb mint 
a bölcseleti szabályok szigoru alkalmazása. Amazok a köztársaságat 
mindenkinek önmaga általi kormányzásában, ezek a dictaturában 
látták ; amazok fel akarák magukat Párizs uralma alól szabadítani, 
ezek min den t a kérlelhetlen egységre szoritani. 

Az elsők, mint képviselöi a.bölcsészek által nevelt polgári 
rendnek, tiszteletben tarták a tulajdont, mellynek segélyével való
dittatik az egyéni jog, mig velök szemközt a proletariusok az egyen
lösitést követelték, alig várhatva, .hogy ezenvedett elnyomatásukat 
megbosz ul hassák s a társadalomban az öket megillető helyet elfog
lalhassák 1 ). V ergniaud azt hirde té, hogy a "tulajdon megtr.1·tása 
elsö tárgya a társadalmi egyesülésnek s anélkül nincs szabadság," 
ellenben Robespierre és a jakobinnsok azt vitaták, hogy a tulajdon 
a fenségi hatalomlől veszi eredetét. A girondisták, Rousseau eme 
tudós tanítványai, majd irodalmárok majd metaphysikusok, majd 
meggondolatlan és szinpadi szónokok, kik sem ellenállani, sem 
pedig saját hibájokat bevallani és engedni nem tudtak, alásülyeszték 
a monarchiát az ált&.l, hogy a törvényhozó gyűlésben a baloldalt 
képezték; késöb ben meg akarták buktaini a hegy pártot, a con
venthen a jobb oldalra állván; nem fogadják el a társadalmi rend 
és igazság szigoru követelményeit ; nem mernek azon kemény és 
erőszakos rendszabályokhoz nyulni, mellyek Francziaország megmen
tésére talán nélkülözhetetlenek valánuk; tiltakoznak az emberiségen ej
tett sérelmek ellen,de voltaképen classikusok lévén,ök sem birnak tiszta 
fogalommal a vallási érzületről; szónoklatokat tartanak az erény
.ről és tagadják az Isten létét, akitöl ama szó jelentését nyeri; a 
szabadságról e tagadják az örök igazságot, melly egyedül képes azt 
megboszulni. A puritánok köztitt a tény embere, hamindjárt egy 
Marat volna is ez, vi~te a fö szerepet; a girondisták között egy olly 
Bzónok mint Vergniaud , ki épen olly ékesszólál!sal de nemesebb 
jellemmel b1rt mint Mirabeau; kinek lantszerU hangja nem ernyedett 
a politikai gyanitgatásokban söt inkább szenvedélyes lelke nagyobb 
és nagyobb meleget kölcsönzött annak ; tagadta a természeti jo
gok~t s azt á1litá, hogy az egyéni jogok alárendelvék a társadalmi-

1) Mindaz1Htal Brissot-tól jött ki eHlszÖI' ama hireM, napjainkban is felele· 
venitett formnia: "A tulajdon loptú." 
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aknak; de ő csak a ménékletben tlint Ilii ékeauólásával, mtg ez 
másoknál a rágalom éa v~re~omj dühös kitörése vc:Mt. 

A klab6k. 
Na~yba-n emelke<ktt most a klubok jelentöaége, nem féke1>

te-tvétt többé M!mmiféle tekint-et~ által. Itt szava.lta.k a hirlapirók 
~ más uellemi nyeréa2ikedölt, Ilelll a a ésvbeE de a képzelődéshez 
szólván, ami által minden mársékelt rendeaeren felölkerekedtek. 
A jakobinusolE gyiildéje Havazott s határ~ott, s miutá.n ettől a két 
Lame th elszakadt, a mél'sékelt k~r;tál'laa~iak hoz (:f'euilLanta) csat~ 

lakoundók, Ro-bespierre ma.rwt anYk vedre; a vaklnerö és szem· 
telen Danton pedig a legromlottab'b és 111egod.sárolbató .egyéneket 
a Ferenczrendiek kolostoráb& gyij'é maga köré, bová sok jako-hi
nust sikerült bev~)t!\oia. A uép mint mindi.g itt ili szivesen hallgatá 
a&Okat, kik s20envedélyeioek hia~legtek; s az emel\ fővel járó s ne
me-s jellemü girondisták kénytelea-ek valának meghajolni a meztelen 
karok ell5tt. 

A Ulf4Ud. 
Az ellentörekvések szintén megke111dödtek. Angolhont kivév~ 

Európa fejedelmei korlátla.m tualkod6k ugyan, de zsanokok nem 
valának; ök is ohajták a javítá-st, d4! egysrzersrnind azt ia, hogy e~ 

cee:nde8, fo.ko~atos legyen 8 iMiiről lefelé. Féltékenyek levén Frao
<eeiaornágra, nem rosz Nemmel nézték a f~rádalmat, melly a Bour
bonokat gyeogitve nekik utat és alkalmat nyitna uj hóditásokra. De 
csakhamar fölitimwték, hogy az, mit átfutó és helyi woe.galom.o.ak 
t~intett&k, tartós és messze terjed.ö, s hogy az nem poHtiU.i vitat
kozás Whbé, de társadalmi veszily, mert olly tanokil.t hirdetett, 
meHyek épen olly rémletesek valának a trónok•·a :mint kec11egtetök 
a mép&kre néPlv-e, a társadalomba.n egy eddig ismeretlen h•rm.adik 
082itáityt behozni, a n.etae&ek, batalmasok és gazdagok j~gait merl~
gelni a a hóditás feladványát megfejteni törekedett, különösen, mi
óta B;eyes kim011d-á, hogy na gyengének az erös általi elllyomat4-
eiból o.lwzat származik s nem kötelezettség;" egy ~6 val, érez.ték, 
hogy Dind-elll ál.Lam sorsa felett Francz.iaor-szágban v.ettetik el a 
k!oozka. Kötönben is a párthivek keresése jellemvonása volt e for
I'Q.dalomnak, s evégből ktildöno~ök áraszták el Europát a f,>rrad.awm 
el'll'eit terjeaztetldök, örsszeköttetéseket létesitendök s titkos társula
tokat alakitandók, jóllehet nyilvánosan az hangoztatott, hogy Fran
cziaország senkit sem akar háborítani 8 mindenkit tisztelethen tart, 
csa~ viszont ö is tiszteletben tartassék. 

ll. Fridrik Vilmos porosz király a hollandi zavarok miatt An-
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golorsr4ág(iJ+l s~&vetke~~tt llrf'OD szándék~a,n, i19.&;Y rqegalázandja Ausz
triát és Oroszhol)t, felipgerelvén ellenök a D;JQ~sértett Tdrökországot, 
a feldarabolt Lepgyclorszáiot és lU. Gus~t,.~yot, Svédbon lovagias 
kir.lyát. S valóban LeJliyelorezágban öss~'szedi magát az Örosz
ellenos p.árt, s az alkot'll~ny a porosz biztositása és szÖvetsége mel
lett m!>dosi~tatik, de mi történik.? Oroszország bé~ét iiöt Törökor
s~ággal meghagyván eddigi birtokait, megszilárditja a Fekete-tenger 
feletti uralmát, hol üdeasa és Cherson csa,khamar virágzó jólétre 
vergödpek, s e háboruban kiképezi két vité~ tábornokát, Suwarow
é& Koburgot. III. Gu!lzt.ávval, kitől remegett, szintén kiengesztel8d
véJl Lengyelországba tör s Poroszorszáfi köpönyeget fordi_tva kezet 
nyujt neki azon ország megser;nmisitésére, mellynek vitéz menekült
jei számára nem maradt föl más mint felajánlani karjokat Franczia
országnak, itten küzdend<Sk a szabadság mellett, mellyet hazájokban 
elvesztettek. 

Francz.iaország Törökországgal szövetségben s Oroszországgal 
előnyös kereskedelmi szerződésben lévén, érdeke veszélyeztetése 
nélkül egyik fél mellett scm nyilatkozhatott s ugyanazért semleges 
maradt. Szövetségese, Hollandiil, kénytelen vala a helytartó alá haj
tani nyakát ; Német-Alföld, melly most az osztrák uralom ellen fegy
vert fQgott s a franczia mozg,ahna~ból bátorságot meritett 1 általa 
nem ~egittetett. Il. Leopold császár, ~ária Antonia fivére, megrémülve 
a forradalomtól, mindent el~övetett a fejedelmek közötti viszály 
elháritá~ár~, de ahelyett hogy előnyére felhasználta volna az elődje 
által neki hagyományozott angol szövetséget , Reichenb~ch-ban !;té
két köt Poroszországgal ( 1790), ekként őt a franczia forr~dahnárok 
elleni föllépésre birandó. 

Francziaország valóba.n kijelentette alkotmányában, hogy sem
miféle kül hóditás sincs sdnd~k~han; B hogy Au~ztriának gy~ ura 
alkalmat nc adjon, Német-Alföld \l,öveteit ki sem hallgatta. Mindaz· 
ált~l s.~~oj4t t~rületéhez csatolta Corsicát, mellyet Gét;IUától zálogban 
birt, ugyszintén Venaissiu és A vigpon grófságok at, kárpótlást igér
vén azokért a pápának. Ami a német fQldes-urakat illeti, kik azt 
követelték, hogy h ü béri jogaik Elsassban és Lotharingiában tiszteletben 
tartatnának, habár máshol mindenütt eltöröltettek legyen is, elegeodB 
vala, ha nekik kárpótlás igértetett. De a királyok ellenséges érziile
tét máé okok idézték elő t. i. a forradalmi dogmák: az emberi jogok 
kihirdetése, az aristocratia eltörlése s a királyi korlátlan hatalom 
megszoritása, és pedig nem egy főuri tanács, de a nemzeti képvise
let által. 
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A menokült franczia harczegek és nemesek, a bel és kül fon· 
dorJatok eme vezetöi, Koblenczben ütötték fel fóhadiszillásukat, ott 
v'rakozván az északi hatalmasságok segélyére i némellyek pedig sa
ját kardjokban bizva Piemontban, Schweizban és Spanyolországbon 
csoportosultak össze, délen harczolandók. Divat és becsületbeli do
log lett most a kiköltözködés s többé nem egyesek de az egész osz
tály ügye i s mig amenekültek kint agyml1sirinti féltékenységök és 
követeléseik il tal magukat gyengi ték, azáltal hogy folytonosan fon
dorkodtak, nagyszerü ünnepélyeket rendeztek, feltöniS fényüzést ne
gélyeztek, s uj nál ujabb )erveket fóztek, bent csak a gy an ut növelék 
s az áldozatok számát szaporiták. Azon ürügy alatt, hogy a kira\ly 
többé nem maga ura, minden engedelmességet megtagadtak. Hasz
talan irta nekik sajátkezüleg a király, hogy oszoljanak ezét, mert 
együttlétök által életét koczkáztatják, ök a fogoly királyra nem ball
gattak s királypárti czimöket arra basználták, hogy annak takarója 
alatt sajl1t szeszélyeik ezerint mUködjenek. De az I:S türelmetlensé
göket nem osztották a klllföldi udvarok, amellyek részint ki akarták 
kerülni a háborut, részint pedig nem az elöbbi állapot teljes vissza
állitásá.t mint inkább az ország feldarabolását ohajtották. Condé her
czegek, kik a menekültek élére állottak, tapaBzt~&latlan lovagok valá
nak i Artois gróf mit sem érlelt a badviselésbez, s II. Katalin 
Szent-Pétervárott egy kardot ajándékozván számára, hogy az neki, 
miként egykor IV. Henriknek Francziaországot megnyitná, ö azt 
Londonban négy ezer font sterlingért eladta s ezt a menekültek se
gélyzésére fordította. 

Gusztáv svéd király égett a vágytól Francziaország ellen egy 
hadjáratot vezetni, de nagyon measze volt tőle s különben is csak· 
hamar egy gyilkos kéz véget vetett életének (XVII. könyv 316 lap). 
II. Katalinnak még mindig volt teendöje Lengyelországban, s meg· 
elégedett avval, hogy sajátkezüleg megírja Mária Antoniának, mi
ként viselje magát, s hogy "a királyok kötelesek saját utjokon 
haladni, anélkül hogy többet bajtanának a nép kiabálására, miot a 
hold a kutyák ugatására" 1). Poroszország, Francziaország érdekei
nek állandó barátja, most eunek határozott ellenségével egyesült s 
Pibitz-ben szövetséget kötött II. Leopolddal, kijelentvén, hogy a 
francziaországi állapotok minden . fejedelmet közelről érdekelnek, 
s ugyanazért kötelességök ezeknek egyesülni, ottan a trón és nép 
érdekének megfeleilS kormányt állitandók. Evégre rendbeszedték 

1) (iampan Mémoire• ll, 106. 



- 51 

ieregeiket ; azonban kölönböző elemekből állo egyesülés vala ez, 
ameilyben a királyok ügye nem volt egyszersmind a népeké is 
s ameilyben ·rendkivüli aránytalanság létezett a pénz- és hadierő 
között, annyira, hogy teljességgel nem müködhettek idegen segély 
nélkül, s Angolország érdeke, melly mindnyájokat fizeté, mind
egyikök érdekétlll elütött. Hozzátehetjük még, hogy a szövetaé
gesek nem nagylelküség és az eszmék iránti tisztelet, de mellékes 
baszonvágy által lelkesitettek. Ausztria es Poroszország, jóllehet 
külsöleg azt fitogtatták, hogy a politikai és társadalmi dogmák vé
delmére fognak fegyvert, titokban megegyeztek, hogy Ausztria 
nem fogja akadályozni Poroszországnak Lengyelhonra való igé· 
nyeit; s ugyanakkor mindketten uj tartományokat követeltek Fran· 
cziaországtól, nern áldozatokra gondolván, de hódirásokról álmo
dozván 1). A Provence-i gróf, ki nagy tevékenységet fejtett ki, 
hogy segélyt és fegyvert szerezzen s magát kormányzónak elis· 
mertesse, semmi áron sem akart beleegyezni, hogy Ausztria Fran
che-Comté·t, Lotharingiát, Elsasst és Burgundiát megkapja, s ké
sőbb midön az osztrák ház menyasszonyi hozományképen akarta 
azt magának megszerezni 1 XVl ik Lajos leányát Károly főber

ezegnek szándékozván eljegyezni , amaz vonakodott e frigyt/H s 
kezét egy más számüzöttnek, unokatestvérének Angouleme herczeg
nek adá. 

Ez ideig a diplomaták csak a fondorkodásokhan s a titkos 
fortélyok alkalmazásában valának jártasak 1 erö és ravaszság által 
nem pedig elvek és igazság szerint kormányozván a világot. 
Ugyanazért a forradalomban nem láttak egyebet mint alkalmat uj 
hóditásokra s l<~raocziaország megalázására: vakok ! nem vevék 
észre, miként most már a lét vagy nem-lét forgott kérdésben, nem 
pedig az, hogy nagyobb vagy kisebb terület felett uralkodjanak. 
Ugyanis többé nem kabinetekkel s miniszterekkel vala dolguk, de 

1) La Mark gr6f, 11renbergi herczeg, j6llehet testestül-lelkestül Ausztria 
híve, boazus!ggal nia eltelve, midön ez 1793-bao Lengyelorallág uj felosBtáalba 
beleegyeBett. "Milly vérl!zít6 ~ egyn:eramind sajnálatra mélt6 következetlaDilég l 
UgyanaBon uralkod6k mig egyrészt kezet fognalc egy oem támadó fejedelem ki
fosztás& és áll&mainak maguk közöU feldarabolása végett, máart!lszt szövetlcez
nek, hogy jogai teljéhe helyezzenek viasza e gy másik kirilyt, mér~ékletet hir
detve 1 a k!ltelezettséget nem nliveloi birtokaikat Mditás útján l Milly nyomorit 
gúny ! A h6ditlutok egy Uború folytán, mellyet kikerfllni lehetetlen volt, nem Igaz
sigoaabbak-e mint a rablis és lopási tények, mellyekre sem lirügyet aem meot
aégeket oem lehet taliini !" 
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egy f0rvadalo~Jiib&A lévi:! n6ppal, OleHy ~iveté öket ~ rendes k~r~k.
vá.gúból. FrtMJ~iQ.orsz$g elle~s~gei j.ól tutl!U.k , hogy ninc&~nek 
aona.k hadi e~erei j a ~~tonatiszte~, mindannyiQ.n neme~ek levén, 
kimenekültek j ki hihet~ t~thát, hogy a francziit.~ kép.e.el!k le&~Jlfil~ 
hadst~reg4t ~. hö!IQ.IJ.~t rögtönö~J,li? De a. meggondola,tlan fenyege
téBek ft~ll~iták Fr!lnc~.Ülorar4ig.o.t, ~penki f~gyvert ra.r;~Jdt, s egy
sz&Fil!W.ind uj lelk~ öqw,t.t~ a~'* a belrnozgahna~b~; a nem~et
gyülés uj hatá~za~~kal s j9.s:tlig-el~obz~&okka•, a királyi jQgok 
és czimek elvátoiéval s a p~p~tli.g Qldöz.é&ével felelt azo)lra. Avi
gnó.a kir~adtatott a p4p~i járom alól, hogy vis~aaf4,esé~ 
a ezabadságN.k, 3PIIt:f Fej-dgó Joufdá.l)nak , ki ott~~on 'QIÍP

den elégületle.111t le.Qy~az.t4Lto~t. Az emberi jogok kikiáltása 
visszb~ngra t.all\lt a san-domj~ói gyarmatokon is, s a négerek és 
a s:~;in.~•fllt azon~JJI feJláz11d~~k s Isteq és a BZ9-b~s~g n.ev~ben a 
fe.jére.ket halomr& gyilkolj!ik. lt't·apcziaw.r~;dg nyugati rés~ben 

minciinUbb SJ~tp.orodt~k a felkalése-", mellye~ okául a paps~g ki
áltatott, s mintbogy a P~PAk, k\k az esküt Olegb.gq.dták, a többi
ek~t szl\k4dá~:()k~~k t~kinteUék s a lakoaok~~ot, nekik a t4volhl;'.n 
mi!l,ét maudJM~dók, ll)&gok uttin VQ~$«, eltiltattak a magány isteni 
ti&z.tel~t tart.sá.tól i~; tulzott elővigyé,~ata vala ez egy fenyegetet.t 
Jwr111ányna~, 

XVI. Lajos veto-jával lépett feJ ezen tnikapások eHenébeiJ; 
de DJOSt eg~:~en f~lretétet~t~ 1!. tisz-telet é& kiQlélet, mellyek eddig 
a hatalom irányá.bt'n lllllul$.$4ban Vlllál}ak. li!Q.ard azt monQ.á. : 
"ÖnÖ!knek mindig a király 1 egy olly ei;nber hatal1:94-Pal;' növelj}!!é
FÖI bQBI!Iélnek, kinek ak.~rata egy egés~ nem:lleté ellenéb~n gátot 
vethet, B a~iuek bar-mi11cz milliónyi évi jövedelme van, midön a 
polgárság e~renkint nyoOJorban sinlödik. Önöknek a nemee,9ég 
visszlf.bi:vájiá.ról be&zélnek ; de ha a világ mioden nemesei táml,'.d
nának: is meg bennünket, a francziák ar.any~yal egyik s V lj.~ Bill If. 

másik kezökben legyőzik ezen dölyfös nemzedéket s az egyeniö
ség kinjának elszenvedésére kényszerítik. Ugy beezéljenek önök 
a minif!~terekpek, a királynak 1 Europának 1 mint Francziaornág 
~épvieelő_ihez illik. Mondják meg önök a minisztereknek, ho~y 
J~Ín~s~».ell velö.k m.eg.el~gedve; hogy a felelősség ~latt a halált ér
tik. Mondják meg önök Europána.k, hogy tis:~;t.eLe1b~n tartanak 
minden kormányt; de hogy ba a királyok háborut inditanak Fran
cziaország ellen 1 önök a népeket fogják felfegyverezni a királyok 
ellen." 

Tapsok és öl eikezések között el ha táro~ tatott ( 1792), hogy a 
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kidly ké.ress~k ffll, mikbt a német fejedelmekkel a, h"b\rqko.n 
levö. lltli'6§e.iket os~IMtli.su, B?.óét. X VI. La.jQa kész volt. err~t, s a 
határokon R.ochambeau, Luckne~: és L~-Fayette vez~rl~\e al8tt U
rom hadsereg alakíttatott. De II. Leopold habozásai ingerlőleg 

hat.mak a ked.ély~kre s a réJi gyülölet Ausztri$ ellen m,ég i,:~kább 
erősödik ; oú,d.&.., ptdig Le.opold halá.láva~ utóda II. F .. renc~ azt 
ki>vetelte ve.laa, bQgy a 69-ki monarchia telj~.a épsé~él)en viss~a
:Ulitta.eeti.k, tetöpontjí.t érte a b.osz~kodás az,Qn sértő ltövetelés fe
lett, bQgy a ltirály t\hal esküveJ megerősített alkotmány megsem
misiteeték; u.erinyletnek. tekintetet,t ez; a nem~et- fonsé$ ellen, és 
egye~.es itlgf..fMsnek a polgárhá.borlJ.ra. Gaudet~ fiatal d.e máris hir
neves ügyvéd, ioditvá.nyozza,'.hogy árulónak, becst(•lennek, az akasz
tófára méltónak nyilvánitas~:~ék mindaz, ki közve-tle~ül va,gy köz
vetve résv.t vesz minden ollyan értekezletben, melly az alkotmány 
módositását ezélozná,, vagy pedig Franc~iaors~ág és a menekültek 
között közbenjáróként lép.l;le föl. HasztQ.lan ellenzi Robespierre a 
háborut~ tQint aJDelly csak a főurQ.k- és dicsvágyókn11k kedvezne, 
a giro,dista minisztedum kénytelen azt Magyar- és Csehország 
királyáu~~>k D)egHzenoi. Frlj,nC7.0iaország tehát, mint kibivott, fegy
vert r:$gad , a nemzetörök követelik, hogy az ellénség ellen indit
t3s~a!U.k., és sok tábornok felajánlja szolgálatá~, a többek közt Du
owuriez, egyetlen erős jellem a gyenge girondisták között, ki bad
ligy-mil)isztel-ré neveztetvén, avval bizelgett mag{}nak, hogy a fel
l~adt Német-Alföldet könnyüszerrel meghóditandja. De ime a 
forrad~mi set:eg az elsö (lsszeütkö~ésoél futásnak ered, a remény 
a ki!!tlyok felé mosolyog; az osztrákokkal csakhamar egyesiiln,ek 
a poroszok, Fridrik öreg katonái, kik kétségtelenül szétszórandjá~ 
ezen kis számu, felszereletlen ujdoll,ijült ujonczokat; minek követ
ks~~ebel) jó b1nát és ellenség azt hivé, hogy a szövetséges~~ rövid 
il).ön Párizsh,4n lesznek. 

A megaláztatás elkeseríti a kedélyeket s miként a szeren
csétlenségek között történni s~okott, mindegyik párt az ellenpár
tot ta.rto.tta azok okául; mondák, hogy a papok bujtogatják a la
koao.kat 1 amiért is elbatároztatott, hogy harmincz polgár vádjára 
mind.en pap az országból kiutasittathassék. A miniszterek, kik fel
v»..tva az uralkodó klubokból választattak, lesik a király minden 
lépését,' Ulindeo iránti\ tanusitott kedve~ést mint összeésküvést j~
le.ntenek be, s ~gy felvigyázó bizottság számolja a polgár.o.k soha
jait. A kir4lyné folytonos kiáltozások között halálra kívántatik, 
B a király az összecsoportosulások közepett , mellyek egészen 11o 
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királyi palotába behatnak, nem mert többé élni a vetóval, aik al~ 
masabb lévén szenvedni mint akarni; és csakis a wenekültekben 
bízván, tétlenül maradt s azok bevárására szoritkozott. · 

Robei!!plerre. 
Hasznukra fordíták ezt a népbujtogatók 1 kHiönösen Robes

pierre és Danton. Az első, arras-i ügyvéd, mindig Rousseau-val ke· 
zében, egy pályadijt nyert Gresset felett mondott dícsbeszédeért, 
ameily egyébiránt telve vala a szerzetesek, XVI. Lajos s villámhá
ritök dicséretével. Kora éveit fény nélkül bélyegzetlenül töltötte; 
vig kedélyü, jó erkölcsü s c~upa szivélyesség, érzelem és udvariasság 
vala. Ezen tulajdon<>k, különösen pedig fiatalkori tanulmányai, ne
hány nyert per s őszinte hazaszeretete által kiérdemelte, hogy 
Arras képviselöjeül választassék; s az első nemzetgyülésben, melly
ben igen keveset szerepelt1 a halál bHntetés eltörlését indítványozta. 
Egyébiránt kellemetlen külsejü, rekedt hangu, sok beszédü vala, 
ezeretett a népnek hízelegni s a harag és irigység aljas érzelmeit 
fölkorbácsol ni; nem tartozott azorosan egy párthoz sem, de mind
egyikhez, a melly eszményképét, a fort·adalmat, azolgálta. Félelem 
és boszu, különö~eo pedig m int középszerü tehetség minden fenslibb
ség iráuli irigység által zakla.ttatva, semmit sem téve, mindent ócsá
rolva, a népnek szórt tömjényzések közé mindig saját dicséretét 
vegyítve, föllépése első napjától fogva az utólsóig nem tett egyebet 
mint vádaskodott; szünet nélkül árulókról, nemzetgyilkosokról s a 
közjóról szónokolva csak magát akarta tiszta jellemnek feltüntetni; 
a képmutatás hatályos szavaival igyekszik az erény utáni törekvést 
felkölteni, s igen találóan mondá: "Sohasem tetszik az ut olly 
hosszunak mint akkor, midőn nem tudjuk, hová megyünk." 

Dantun. 
Danton, Arcis sur Aube szülöttje, tudatlan de képzeletdus, 

athléta termetü s baromi szenvedélyü férfiu vala, egyébiránt senkire 
sem féltékeny, magát mindenre alkalmasnak tartva s elnyomott 
tehetségei kifejtésének szükségét érezve leginkább e szavaival jel
lemzé magát: "Legyen átkozott a.z én nevem, de a szabadság 
győzzön." Valameily nagy czélt látva maga előtt nem aggályosko
dott az eszközökre nézve, épen ellenkezölég mint Robespierre, ki 
az erény mezébe szeretett burkolózni. Mig ez mardosta ellenfeleit, 
Danton" a ezé! eléréseért dühöngött, de türelmes vala az egyének 
iránt. O volt az első, ki azt hirdette, hogy a főurakat fél e l e ro
m e l kell el tölteni, minek következtében nem mérlegeli s nem iga
zolja az áldozatokat, méllyeket szükségeseknck vél; olly lépésekre 
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kényszeriti a kedélyeket, honnét lehetetlen a visszatérés s amely· 
lyek legyőzik a nép veszélyes kl:izönyösségét. "Hogy gyi"lzzünk, vak
meri"lségre, ismét vakmerőeégre 1 mindig vakmerliségre van szük
ség.u Miként Mirabeau, ugy ö is okoskodásaival hatott a szenve
délyekre ; képes volt magát áruba bocsátimi, de nem elárulni az 
ügyet, mellyhez szegődött; mindazáltal teljesen hitetlen s a síron 
tul nem látott egyebet semminél. "Csendes időkben megkiméltetik 
a bűnös, hogy ne sujtassék az ártatlan: épen ellenkezöleg van ez 
a forradalombun, ameily olly társaság, melly •mindenben még az 
igazd.gszolgáltatásban is gyorsítja müködését.u [gy gondolkozott 6 
s ugyanazért még a mészárlások közepett is kikeit "a mérsékelt
ség ellen, melly semmivé teszi a forradalmat.u 

Ezen izgatók, kik rendkivfili erővel képviselék a szenvedé
lyeket, mig a nemzetgyülés csak gyengén képviselé az észt, emis· 
sariueokat küldenek a déli megyékbe ; összebeszélnek Paoli-val, 
Coraica szabaditójával, 11 azt kiáltozzák, hogy a szabadság veszély
ben van és szükséges azt megmenteni. Harminczezernyi néptömeg 
tódul a nemzetgyül és elé a Q a i r a-t dalolva s szünet nélkül kiál
tozva "Le ·a veto-val, éljenek a nadrágtalanok ( sanscnlottes) ! "és a 
mennydörgö hangu Santerre serfőzö által vezetve betörnek a királyi 
!akba, XVI. Lajost körülveszik, egy asztaikára állitják s vörös 
sapkát tévén a fejére, szemébe mondogatják: "Nem kell veto, nem 
kellenek a papok, nem az aristokraták. Téged megcsalnak, meg· 
csalnak !" (jun. 20). 

Marat. 
A mársékelt pártiak és La-Fayette hasztalan keresnek mó

dot megmentésére; Vergniaud azokott ékesszólásával fejtegetvén e 
szerencsétlenségeket a gyfilés előtt, inditványozza, miröl már mind
nyá.jan suttogtak, hogy a király méltóságától megfosztassék, nem 
levén képes a közbiztonság felett őrködni. Ama pogány felkiáltással 
hogy "a haza veszélybeo van 11 legfőbb törvénynyé leszen a köz-jólét; 
a gyülések állandósittatnak, minden ember felfegyvereztetik, egy 
forradalmi bizottság alakittatik, mellynek Marat, a Neufchatel köze
Jében fekvő Boudry-ból származó orvos, volt a lelke, ki N é p b a r á t 
czimii lapjában a szemtelen bizalmasság hangján uszitá. olvasóit a 
vérengtesre, s aki a törvény üldözései elöl menekülendö egy pio
ezébe bujt s az általa keltett köziszonyaton magát megboszulandó 
ezer és· ezer fök leüttetését követelte. "Adjatok rend"'lkezésem alá 
- mondá H- kétszáz, t(lrrPl felfegyverzett nápolyi embert, s keresztül 
j!rva velök Francziaországot majd csinálok én forradalmat. u 
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A marsehle-lek, és Drannscbwetg herezeg klítlh·liiDya. 
Kitött ezen düh a marseille-iek, ama dühöngő kö~tál'l!adgp&r

tia.k megerkeztével, ldktöl nevét vette a hires barcii dal, mellyben 
a hang, lépés és taglejtés a hazafias lelkesedés, gytfngé'dség és bün 
bfzonyos tnálllotát ébreazti'k, ennek segélyhel az ellenséget a harez
mez;ön vagy a veáztöhelyen szetzuz~nd6k. Olajat öntött még a tü-zre 
Braunschweig betezegnek Francziaorsdg ellen kibocs'átott a szem
telebeégig Hnhit't kiáltvll.oya, ki Il. Fridrik tanitvll.nytt, kéjencs és 
blls, a~abad-k'Ömiives 8 mindatáhal a porosz-osztrák had'Sereg fö•e
zére vala. Ezáltal feltüzeltetvén a kedélyek, a jakobinusok Danton, 
Collot d' Herbois, Billaud-Varenne és Robespierre vt~tetése alatt 
egy felkelést szerveztek s Robespierre-t dictátorr!& akarttk tenni, hs 
ez olly erös di·ca'Vágygyal rninö gyütölettel birt volha. 

Auguszllll!l W-ke 1192 
Augusztus 10-kén a mozgalom, meliy elörelAttatott 8 mind

azáltal elhlrltállára rni sem létetett, csakugyan kitört; a kevés 
schwdziak régi jetszavukhez hi~en erősen védik a Tuileriákat, de 
X Vt. Léjosnllk ném v-tilt bátors'ága Póra ü·}ni s tlökre á.Hani, ha
nem családjávál egyiitt a gyUlé'sbe futott, mo.rtd'Ván: "Ide jöttem, 
hogy egy nagy gonoszeág elkt:ivetél!ét meg gátol jam. Mindig biz
tosnak hi'szetn magamát á nemzet képviselői közepfltt t1 itt mal'a
dok mindaddig, mlg a csend helyre áll." [tt gu ny- és megvet-éasel 
jól tartva. '), övéivel együtt egy s~Qbáoská.ba záratott, hotmét ti
zenhat órai rémletes várakozásban, az ágyuknak medd közellten 
majd távolban hallható bömbölllllök közepett, ellenségE-ivel szemben, 
ki:t mlllden pillantá.&ából egy bt\nt-ényt akM't~ttk kíle6ni, Látta a mo
narchia bukásl\t, ll haBá & kiré.ly feifötggesztér~ét. Azal&tt kint foly
tattatik a véróbl'ás j dühödt bök vérben fürödnek s még inkább a 
lnai'seille-i~k, át igyuk g()·1y621é.port srilornak a echweitziak ellen, kik 
h6s.nként védik tna·gukat, tnigbelil a király parancsára megniin
tet~én It tU~tel~st, azonnal legyilkoltatnak s a királyi palata bevé
Hitlk. Bir kitörHihetné a szabad-ság évkönyvtriből e n•p emberieleo 
cstltnébyeit. 

A jakobinnsok rnindezekétt a királyt okozzák ; Da:nton fegyTt~
reket s O'lly kliMtátstaflgot követel, mellyben mindanki ·még a nGk 
i11 llzávltzaftal birbának.; Marat ltlindenkit árulónak kiált j Rubespi-

1) DAvid t'estt\~zszel találkozvá.u, azt kérdé töle, mikor végFi be arczk<'·pt\t, 
1 nz igy felelt : Sohasem fogok többé u~ruokot lof11steui, kivévéu ha elém teslli 
levigott fej~t." 
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erre felkiált: "Ime, megindítva a legszebb 't'ortadalotn, melJy Yala.ba 
az emberiség becsületére vált, az egyétlen, melly az ••mberhez 1nélt6 
cz·étt tüze ki magáttak, a-zt t. i. hogy a politikai társadahnll.t a~ egyen· 
löség, igazság és ész isteni élv~ire alapitsa. Költbeté-e va1am~lty 
más ügy e népben olly magasztos és türelmes biltor"·ágot, és szUlt.ete-e 
illy csodás hősiességet, me Ilynek csak az ókor történelméhén akaduhk 
párjára? a lökés, me Ily egy trdnt t~iWitittt, tttintlen trónt megrenditett" 
A megyék viszhangozzák Párizs jelszavát, s ama rémletes trium'tiratus 
azon indítványnyallép fel, hogy a polgárok a do'bszóra h!tzsikbl\vllnulni 
tartozzanak, a klubok mf'gf:zitntessene'k, a házak mind me~\!'it:sgál· 

tassanak, s a f~'gyverek beszedessenek ; aki más házábab t'kláltatik 
elfogassék, az üres házak erőszakkal felnyittassanak atután lepecsé
teltessenek, PAtiza körül?.ároltassék, hogy senki el ne sznkbessék, s 
azután a nyomodsok és perek megkezdessenek és a számftzendl'ik 
v~gtelenre nyu16 névsora közzététellsék. 

A királynak, ki most mint fogoly a Temple-be záratott, nem 
maradt egyéb hátramint hidegvérrel fogadni a sértegetéséket és nyugod
tan várni a halált. La-Fayette, az alkotmány és király ut61s6 védője, 
a hirlapok által üldö?Jtetve 1), osztrAk területre menekült, s Au!lztria 
öt egy v'á.r tornyába záratá, hol öt hig senyved-ett. 

Peth ion. 
Most. Péthion, egyike azoknak. kik ünnepélyes kötéps!!:erüs~gllk 

mil!.tt a nép, gy43ngel!égökért pedig a rakonczátlánkod6k tetszée~'·t-1 ta
hUkoznak; azon f~rfiu, ki nagyon szerette erényeit 'fit.ogtatni s Igen j"l 
tudta eltak.argatni az erőszakosságokat s törvényes szinbe 6ltöttetni 

1) Destooulins igy irt Ln-Fayetteröl: ,.Két vilAg szabadit<'>ja, jaoicsán•l< 
viráca, a Capetek é11 Ut kllmra don Quixotte-ja, •zavam sokkal gyeo!!'&bb, miut 
hogy harminczezer kérned s ugyanannyi poroszlód lármáit túlsdrnyalhatná, n4g,v
száz dobod ,\R szlllö· zemekkel töltött ágyu id rob!lj4't. Jegyllzhetn~. EdMg n te, til hb 
wint királyi nagya!i.~otil'ól, Barnsve, Lametb &s Duport slli~\lai után besz~Jterb; ·é~ 
azok be•Y.&de nyomán a nyolczv&nhirom BJI'Og"y6Dék UI!'Y ·mutabtalak ·be mint egy 
dicBYÁgyót, ki csupán Mnyleni akar; mint BZ udvar rabszolf'ját, ki nagyon ha
sonlit a Ligue azon marshalljaiboz, kiknek a láfl&dás adta kellökbe a tábornagyi 
botol. ~ akik korcs-s,-.üllltt.eknek tekintetvén törvénye~itetni akarták magukat. Dq 
ime hirtelen Ö•szeölelk.,ztetek s egymást a haza atyjainlik nyilvánitjátok; a:>.t mond· 
jl\tok a némzetnek: Bizzatok mihennönk, Ilii ugyariAoyoyi Cfucin'I\Bt..Ok, W11•hiug
ton-ok, Aristirl-ek vagyunk. Egyiigyü nép ! • 'Jlllrinftlk ha~nnlók am11r: Atbeniek· 
bell, ki:kn!!k Derno~tMnes er:t mondá: Ugy teaztek miut. azon via~kodók, kik egy 
helyen megsél'tetvén, kezöket od>t te~zik ; má~ helyen ismét megsebesit~tvén má
sik kezöket tesllik oda, ég miJ1dig el lévén foglalva I•Z üté:;ek által, sem vágni 
iem magukat iDegvédeni netn 'képesek sat." 
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azon merényleteket, mellyeket büntetni nem me t, Allíttatott a köz
ségtanács elére, melly ekkor a törvényhozó gyülés f'ólé kerekedett. 
Ez a jakobicusok és girondisták, a király és nép között ingadozva 
egyszersmind azok rabszolgája és büntársa lett ; a nép minden kib,á
gásá.l·a tudott mentséget találni, s még feddései is büntetés-rueniessé
get igérő nyilatkozatok valának. 

A11golország magavl11elele. 
· Eközben a szövetséges hadak mindinkább közeledtek FJ·an

cziaország felé. Spanyolország, melly a notka-i tengeröböl elfogla
lása miatt Anglia ellen fegyverkezett, segítségül tizenhat hadi hajót 
kapott XVI. Lajostól j ezért, de azon okból is, hogy a fellázadt ame
rikaiakkal szövetségben állott, azon hiedelem kapott láb1·a, hogy 
Angolország szitottn volna a franczia forradalmat. Tényleges bizo
nyitékok erre nincsenek 1 annyi azonban bizonyos, hogy mindjárt 
kezdetben Angolország leginltább ellenezte azt. III. György eszte
lensége következtében mindenható volt e szigeten a főnemesség, 
minthogy a parlamentnek és Pitt-nek, ki annak lelke volt, a kirá
lyi akarattal küzdeniök nem kellett. A democratia felé hajlottak a 
számos klubok, mellyek leginkább az iparral foglalkozó városokban 
valának elterjedve. Ezek gyökeres változásokat óhajtottak s egy 
közölök, az ugynevezett fo r r a d a lm i t á r su l a t, szerencsekivá-· 
natát fejezé ki a nemzetgyülés előtt, megnyervén tetszését annak 
tettei mint egy olly nemzetói 1 melly szétzuzta a jármot, me Ilynek 
sulya ottan sok tulzással volt lefestve. A forradalom mind a kam
rákban, mind a hirlapokban a legélénkebb vita tárgyát képezte, e ha 
a felsö papság és az államegyház gyülölettel vi~eltetett iránta, az et
től különvált felekezetek melegen pártolák azt; tetszett az a politiku· 
soknak, mert megbuktatja e hatalmas vetéltársat s megbünteti XVI. 
Lajost, ki az amerikaiakat segélyezé ; a protestaosoknak , mert 
romba dönti a katholicismust j a szabadel vUeknek, me rt az ész felsza
badítását irta zászlójára. Ezen izgatottság hatása alatt a régi kérdé
sek az ember jogait meghatározó nyilatkozványokká levének ; az 
eröszakosságok hiSsiességnek tüntek fel j az ország részére ugyanaz 
követeltotett, mit Francziaországnak magnyerni sikerült j és nem 
elégedve meg a békés haladással társulatok alakulnak, mellyek nyilt 
összeköttetésben állanak a ft·ancziákkal, ekként a klubok higgadt 
vitatkozásai lázongó összecsoportosulások által váltatván fel. A. par
lamentben a reformok mallett harczoltak Fox, Erskine, Sheridan a 
költő, és néhány lord, mint Holland, Bedfort, Gre y j de ha győztek 
volna s ama zava1· közepatt keresztül viszik a parlamenti reformot, 
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Nagy-Bri~Q»ia semmid leendett. Az iriandi születésü Sheridan a 
Drury-L,aue sainház igazgatója, e különben iszákos, fényüzö, folyto
noaa.n pé~sz\i~ségben szenvedö férfiu s emellett a nők bolondja, 
hallgatott a parlamentben, de annál több ellenzéki iratokat bocsátott 
közre. Fox Károly, e tüzes de gyenge jellem li i hatalmas tehetségű 
férfiu, egyrészről rokoni öuzeköttetésben a fönemességgel, másrész
ről telve népies elvekkel, vétkei közepett mint nemes jellem akart 
HHtünni s játék és dobzódás között ohajtá a nagy ügyeket eldönteni; 
ll igy kiáltott fel a szószéken : "Én csodálom Francziaország alkot
m4nyá.t, mint a szabadság legdicsöbb emlékkövét, mellyet '(raiaha s 
valahol az emberi ész emelt." 

De a bűntények, mellyek a forradalom nyomában sarjaztak, 
va,gy talán inkább az ottan kikiáltott democraticus elvek, mellyek 
az angol intézményekkel olly kirivó ellentétben állanak, megváltoz
tatták az érzelmeket; még a mérsékelt whig-ek is fázn i kezdének 
azo,któl a azon hiedelem kapott lábra, miként Oroszország fellá.zitani 
igyekszik a ~igetet, hogy Kelet felé annál biztosabban terjeszked
hees~k j továbbá a menekült s ottan befogadott francziák szánalmat 
s boszankodást :getjesztének, s a főnemesség iszonyu ellenszenvvel 
kezd.e néaui Fr-ancziaor~zágra. Burke , buzgó pártbive a wbig-ek 
által védett r~gi s~~badságoknak, de komoly gondolkozásu és a hű
béres mo»a;rchiához hű férfiu~ megindulva a királyné és vallás ellen 
elkö~etett sérelmek l~ttára, egy hadi-kiáltvány-forma iratot bocsátott 
közre, m~lly az angolokban a szerenceétlen királyi család iránt nagy 
s~ánalmat ébresztett. Midlin késöbb Fox a azoszékrlll tetszését nyil
ván~tá a forradalom tettei és a katonáknak királyuk ellen tanusitott 
engede~lességii'k felett, Burke iiHI kimélettel barátja iránt megfeddé 
öt, hogy az önkény ~postolává s~egödött. "Hogyan lehet összehason
Ii6a,ni eze~ rendkivUli dolgot, mellyet Francziaorsdgban forradalom· 
nak neveznek, az angol forradalom dicső tetteivel; és a mi katoná
ink viseletét egyik vagy ~~;~á,sik fran~i~ ezred fellázadásával? Ak
kor ar;o; angol királyi vérből származott oranisi herezeg az angol ne
messég v\rága által aaért biva,tott meg, hogy védje meg a régi alkot
mbyt, ne~ pedig hogy minde.n állapotot egyen lőllitsen j a főnemesség 
feje.~ a~ 4ltalok vezérelt csap~~otokkal ö hozzá állottak, mint az ország 
B1laba~!t!Sjáho~ j a katonai en~edelmesség CB-1\k tárgyat változtatott, 
de ~ f~gy,aleJll nem szűnt meg, és ezen különbs~g áll az egész nem
~e.tet ij]etöl~g. A.z angol f~rradalo,m (!g;>~flnes ellentéte a francziának 
akár részleteiben, akár általános jellemében tekintve. Nálank a tör
vényes monarchia &nkényekl;'e akart veteQledl)i; Francziaországball 

~L 5 
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a korlátlan fejedelem törvények k6zé akará szorittatni hatalmAt, 
ugyanazért amannak ellenállással, ennek támogatással kell vala ta
lálkoznia. Mi nem töröltük el a monarchiát sőt inkább megszilárdult 
az ; a nemzet megtartá előbbi rangfokozatait; kiváltsá.gait, ssabad,l
mait, birtoklási módozatait, ugyanazok maradtak az államjövede
lemre vonl\tkozó szabályzatok, a tiszviseUíségek, a lordok és köve
tek házai valamint a választók is; az egyház nem gyengíttetett, sem 
kincseitől, fényétől s hierarchiájától nem fosztatott meg" 1). 

Erre Fox, barátját czirógatva, igy válaszolt: "Én csodálom 
a franczia nemzetgyülés általános szándokait s nemes magaviseletét 
és meg nem foghatom, miként lehessen öt arról vádolni, hogy a 
törvényeket, igazságszolgáltatást s az ország közvagyonát tönkre
tette. Miféle törvények valának ezek? a zsarnokság önkényes paran
csai. Micsoda igazságszolgáltatás? egy megvásárolható tisztvisell:lség 
részrehajló ítéletei. Mi volt a köz jövedelem? nem egyéb mint törvé
nyesitett bukás. Téved az én barátom, midőn a nemzetgyülést arról 
vádolja, hogy ö hozta létre azon bajokat, mellyek már összehivatása
kor egész iszonyatosaligukban léteztek. És miként valának ezek 
orvosolhatók, ha nem az alkotmány gyökeres átalakitása által? S ez 
nem egyedül a nemzetgyülés ohajtása volt, de egilsz Francziaországé, 
melly miként egy ember ez egyedüli ezé) elérésére egyesült." És a 
whigpárt két feje, kiket kölcsönös becsülés és a szabadság szere
teta egyesitett, ezentul elváltak egymástól a politika terén, nagy 
hátrányára a szabadelvü pártnak. Örült ennek Pitt, ki most már 
érezte, hogy Nagy-Britaniára előnyös leend Francziaország ellen 
fordulnia. De az Amerika elleni erőfeszítések meghiusultak, mert a 
közvélemény által nem támogattattak, ugyanazért Pitt jónak látta 
várakozni, mig az Francziaország ellen nyilatkozik, amiért Mirabeau 
öt az elökésziiletek miniszterének nevezte s bozzáveté: "Ha élnék, 
sok dolgot adnék neki." 

A Iulboru keo~dete. 

Pítt az 1792-ki parlament megnyitásakor a kamrákban az 
ország virágzó állapotát fejteg etv e azon biztosítással állott elé, hogy 
"akár az orazág belhelyzetét, aká.r annak a külhatalmakkal való 
viszonyait tekintve, a háborura való kilátás soha sem vala távolabb." 
Szegény emberi előrelátás ! másnap már megkezdl:ldött a rettenetes 
harcz Ausztria és Francziaország között. Angolország eleinte sem
leges maradt, Ugyszintén Hollandia és Dánia is; Svéd hon, miután 

1) Lásd e köuyv dgéo a Felvilágoaitó .Jegyzeteket F) &la•t.. 
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Gusztáv meggyilkoltatott, örült, h ogy a tervezett betöréstől vissza
léphetett. Az olasz fejedelmek in gerültek de tehetetlenek valának; 
Spanyolország a. különféle fondorlatok k~zepett ingadozott ; Orosz
ország izgatott, de csak azért, hogy senki által se gátoltathaesék 
Lengyelhon megszállásában. Poroszország és Ausztria az egyházi 
választó fejedelmekkel e más apró herczegekkel egyesülten száz
harmincznyolczezernyi sereggel készen állan:.k, hogy az Ardennes· 
hegységen át Francziaországba hatoljanak s Párizst ostromolják. 
Conde hatezer menekllltet vezérel; a többiek fel valának osztva 
a seregekben, miután a szövetségesek nem jó szemmel nézték, 
hogy egy tömegben maradjanak. A francziáknak az egész határon 
alig volt százharminczezer emberök, emellett nem valának tisztjeik, 
nem bizalom a vezérekben, semmi rend, semmi fegyelem. De a 
szövetségesek elvesztegetik a drága id8t s amiily önhittséggel épen 
olly gyengeséggel müködnek, azt hivén, hogy az egész csak ünne
pelyes katonai menet, s elegendőnek tarták kérkedő és sértegetö 
hadi kiáltványokra szoritkozni t). 

A HZepttmberl napok. 
A párizsiak ezen vakmerőségért a még bent maradt f8nemee

séget okol va., felkiáltanak, hogy szükséges azoktól megszabadulni 
s az árulókat meggyilkolni. Danton, most mindenható, mert az 
erőszak embere, kieszközli, hogy a hivatalnokok, papok, mérsékel
tek, szóval mindenki, kinek akad t ellensége, hogy általa bevádol
tassék, bebörtönöztessenek, és szükségesnek nyilvánitá példat adni. 
Maillard megbi zstott, hogy a mészárláehoz szükeégee elökészüle
teket megtegye. Szeptember másodikára es8 vasárnapon a gyil
kosok a börtönökbe rontva huszonnégy papot felkonczolnak, s 
Billaud-Varennes, a végrehajtó tanács tagja, személyesen jelen van, 
ezt kiáltozva: "Nép, te ellenségeidet áldozod fel, te most köteles
ségedet tt>ljesited." A karmeliták egyházában kétszázan gyilkol
tattak meg. Maillard "bort kért ezen derék munkások számára, 
kik a nemzetet ellenségeitől megszabaditják" azután felkiálta "Az 
Apátságba ;11 és vértől ázottan ama börtönökbe törnek; gyilkolnak 
és isznak; gyilkolnak s ha valami drágaságot találnak, hűségesen 
elviszik; gyílkolnak, és sirnak örömökben 1 ha valakinek megke-

1) Claude de llroglie tábornagy igy irt Condá herczeghe~&: nEgy ágyulö
vés, vagy egy sort6z azonnal asátugrasztja ezen okoskodókat s a korlátlan ha
talmat, melly hanyatlóban van, vhnaA.\litja a köztársasé-gi szellem hely,re, melly 
most alakulni kezd." 

ó* 
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gyelmtaznek. Egty leánynak megengedi~, hogy me~men~Sfe aty· 
ját, ha az aristocraták v.éréhöl i~zik. UgyalJ B~ történt va.lamen y
nyi börtönben s Billau~-Varennes végül igy kiálta fel: "B~n\tiw, 
ti megmentettétek a hazát, meggyilkol v án az árulók!lt: buazonr,1.égy 
frank mindegyiketeknek." 

A kiontott Tér növe.lé a vér utáni szomjat, s az e napokba.n 
megöletett minden nemü, koru és állásu egyének sz.éma bat-tizen~ 
kétezer között ingadozik. Danton erősen állítá, hogy egy ár.tad""n 
sem veszett el, mert mindannyi~n al1'istocraták v.:dának. .A kez
ségtanács örvend-e, hogy az udvarnak egy iszoQyu össze~sküvéaét 
sikerült megelőznie s erről minden megyét tudósitott , a pár.izsi 
mészárlás utánzatára biváo f-el azo,kat illy szavakkal : "Büszkék a 
nemzet teljes bizalmára, mellyet mindinkább kiérdemel ni igyeke, 
zendiink; az összeesküvések központjára állitva 11 elhatározva a 
klizjóért elvl'szni, csak a.k).tor mondh~tjuk, hogy köteles.ségünijet 
megtettUk, ha a megyék jóváhagyását m.egnyertük. A nem~et, 

melly hosszas árulások által az örv4ny s~lere vezettetett, biw
nyára sietni fog ezen olly. üdvös 4~. ~),j~séges eszközt alkalmazásba 
venni, s a párizsiak péld-á-jára mindtln franezia azt fogja QJondani : 
Az ellenség elé menvén nem fogunk bátr~hagy~IÍ 

gyilkosokat, kik gyermekeinket és nejeinket le
ö l d ö u ék." Nem be11zélt sük.et,ekn,ek, é11 a D;IÍijlde,tj~.ható nép 
mindenütt vérrel fizette visf!za az $nnyi szl\zados s~plgas~go,t, gyil
kos csapato~ járják b.e a tartományokat s a ha,zafiatlan~g (inei
viamus) gyanu,}a el.egendö ok a halálra; a nemzetörség majd ~~

nézi majd ~egiti; a községtaní.csolf, sútják. 
Marat a dictatorl!ág utáni törekvésről vádoltatván, elég vak

merő volt a szószékröl panasr~~k~ni, ho~y ~indj4.rt k~detben nem 
üttetett le ötszá:a-e~r fil, s lapjában a francziá)(at a sz.4\v.ak s. nem 
a tettek embereinek nevezi; 61JY uj láza<lást s ké~~tzáz }Jatva,n ezer 
polgár számiizését sürgeti, s midlín az álta,láno.tt gyülölet vád 11lá 
fogatását s halálát követeli, ö védi magát, nem elveinek m4Jgtag~
dúa de iga~olá.sa aJta), 8 rémlll!tlilB és kjs~mitott szemt~)"Ri!égéveJ 
mindenkit bámulatra ragad: "Arról vádoi~Jak, 'hogy a gyilkQstágQ.t 
hirdetem ! engelllet, ki s.Qha n~m kérb~oo töbli1et néhánJr csqpp tis?J
tátalan vérnél és pedig azért, hogy ezáltal tengernyi ártatlan vért 
megkiméljek! egyedül az emberiség iránti ezeretetem takartatta el 
vel,em néhány perezre érzékenységemet, hogy az emberi nem ezen 
ellenségein(llt halálát követeljem. Érzékeny és igazságo!! szivek, 
hozzátok felebbdzem ügyemet ezen jégkeblii embere~ f;l~lepéb$'ln, 
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kik anélkUl hogy megindui'nának , az egész nemzetet fel akarnák 
áldozni egy t-narok nyi gQnosztevöért." 

NtmaZllfl COJI\•Ilnt. 
Illy clöjelek l(özepett határoztatott el a n em z e t i C o n

v e n t egybehivása, melly hétszázötven tagból állana, kik az ösz· 
szcs nagykoru p0lgárok által lennének választand"í>k, minden tekin
tet nélkül más képessé~re, mint hogy sajátjokból él jer. ek 1 hamind
járt kezök munkája után is; és ezek fognának határozni a souve 
rain nép nevében. A választásokat, ruellyek fele részben a jako
binusokra, másik felében pedig a girondistákra estek, a triumvir ek 
v-ezeték, s ekként a nép közvetlen és egyhangu szavazása hozta 
létre ama gyülekezetet, melly hatalmának és büntetteinek erede
tiségét tekintve egyetlen a világon. 

A nemzeti Convent eintikévé Pethion választatott; Condorcet, 
Barbaronx 1 V ergniaurl girondisták erélyes rendszabályokat állittat
tllk fel, ekként a gyilkosságokat mcggáilandúk s a bebörtönözet
teket blztositand'6k. Ugyanazért gyülölték öket a jakobinusok, 
kik most fellllkerekedtek, mert dühösebbek valának, s igy ama 
gyülés nem képvis'clte többé a harmadik osztályt, de egy csőcse

léket, ameilynek kebelében néhány vakmerő uralkodott, kik nem 
erényök- és érdemökért 1 de a klubokban tanusitott dühöngésök
ért választattak meg s akik nem ékesszólás- vagy alokoskodás!!al 
de elleneík megfélemlitésével s azáltal keltettek meggyőződést, hogy 
a szószékekröl egy álnép s álközvélemény létezését tudták hallga
tóikkal elhitetni. 

Marát ft Convenlbeu. 
Marat Roland asszonyt Circé-nek nevezte s minden utczai 

birt felhasznált 1 hogy a girondistákat arról vádolhassa, miként 
ezek Párizstól a központiságot elvonni s a foederalismust behozni 
törekednek. Ezen férfiu mindig ama szenyes néposztályokat kép
vi!lelte, mellyek az irigység által kinzatva s mínden kormány iránt 
megvetéssei viseltetve, csak lármázni tudnak anélkül, hogy az 
egyetlen becsületes eszköz, a munka által magukat a nyomorból 
kiragadni képesek volnának s amellyek enyhiteni akarnak a szU
ktilködökön, de ugy, hogy a vagyonosokat inaégbe taszitsá.k, s ezen 
felforgátáa·ra tüzzel-vassal törekednek; gyujtogatnak, hogy maguk
nak ·~alamelly helyet szerezhessenek, a társadalmi egyenlötleneéget 
megboszulhassák s a gazdagokon és !!légülteken kegyetlenkedhes
senek. Marat, a gyilkosság elméletének eme hirdetője, a szószé

ken rongyos ruhaira mutatva akar saját becsületességének hitel~ 
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szerezni; pisztolyt vont ki zsebéből s homlokához illesztette, kész
nek nyilatkezván magát megölni, ha neki igazat adni vonakod
nak; kunyhójában a nép dühöngő ordítozásait irja, s ismét köve
teli az árulók vérét 1). 

Danton. ·' 
Danton a forradalomban csak az izgalmat szerette keveset 

törlídvén annak elveivel ;- neki lázas nyugtalanságra, viharra volt 
sztlksége, bárhonnét kerekedjék is az, csakhogy az embereket, 
vagyont, sz6val mindent felforgaB'Ilon. Mint ollyan, ki az ember
ben semmi nemesebbet nem lát, egyedül saját hasznára akarta azt 
felhasználni s áruló volt a legkisebb lelkiismeret-furdalás nélkül. 
A királytól elfogadott százezer fraokot s azt mondá: n Vagy meg
meutem, vagy meggyilkolom öt;" az udvartól elfogadá a megbí
zást a nép fellázi tására 1 s e kétszerellen erkölcstelen keritö nem 
pirult azokkal szemben, kiknek ·magát eladá, s hogy magát jól 
megfizetteese 1 daczolt Orleans herczeggel, Lafayette-tel s az ud
varral. Amiily türelmetlen szaiga olly féktelen uralkodó; a zsar
nokaágat csak azért akarja megdönteni, hogy annál még erBaeb
bet állithasson fel; bölcseségnek hitte a kegyetlenséget, megvetett 
mindenkit, ki megállapodott, hamindjárt a büntett előtt is, s bot
rány ai, eröszakosságai, de különösen amiatt, hogy lelkiismeret-fur 
dalást nem érez, csodálta önmagát 2). 

1) Marat magát a Nép Barátja r.zimü lapjáhan igy rajzolta le: "Lelk tilete
met a természetnek, jellemam kif~jlesztését anyámnak köszönöm j ll fakasztotta 
ki szivemben az igazság es emberek iránti ezeretetet j az alamizsnákat, mellye
ket a szegényeknek adott, én általam juttatil kellökbe; a részvét, mei7Iyel a 
koldusokhoz szólott, mll.r korán ugyanazon gyengédséget ébresz té keblemben 
irántok. E l{orban teljességgel nem nézbettem embertá.t·saim biotalmalltatll.sát ; 
a kegyetlenség látisa bos•ankodist kelte bennem s az igaztalaniig lattára mint. 
valamelly személyes sérelemre sebeAebben vert szivem, • • A legnagyobb gyö
nyört az elmélkedésben talAJtam ; ama nyugodt pillanatokban, mellyekben a lélek 
csodll.lattal telik el az ég szemlélésénél j vagy amidön magll.ba szAllva csende
sen hallgatni, a valódi boldogsig mérlegén az embt~ri nagysAg hiusigát márle
gelni, a jövőt kntatni, az embert a siron tul keresni s nyugtalan kivll.nr.siságát 
az örökkévalóságra irányozni Illtszik l Huszooilt évet töltöttem magányban, olva
sásban, a legjobb erkölcsi irinyn könyvek, ugyszintén a bölcselet s politika 
feletti elmélkedésben, hogy azokból a legjobb következtetéseket vonhassam." 

2
) Marat egyike Lllmartine hllseinek, de még inki\bb Danton és Robespt

erre, valamint Desmonlios a Tbiers h!lse. Lamartine azt mondja, hogy a fran
czia nemzet szive Danton mellében Ill.tszott lüktetui j s kidicstlrvén Robespierre-t, 
hozzá teszi, hogy Dantont csorlált41t de oem tisllltelték UJY· Hi1t. de1 Girondinf, 4.6, 
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E kettőnek valának kénytelenek a mársékeltek hízelegni, 
ugyszintén a visszatért Orleans herczegnek, ki most Egyenlőség 

(Egalité) Fülöpnek hivabi magát, továbbá Grcgoire abbénak, ki az 
uralkodó családokat a n é p v é r é n h i z o t t fa l á nk fa j n ak s 
a történelmet a n e m z e t ek ru a r t y r o l o ~ ium ának nevezte, s 
végre Robespier1 e-nek , ki most a Hegypart feje lett, igy nevez
tetvén a tulzók 1 megkülönböztetésül a békeszerető és tisztességPs 
követektől, kik a középet foglalák el. Ez utóbbinak sugallatára 
(szept. 21.) a köztársaság f!gynek és feloszthatlannak nyilvánittatik 
és egy uj évfolyam kezdetik j minden polgár választó és választ
ható bármilly hivatalra j a menekültek jószágaira uj utalványok 
bocsáttatnak ki s egy uj alkotmány készítéséhez fognak 1). A kö-

1) A nemzetne]{ ezen joga ellen, hogy t. i. az allwtmányt felülvizsgál
hassa, igy szólott M11lonet: "Nagy veszély egy rlühöngö forradalmat ~ egy sza
lJad alkotmányt egymá,sal szemközt. vezetni. Az egyik a szenvedélyek és fegy
verek zajában lélekzik i a máRik csak a régi és uj érrlekek barátságos össze
egyeztetése által jöhet létre. A forradalom egy vih11r, mellynek tartama alatt 

- szükséges a vitorlákat behurmi, vagy el kell merülni. De a vihar utli.n, az is, 
ki azt kiállotta, s az is, kit az nem ért., közösen élvezik a sz ép id Bt. Hasonló 
képen a forradalom után az alkotmllny, ha jó, minden polgárt egyesit, s az or
szágban egynek sem szabad találkozn;, kit baj érhetne azért, hogy az alkotmány· 
ról líszintén nyilatkozik. Ha ezen biztonság nem létezik, akkor nincs billtos 
szavazat, nincs vtllemény, nincs szabadság; de csupAn egy uralkodó hAtalom, 
egy nép-, vagy másféle r.:sarnokság, mindaddig, mig az alkotmlmy a forradalom moz
galmaitól el nem választatik. . . . Önök a politiltai tlr.rsadalom gépezetét illetB
leg csalódásban lévén, annak ujjáalkot.llsAra törekednek, anélkiil hogy feloszlá
sAra gondolnának; öni\k szAndékaik elé gördített akadAlynak tekintik az egyik 

. elégedetlenségét s eszköznek a mAsik lelkesedését. EgyedíU az akadAlyokat 
akarvAn önök lerontani, romba döntik az elveket s megtanitjAk a n/>pet minden
nel daczolni. Segitségül hívjlik a nép szenvedélyeit s ugyllnakkor, midBn az 
épület ernelésén dolgoznak, aláássák annak alapját. . . Kivévén a zsarnokságot, 
esak az a szabad és tartós alkotmány, melly bevégzi a forradalmat i melly 
csendesen, szabadon, szóval, a forradalmi formáktól egészen klllönbözö módokon 
inditványoztatik, fogadtatik el R hajtatik végre. Mindaz, mit e nyugalom beállta 
elBtt a szenvedély létrehoz, va~ry óhajt, akár parancsolunk, engerlelmeskedünk 
vagy hízelgünk a népnek, akár elAmitani, vagy szolgálni Rkarjuk azt, mindaz 
mcrö agyrém. • . Én ltivAnom, hogy az alkotmány nyugodtan és szabadon 
fogadtassék el a nemzet többsége s a király ált~tl. Tudom, hogy mindezen ter
vezete!{; kérelmezések , beegyezések , esküdözések, izgatiÍsok, fenyegetBzések, 
eröszakvssAgok a nemzet közóhajainak neveztetnek. . . Be kell végez11i 8 for
radalmat s avval kezdeni , hogy semmisíttesseneit meg mindazon intézkedések, 
roellyek azon erBszakot tesznek: 8 nyomozó bizot.tsl\gok, a mcnekültekre vonat
ltozó törvények, a papok üHözéRe 1 ar. ilokényes befogatások, a bizonyiték~;~k 
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vetek siettek a jakobinusoknak mint ezen tnozgalmak l'eiké~ek 
beleegyezésöket nyilvánitani s a sértett felek panaszukkal ho~i\.
jok járulni; ö téSlök jöttek az inditványok s elővigyázáti rendllta
bályok 

1 
töWk a diva t szenyesen járni s egymást te-vél szóli~bi, 

ugyanakkor, ruidön egymást dicsvágJról vádolták s nyaktiló'val fe

nyegették. 
Durpourlez és a szö,•ei!!P.gesek. 

A szövetségeseknél lovagias érzelem helyett csak hibák, ön
hittség s magán érdek szülte számítások valának láthatók. Dt1-
mouriez a francziákkal 1 kik a marsciliei-i induló énekl~ee mellett 
önkénytesen ezrenként tódulnak zászlója alá, s a kiknek egyed'ftH 
fegyelmök a lelkesedés, egyetlen czéljok a gyözelein vala, nyolcz
vanezer hadgyakorlott poroszt vert vissza, kik Sedan és Metz kö
zött Chalons felé tartának, elfoglalja az argonne-i erdöséget, Fran
cziaország Thermopylejét, vakmerőséggel határos gyorsaságot és 
bizalmat tanusit, amelly rendkivül hatott a kedélyek meg~ugta
tási\ra. A valmy-i ütközet (s21ept. 20.) nem vala döntő, de a fran
cziák tnegtartották helyö·ket az ellenséggel szemköEt; 1!1 igy a fran
czia sereg visszanyeri bizalmat, s a nemet badtudolllá'lly annyira 
kidic sért fensőbbségének varázsa egyszerre elenyészik. A poroszok 
bátorságukat vesztve s éhség és betegség által megtizedelve visz
szavonulnak, s ha Dumouriez Német-Alföldre nyomul1 kétségtelenül 
meghóditandja azt. És jóllehet visszahivatott s KelJermann tábor 
nokkal való egyenetlensége nagyon kedvezett a visazavonul6knak, 
vagy talán ö maga jobbnak látta a legyőzötteknek arany hidat 
készíteni, mintsem velök kétes kimenetelü csatába ereszkedni, any
nyi bizonyos, hogy megmenté Francziaországot i kevés idő mulva 
a h a z a fi a i (e n fa n ts de la patri e) az ellenséges határokat mind 
megszállották i Dumouriez J em a p pes mallett daczol va az ágyuüte
gekkel megveri az osztrákokat (nov. 6.); s Europa ismét látja, 
hogy a francziák győzni is tudnak. 

n~lküli birói eljárások, a klubok uralma, a seregek eugedetleu~~ge, a l'alli.si 
zavarok. • . Ha a forradalom meg nem állapodik, helyet adandó az alkot.mány
nak, ha 8 rend mindenütt helyre nem állíttatik, az állam sok ideig 8 fejetlen
ség örvéoy~ben fog vonaglani •... EmMkezterem önöket, hogy Eur6pa lirszem
mel kiséri &z önök gyengeségét és izgalmait R csak akkor fog. tisztelettel visel
tetni irAnyokban, ha tudnak szabado!; lenni a rendben, ellenLen hasrllDlra fogja 
forditani az önök zavarait, mihelyt látja, hogy nem tudnak egyebet rnint. önma
gukat gyengiteni s rakonczátlansé.gukkal öt rémíteni." 
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Betgiu Itibau (XVII. Köny\1 31. fej.) sBám08afl a fUggeUen
séget, sokan a r'égi kivalteágakat, mástik ismet a francraia rninta 
&Eetinti egy~nlösé~t ohajtottü. Benyomulván moet ide D~tm-ou
riez, elh"atá.Tcntta a Tllgy(;nt és véleményeket kimél11i, jóilehet péllill 
S'Ztik:éb~n ·volt s egy fegyelmezetlen hadsereg ~lén, H egyemlöség 
nevében min·denki parancsookoini akarván ott. Ő igen bölcaim a 
szökf'égieteket magoktól a flamandttktól vásárolj a be, kik ekként 
kéaytelenek V"alának a badsereg sorsa iráot érdek kel viseltetni s 
a't lltal'Vinyd: értékét fentartani; de a m1nin4Jerium él!lt betjitja 
neki 1 s a katonasá>g felszerelése és élehneraése egy forralfie.(mi be
ri.sárl6 bizottság ketében összponto&ittatik. Ekként a verseily ki 
léven zárvá a~ árak hirtelen felezüknek, az élelmezési tisztek ké
DY'ök-kedvök ezerint lopnak s igy a badsereg kenyér es ruha nél
kül maM!.d. De Dumouriez sajá:t felelösségére gondoskodik ezek
r81; kimélytelea k-ifejezésekkel és kifakadásokkal teljes leveleket 
ir Párizsba s lemondással fenyegetőzik. Felébredt erre a köztár
sasági féltékenység, mint.h11. ő dictatori hatalmat követelne magá
nak; rágnlmakat nórnak Dumouriez cll.eear ellen; felizgatják el
hme a megyéket és katonákat, minek következtében nem müköd
betik s'Zab~~odon s nem folytathatja. Belgium megh6ditását egészen 
a Rajnáig, sem Kölnbe meg nem érkezhetik; ottan Custine kalau
dos badjáratát h\mogatandó, ki Spoierben a ezövetsége6ék iszonyu 
menbyiségü készleteit s a mainzi erősséget egyeeiül fenyegeté116k 
által elfogtalván, m06t Frankfurtot kés11ült meglepni de kénytelen 
volt visseavonulni. Montesquieu, ki Savoját megszállotta, meghall
ván vád alá helyeztetesét 1 szinte kiköltözött. Noha a havonkénti 
kiadás szá.r;nyolczv~n és kétszáz millio között változott, a badsere
gek roszul valának ellátva ; mindazáltal a vakmerőeégig bátrak s 
ott és Schweizban ezerencsésen harczoltak; a hajóhadak Nápoly
ban és Genuában dismartették a köztársaságo t; a nettlaeti Con
ven t a francmia nép nevében "testvériséget és segély ét ajánlja 
mindazon népeknek, kik szabadságukat visszanyerni ohajtják, u a 
hadvezéreknek megparancsolta-, hogy a népeket segélyezzék s véd- , 
jék mindazon polgárokat, kik a szabadságért bántalmaztatnának: 
alilaz határt nem ismerő s egyedül a biztosok önkényétől függő 

hábor~ üzent. 
De az orsdg bensejében a nyugati tartományok forrongtak; 

Francziaorstág éhséggel küzdött, a jövö elsötétült. A jakobinnsok 
és girondisták már nem a szabaddgéri de a népszcrüségért küz
döttek; egyaránt telve dicsvágygyal es fél~lemmel, e két szenve· 
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délylyel, mellyek sem nem okoskodnak, sem pedig nem alkudoznak, 
vetélkedtek egymással a Capet Lajos iránti gyülöletben s a vesztét 
el8készitö tanácsok adásában. A pogány és classikus míiveltségü 
Roland asszony mindentelkövetett, hogy XVI. Lajost eláztassa s min
den támasztól megfoszs!a; ö maga vezette a lázongó csoportokat, 
mellyek öt meggyilkolni képesek voltak; és ö, a n ö igy kiáltott fel: 
nMennyire szeretném Mária Antoniát megalázva látni." Most már 
egyenesen a király meggyilkolására izgatott j nagyon igRz, hogy a 
pártok soha sem nemeslelkUek, mert nincs szivök, a hősiesség pedig 
a szivblll jö. Éhség volt? azt mondák, hogy a gabonakereskedők 
mindaddig rejtve tartják készletei ket, mig Lajos ki nem végeztetik j 
az ellenség betörésétől féltek ? azt mondák, hogy ennek meggátlá
sára egyedüli mód Lajos meggyilkolása j szóval, minden bajoknak 
egyetlen gyógyszereül a zsarnoknak kivégeztetése s vele minden 
zavarok szitójának s az ellenséges visszahatás ürllgyének eltávolítása 
nyilváníttatott. 

X \ 11. Lajos pere. 
A királyi foglyok a Temple-ben a legnyomorultabb bánásmód

ban részesítettek, megfosztva még a szükségesektöl is, nem volt más 
azoigájok mint Clery, ki a szerencsétlenségben is hü maradt j és ami 
mindennél több, szemben kellett lenniök ellenségeikkel és bántalma
zóikkaL Vita alá vétetvén, vajjon a király vád alá fogható-e, Saint 
Just egy beszédet mondott, telve az emberfaló logika, az encyclo 
paedisticus elmélelek és elferdített történelem ama csodás kétértel
D\ÜBégeivel, mellyek azon vitatkozásokat általában jeJlemezték. "A 
király nem polgár de ellenség, s irányában nem az ország törvénye 
de a nemzetközi jog értelmében szükséges eljárni," s hivatkozik a 
rómaiakra, kik Caesárt s Catilinát meggyilkolták, s a társadalmi szer
z8désre, inelly a polgárokat kötelezi de a királyt nem. "Itélni nem 
egyéb mint a törvényt alkalmazni: a törvény viszonyitott igazság, 
már pedig miféle igazsági viszonyok léteznek az emberiség és kirá
lyok között ?" 

A classicismus, melly annyi kegyetlen eszméket kelte, nagylel
küséget ébresztett Lanjuinais-ben, ki daczol va a fenyegetésekkel, , 
a szószékr61 igy kiáltott fel: "En nem vagyok az ö birája, mert ö 
az én vendégem ; soha sem fogom feledni, hogy ö e terembe jött 
tőlünk menhelyet kérendö ; ö az én szemeim elött a jogok legszen
tebbikével, a könyörgök jogával bir." S valóban XVI. Lajos augusz
tus 10-ke után nem volt többé király, hanem egyszerü ember. Ha 
kiriLly vala, az alkotmány értelmében sértbetlen volt i de a sérthetlen. 
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ség most már d régi királyság képtelen maradványaként tünt fel; 
a nemzet, mellyet 1mbert egyedüli lstennek nyilvánított, nem csalat
kozhatik, s képviselöit illeti a bíráskodás. Robespierre még világo
sabban szólott, kinyilatkoztatván, hogy nem az igazságról van szó, 
de az állam megmentésére okvetlenül szükségea politikai rendsza
bályról ; hogy a zsarnok, ki fegyverrel kezében fogatik el, már elitél
tetett; a hogy a köztársaságban nem lehet megtartani azt, ki egy
l!zer király volt. "Ha Lajos felmentetik, a köztársaság elitéltetik; s 
ha öt, miként ez a birói teremben szokás, ártatlan~ak kell tartani 
mindaddig, mig el nem ítéltetik, mi mindnyájan bünösök vagyunk. 
Oh szégyen, gyalázat! a franczia nemzetgyülés szószéke XVI. La
jos feletti dicsbeszédtől visszhangzott! Igazságos Ég! a zsarnokság 
vad csordái ismét marczangolni készülnek hazánk kebelét XVI. La
jos nevében. Ez tömlöeze mélyéböl harczol önök ellen B mégis két
kednek, ha bünös-e, ha lebet-e vele ugy bánni mint ellenséggel ! azt 
kérdik, micsoda törvények itélik el öt! a érdekében az alkotmányra 
hivatkoznak ! Az alkotmány tiltotta ö u öknek mindazt, mit eddig 
tettek. Ha Lajos nem büntettethetett meg másként mint a tl'Óntól 
való megfosztatása által, önök ezt nem tehették amHkHl, hogy öt perbe 
fognák; nem volt joguk ISt fogságban tartani. Menjenek önök siesae
nek lábaihoz kegyelemért esedezni. Én részemről pirulnék ezen al
kotmányos képzelgések felett tovább vitatkozni; hadd maradjanak 
azok az iskola és törvényszék padjain ; én nem tudnék vitatkozni 
ott, hol meg vagyok győződve, hogy maga a tanácskozás is botrány." 

Mindazáltal nem akarák, hogy a gyilkosság rö~·id uton ·történ
jék j megadák annak a törvénye& formákat, s igy XVI. Lajos a nem
zeti Convent sorompói elé hivatott j még védöket is engedélyeztek 
neki s azon sokak közöl, kik ezen megtiszteltetés után vágytak, 
Tronchet, De Séze és egykori minisztere Maleeberbee (XVII. könyv 
36-ik fej.) választattak , ameily utóbbi ez alkalommal igy szólt: 

11 Kétszer levén szerenesés annak taoácsába meghivatni 1 ki uram 
volt, azon időben midön ezen hivatalaz egész világ dicsvágyát csik
landozta, ugyanazon szolgálattal tartozom neki most, midön azt so
kan veszedelmesnek találják." Védbeszédeikből kitörölte XVI. La
jos a megható részt. "Elég nekem - mondá ö - ártatlanságomat 
bebizonyítani, nem akarom öket megindítani." Mindazáltal De Séze 
meginditá. a hallgatóságot ; megmutatá, hogy a megigért sérthetlen
ség csak tör vala; s hogy XVI- Lajosnak joga volt mindazon figye
lem hez, · mellyet bármelly polgár is követelhet, nBirákat keresek 
önök között - mondá ö - a csak vádlókat talAlok. Husz éve• 
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k'ö\·áib*B lépett La~o!l a trónra s husz éves koráb:m rniot az erény 
példá"nytépe te•clöklött a trónon j n~m birt 'vétkell ~yengeségekkel, 
Dmt\ érkötoesr~nt~ sz~ri~ed~lyek.-kel ; ö tak·arékos, igatt\ágos, seigUru 
B átltLni!ó baritja va{& a n'épnek. A nép egy rá nézve sulyos adó el
töri~sét kirinta; és 6 eiHSr•ölte; a nép az uri azoigálat eltörlését köve
te)M, és 6 saját j6ezágaio keedé meg aat; a nép a büntetö törvény
htná~ban a vádiottak sorsénak enyhit-ését szorgalmazta, és ö meg
telté; a ~ép ak•rta, högy a franel!liák ezrei, kik sz(}kásaink szigorá
nál fogva, mindeddig a polgári jogoktól meg valána·k fosztva, ar·okat 
m~szetezhessék vagy vie~~&&'D~rhesaék, és ö törvény által részill!ité 
öWet e j49gokban; a u~ azab&dságot kivánt, és il megadta a~, ~ 
mi több, e kivátlatot saját jogainak feláldozásával megallll!ltf'. Es 
Al~ls li'H\ E!flefl nép n-evében kúvetelilc ... Polgárok, m~g nem végez
tem. . . Megállapodom a történelem elött j gondolják meg, hogy az 
iMiléud egyk(lt' a:t önök ittétete felett , 8 az ö itélete a századok'é 
l'e'end." 

Mi~d h&seudan ; mindalll, rui J11á.sutt egy király védelmére lehe
tett: csalálijáMk boBe!&U uralkodása, öaei érdemei, a trón fönsége, 
vállásos fölavatt&tám, rokoni össl!leköttetései, itten neki hátrányára 
szolgált. Hasztalan indita meg XVI. Lajos derült kinézése és 
megalázte.tása igen sokakat; Soint-Juet és Robespierre azt felelék, 
hogy '•an'l'lak 1!9~trotnbolbatlan elvek, mellyek fentebb állanak mint 
8 szukás és elöltélet által sraentesit~tt szahá.lyok ; s hogy il nép kép
v[eel6inek haz4jok irAnti legföbb kötelesség(lk feláldozni saját ter
ménttes szánalftlukat egy nagy nemzet s a láb bal tapodott emberi
ség ildvénelt:. Az ~rzékeoység, melly az ártatlanságot 8 gonoszság
nak feláldotza, kegyetlen; a kegyesség, me Ily a zs8rnokl!á.ggal alku. 
dozik, barbár. 

Mik~ót a római tanA-cs Tiberius elött, ugy remegett e gyüleke
zet a nép előtt, melly halállal fenyegetett mindenkit, ki a király ér
dekcben felszólalna; minek következtében Sallea felkiáltott: "Mel
lünknek gyilok van szegezve ;<4 néhioy követ megfogatott és meg· 
esküdtet~tt, hogy a király halálára szav11z j egy csoport mészáros és 
orditioM nöeereg mindnyájoknak azt lé.tstvtl kiáltani : "V agy az ö 
életét, vagy a tiedet" 1). A girondisták, e haboeó férfiak, s ugyan
a~ért képesek felfogni Lajus habozasát, meg akarják öt menteni, de 

1) Bizonyo• Pt\ds meggyilkol· a Lepellatiert, ki a király halálára szava
zott, miután u ellenkezőt megigérte ; azután megölte önmagát. Hullája meg
,7.Sá16 teliletétben mzeeittetett, Lepelletiar pedig ietenlttetett, 
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érzik, hogy eg.y olly párt, mellyet csuplio a nép kegye éltet, Hny
telen bá.r~illy aljasságot elkövetni, mintsem azt e l veszteni. Minden 
más eszköz hatható!IJiága felett kétségbe esve a népre bivatkoztak. 
"Nem polgári háborura való izgatás (mondá Vergniaud) a nép fön
ségi hatalmára hivatkoz(IÍ. Önök azt mondják, miként bátorság kí
vántatik ahhoz, hogy saját itéletöket végrehajtsák, anélkül hogy a 
nép véleményére tárnaszkodnának. Bátorság igenis, arra, hogy XVI. 
Lajo~t hatalma teljében megtámadjll:k; de vajjon kell-e arra, hogy 
Lajost a legyőzött s lefegyverzettet vérpadra küldjék ? ... Micsoda 
bátorságot látnak önök egy olly tényben, mellyre akármelly gyáva 
k~pes volna? Ma minden szerencsétlenség, minden nyomor okát a 
temple-i foglyokra hárítják; ha lik majd~n nem lesznek ott, mind
ezen vádak a nemzeti Convent fejére háramlanak. , . Nem történ
hetnék-e meg a~kor, hogy a s1.eptemberi gyilkosok rejtekeikbl:ll ell:l
bujva s vérrel borítva, nekUnk egy dictatort fognak felmutatni, 
mellynek szükF~égességét annyira ismételgetik '? Mivé lenne akkor 
Párizs? Párizs, mellynek a királyok elleni hősies magatartását bámu
landja az utókor s nem leszen képes felfogni e szolgai meghunyász
kodáRt egy marok ra,Qió, I!.:G emQeri n~ V!JJP!li •öpredéke élött, kik 
kebelében rakonczátlankodnak, s azt dicsvágyok és dühök szülte 
görcsös vonaglásaik közepett mindenféleképen marczangot}ák? 
Iparos polgárok, kik a szab~dságnak. annyi áldozatot hoztatok, meg 
lennétek a~kor fosztva az élelemkereset minden eszközeitöl ; ha ezen 
emberektől kért:aétek kenyeret, ök azt fuiein ék nektek: n Im e a v é r 
és hullák; más táplálékunk nincs." 

Ezen ékesszólás megalázta Robespierre diibtöl tAjtékzó ~özép· 
szerüségét; és azok, kik félt~k, most még szilárdabban el valának 
határozva a király elve&Ztésére. H6tszáz·h11BrMnegy sza.vazó klizöl 
hatszáz nyolczvanhárom Lajost bünösnek nyilvll.nitoUa ; •ztb nyilvá
nos szavazás alkalmával aeU-en v,a.sl..a.n llöhendö fogságra, kétszáz
nyolczvanhata-g számüzetésre vagy elzáratásra, negyveliheten ha
lálra, de elha.laszlva, hár-omszáz hat~anegyen végre egyszerüen 
h$-lálá.ra szavaztak (1793. jan. 17). 

Az itélet XVI. Lajosnak tudt~a ~datott; akért bá~om napi elha
lasztás megtagadtatott, annyi azonban megangedtetett, hogy hatáláig 
egy pll']l mellette ma11adhasson, kijqlentetvén egyszer&&Nnd előtte, 

hogy na mindig nagy és igazságos nemzet családja sorsáról gondos· 
kodni ·fog." Fogsá~át mindvé~ig szelidség~el viselte, melly néha 
eg,)szen n bösiessé~ig emel,kedett; neHtől, ~;ye.rmekc)tpl élj [\övéré
töl ~ttlönv41~s~tatvftn fel~iáltott; "J. ~árqlyQfl.k leg~l4bb Ql~g~~lá~ 
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barátait egészen a vérpadig; 11 sajnálatát fejezvén ki, hogy védőinek 
mit sem adhat, Malesherhes azt mondá neki, hogy ölelje mrg öket, . s 
ö megtevé. Egészen végperczeig bántalmaztatván, midön vigasztalója 
Edgeworth abbé azt mondá neki: "Szent Lajos unokája szállj föl 
az égbe," ö igy szólalt fel: "Francziák, én ártatlanul halok meg, 
megbocsátok ellenségeimnek, kívánom hogy halálom ... " Itt San
terre intett a dobosoknak ; s azonnal kardok, lándzsák és zsebken
dők mártattak a királyi vérbe; Párizs pedig orditozá: "Éljen a köz
társaság, Éljen a nemzet" (jan. 21.). 

Meglepetve illy nagy forradalom által s nem birva lángelmével, 
hogy azt felfogja, sem erélylyel, hogy azt vezesse, vagy kérlelhetlen 
szigorral, hogy azt elfojtsa, olly hibákért esett ·áldozatul, mellyek 
nem az övéi valának. Végrendelete, ruellyet leánya születésnapján 
irt, "mint a vakbuzgóság és gonoszság emlékoszlopa nyilvánossá 
tétetett I). 

NEGYEDIK FBJEZ.BT. 

A R é m u r a l o m. A V e n d é e. A III. év 
Alkotmánya. 

Europa reszketett; a népek megszüntek csodálni, a fejedelmek 
megvetni a forradalmat, s látván hogy a XVI. Lajos megmentésére 
tett lépések csak siettették annak elitéltetését, melly egyszersmind 
a nemzeti függetlenség kikiáltása gyanánt vala vehető, nem mertek 
hivatalos gyász isteni-tiszteleteket tartani az elhunytért, sem a me
nekülteket nyiltan befogadni. 

PIU és a l"orradalom. 
Oroszország felhasználta a rémületet, hogy Lengyelország 

elfoglalását bevégezhesse. Angolországban a per folyama alatt maga 
Fox is roszalta ama törvénytelenséget és barbárságokat, utána pedig 
Pitt reménylé, miként a kicsapongások annyira gyülöletessé teendik 
a szabadságot, hogy az angolok önkényt el fognak állani a sürgetett 
reformok követelésétől 2), s hogy Európa annyira össze-vissza bo· 

·1) Lásd e könyv végén a FeltJildgoaitó jegyzeteket G) alatt. 
2) Pitt eleinte el8szeretettel viseltetett Tom Payne egyenl0sitö rszméi 

ir!nt, de lAtván azok gyakorlati alkalm11zás!t, igy sz6lt: .Payue-nek igar:a 



- 79 -

nyo16dik, miként nem fogja gátolni Nagy-Britanniát mások gyarma· 
tainak elfoglalásában s Indiák megb6ditásában. S valóban Canadá
ban megtelepedik, a francziákat kizárja az országból ( alien-bill), 
egész Európát felizgatja s belátja szük8égét a Francziaország elleni 
élethalál-harcznak. Hollandia és Spanyolország Nagy-Britanniával, 
Poroszország pedig a császár·sággal szövetkezik. Sardinia, rokoni 
kötelmeihez hiv maradandó, daczol a köztllgö veszélylyel; s a szen
vedély és emberieégi érzet mindenütt tulszárnyalják a politikai 
számításokat. 

t'ranc•laorsBág é~ a coalltto. 
S Francziaország elfogadja a kihívást 8 azt mondja: n Aki 

nincs velem, ellenem van." Már az emberi jogokról kiadott nyilat
kozatával, melylyel a népek olly igen rokonszenveztek, felbivta 
ezeket a forradalomra. Most huszonöt millió ember ellitt mi sem lát
szott lehetetlennek; a menekültek javaiból pénz szereztetik, a többit 
fizetik a gazdagok 8 az országok, mellyek szabadokká )enni akar
nak; mindenütt, hová Francziaország fegyvere behat, a hűbériség s 
más visszaélések eltöröltetnek s a nép-fönség kikiáltatik. "Nem kell 
nekünk fél forradalom! ( mondá Camboo ). Mindcgyik nép, melly nem 
akarja azt, mit mi neki ajánlunk, tekintessék ellenségnek j béke és 
testvériség a szabadság minden barátainak, harcz a zsarnokság 
gyáva pártosainak; háboru a kastélyok nak, béke a kunyhóknak. u 

Dumouriez. 
Eközben az ellenséges hatalmak megkezdik müködésöket. 

Ötvenhat ezer porosz, huszonnégy ezer osztrák, huszonöt ezer hes• 
seni, szász és bajor fenyegeti a Rajnát Mainztól Koblenczig j hatvan 
ezer osztrák és tízezer porosz a francziáknak a Maas mellett fekvő 
tábora ellen huzódik; negyvenezer angol, hannoveri és hollandi 
Hollandiából nyomu) elöre. A francziák kénytelenek visszavonulni 
és sürgetik Domouriez-t a visszatérésre, ki Párizsba rándult nem 
annyira azért, hogy a király megmentésében fáradozzék, mint inkább 
azért, hogy nem volt módjában t~rveit végrehajtani, s azonfelül arról 
vádoltatott, hogy Belgiumban fékezé a forradalmat s a végrehajtó 
hatalom önkényü ügynökeit. Megérkezvén, ezeket megdorgálja, a 

,-
van, de tanítványainak nincs j6zan eszBk. Ha én az 8 tanaikat támogatnám, 
wi követkellnék ? Eszteleo és erkölcstelen emberek rontanának be az ors1ágba, 
egy v~res· forradalmunk leone s végre is ott volnánk ahol elöbb voltunk. Más
k&nt állana a dolog, ha miodeoki n köteless~g törvéoy~nek határain belül mil
k ödo.;k,<• 
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templ,omok dr~gaságait részben visszaadatja s minden kimélet nél
kíH nyilatkozik a csőcaelékröJ, melly Párize felett zsarnokoskodik. 
Ez még jobban febüzeli a párizsiak düMt, uj badsereget követelnek, 
a fe.kete zászló an nak j eMül, hogy a haza veszélyben van, ki,tüzetfk; 
a nemzeti Convent elhatár.ozza, hogy a megyékb.e kormányb;ztosok 
kllldes3enok, az uj hads&reg feJállitását könnyitendök, mielött azon
ban elinduJná.nak 11 sziikséges hogy összeesküvők ne hagyassanak 
hátra,U a~az a gudag~k gyilkoltassanak meg, vagy zsebeltessenek ki. 

Éhség és unarellio Párlzsluw. 
A rémülethez járqlt ~Aég az éhség is. Minden megdrágulván, 

a községtanács, nérneH y gazdászati elöitéletek által vezettetve, nagy 
vá.sárlá.aokat tett, hogy azután olcs6n adja el, amj azt okozta, hogy a 
gabana a piaczl'ól eltünt, az éhezií,k pedig Párizsba csödültek. A nép 
oszllál.ya eJöitéleteil követve azt kivánta, hogy "-z élelmi szerek ára 
h.abál'ootas.sék meg; kenyeret kértek most a nemes~ég szolgái s 
mindaz&k, kik elö:bb ut.4.nok éltek s j.~tenLeg foglalkoi-ás nélkül IJ)a
radtak ; a gabonakereskedök, agyedárusok, volt nemesek s a nép 
biitlea követei pedig bü&tetlttn~tég igéretével rabláara izgatnll,k, 
ami b.e is köve,keeett; s M~rat, viB.il!lhllogja rpindenkinek, ki vala
meily ocsmány pi!iVJkolódást tud mondani, kinyilat'koztatja , hogy ' 
rablá.sra vetemed~tt népnek igw.za van; s Robeapierre, hogy ~ nép 
nem vétkezhetik. 

Dumou,R~~ el~IP~ll\sa. 

De D,umouri.ezNierwind~n meüett izétveretik (marcz. 18.). S 
kie&vlm a kegyedemből a rewf4oyet v~ztve kénytelen BelgiumQt 
kiiiritooi. A szereoosétlensóg bünn,ek ~kintetik, vérdij tüzetik ki 
fejére, minek köve~keztéb.en elkeseredvén a ki;iztársaság iránt s a1)on 
gondolat táma.d.t fel lQikéRen, hogy az alkotm:ínyt viaszaállit~nd,ja, 
t1·ónra emelv-én Lajos Fülöp odeans-i. berczeget, ki vele Jemappea 
Jn.ellet~ ~yi~aött. A~ remélte, h.ogy terve aikcrü.lendr, ha Ko\mrg 
herczeggel egyesiüni fog j ugyoWlazért átment az osztrák.okhoz de 
hadaereg nél.kül, s nem akarván ~ok élére állani, azt moooá, bogy 
eaive~Q ~üködött vala fral}czi~kka,l de idcgcr,ekkel soha. Nagy 
katOJJa, oagy szervezö tehetség, na~Jy diplomata; akkor is fen tuc:lt.a. 
tartani ha;~;ája becsületét 7 midön ugy szMván semmi hadiszerekkel 
sem birt az. 

A •oa·radalml törvénysw!?k. 
Elpártolása még inká:bb nevelte a jakobinusok dtlhét; azt 

mondj~~~ hog.y árulók által van.nak környezve s követelik, ~ogy 
keblökből egy felvigyázó bizottmány alakittassék j rendelet bocllátt~-
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tik ki, hogy, miként Chinában, minden há~ ajtajára jegyeztessenek 
fel az abban lakók nevei. Egy kilencz tagu forradalmi törvényszék 
(marcz. 29.) hozatik javasl~~ttha, m,elly semmiféle formaknak sem 
lenne alávetve, ítéletei nem felebbezhetők sem meg nem semmi· 
sithetlik j törvénykönyve saját lelkiismerete j meggyözijP,ést ugy 
szerez magának miként jónak látja; az ülés-teremb~.n folytqr;t~ 
jelen leezen egy tag, ki az összeesküvők és ellenfomidalm~.ok 
elleni vádakat elfogadja. Hasztalan ellenzi ezt Vergniaud mint ollyas 
inquiaitiót, me ll y a velenczeinél ezerszer roszabb volna 1); Dantoll 
helybehagyatja azt. "Ezen törvényszéknek, mondja ö, pótolni~t. kell 
a népboszu legfőbb törvényszékét. Mi sem nehezebb, mint a poli~ai 
bUn megbatározása; de nem szükséges-e, hogy a tá•·sadalmi intéz
ményeken kivül eső rendkivüli törvények félelemmel töltsék el a 
bünösöket? Legyünk rettenetesek, ekként felmenteodÖk a népet 
attól, hogy kegyetlen legyen." Általános rémület fogja most el mind· 
azokat, kik másokat nem r.émitének; a gyülésen kivül a nép iszonya
tosan tombol, mindenki egy közelgő mészárlástól remeg, a követek 
mindig fegyveresen üléseznek, s nagy dolognak tekintetett, ha ama 
törvényszékhez az esküdtek: beszólittattak. 

Oe!lmoullns és Marat Izgató iratalk. 
Ezalatt a hirlapok gyilkolásJ•a izgattak i Desmoulins, ki a~t 

mondá, hogy .Mi az erény, ha nem Robespierre annak a ~épe?" 
Voltaire sz~llemében a D i c o u r s d o l a l a n t e r n e czimü folyóirat9t 
szerkezté a pál'izsiak számá1·a, kárörömét nyilvánitván abban a 
nyaktiló nyikorgása felett i Marat A n é p b a r á t j a czimü lapjában 
megboszulta magát mindazon, mi nagy s kitünél volt, hirdeté a~: 

egyenlőséget, mert rá nézve minden fensőbbség valódi vértanus4g, 8 

örültséggel határos dühöt ihlet.ett a- népizgatókba. A köznép, melly 
miodig fél, szenvedéJyesen szerette ezen iratokat, m~lly~ neki 
folytonosan a papok fondorlatairól, az ariatokraták titkos gyülésezé· 
seiröl, a gazdagok hazaárulásáról, a közelgő háboruról 8 a meateraé· 

1) Szavai, mellyeket ez alkalommal mondott, nagyon alkalmazbat6k u ak· 
kori forradalmiirok jelenlegi nyomorult utánz6ira: .GonosztettrUI kegyelemre, 
kegyelemrlll gonosztettl'e, igy fejlődött ki a ar;abadslg ama különez rendszere, 
melly ekUnt beezél : Legyet~k szabadok, de ugy gondolkoBzatok mint mi, kiilön
beu bevldolunk benneteklit a dpboszu el6tt; legyetek nabadok, de hajteatok 
fejet B bálvány ell!tt, mellynek mi tömjánezünk, különbeo bevádolunk benneteket 
ll nápboezo ellitt; legyetek szabadok, de segítsetek nekünk üldözni uoo embe
reket, kiknek erényesságátal ás todományoss!gát61 féliink, különben lleváclolank 
benneteket B népboiilU ellJtt." 

XVIII. 6 
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gesen ell:Skészitett ébségriSI beszéltek, s ezekb61 megtanulta a nép 
félelmét vérben fojtani el, miként a régiek áldozatokkal. 

Kö•Jólétl b .. oUmány. 
Most az örvény megnyilt a girondisták lábai alatt. Domouriez

és EgyenilSség-Fülöppel való czimboráskodásról vádoltatván, Robe
spierre és Marat büneik el8soroláeával védik magukat. Ez utóbbira 
bebizonyulván , hogy a népet a nemzeti Convent ellen izgatja, vád 
alá helyeztetik, de egybangulag felmentetik, a a nép karjaira veszi 
s tölgy-galylyal koszoruzottan diadalmenetben körülhordozza a n é p 
ezen b a rá t j á t. Ez most még dühlisebb lévén a mérsékeltek ellen, 
szünet nélkül ismételgeti, hogy ideje már a szavakról Mnyekre menni 
át i javaslatára egy közjóléti bizottmány alakittatik ( april 6) ugy
szóiván korlátlan hatalommal, kötelességeül tétetvén a végrehajtó· 
batalom tényeit .gyorsítani. Innét kerültek azután ki a legvéreng
zabb javaslatok; az elitéltetéseket vagy felmentéseket egy rabló
B gyilkosokból álló csoport mondatolta, Robespierre pedig a giron
diliták ellen folytatá személyes piszkolódásait, különösen aristo
cratikus hajlamokról vádolván azokat. Ezek, kik. több nagylelkü
séggel mint politikai eszélylyel mindig ellenezték a kicsapongásokat, 
csakugyan számtizettek a nemzeti Conventböl. Midön azután távol· 
létökben tetteik felett tanakodtak, Robespierre felkiáltott: nl\tinek 
törődni a részletekkel? a köztársaság szeme előtt csak a szabadság 
lebeg. Teremtsétek ujjá a közvéleményt, javítsátok az .,.erkölcsöket, 
de siessetek, ha Hrökiteni nem akarjátok a válságot, melly a ktiz
társasá;;otfenyegeti." A Conven t akaratja ellenére kénytelen volt a 
girondisták elfogatását megengedni (máj. 31.), igy ismételvén önmaga 
ellen azt, mit előbb a monarcbia ellen tett. 

A• 1793-kl alkotmány. 
Ekkor a becstHetes es mérsékelt férfiak egész Francziaor

szágban visszahozódnak a közügyektöl, s igy a községtanácsok a 
tulzök kezeiben maradnak, most dictatori batalommal ruháztatván 
fel a házak megmotozáaára és a gyanusak megbüntetésére. Párizsban 
_Robespierre és Marat korlátlanul uralkodnak s az a Ik o tm' n y 
megszavazását siettetik (jun. 24.). Eszerint minden huszonöt éves 
férfi mindenféle politikai jogokkal bir; minden ötvenezer lélek 
után egy követ választatik az évenkint tartandó nemzetgyülésre, 
melly azonnal végrebajtható határozatokat és törvényeket hoz miu
den közérdek U dolog felett i a végrehajtó hatalom egy buszonnégy 
tagból álló választmány kezébe adatik s ezek nevezik ki a tábor
nokokat és mioil!ztereket, ezek igazgatják öket s telelösek _érettök, 
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A nagy nemzet teendöje ezen köztársasAgi határozványt bArom nap 
alatt elfogadni. 

Marat vége. 
Ezen diadaJok közepatt Charlotte Corday, armans-i sztlletéaU 

nemes leányzó, eltökélt szAndékkal Párizsba megy, bevezetteti ma· 
gát Marat-hoz s törével agyooszorja öt (jul. 13.). Elfogatval.n, tettét 
egyenesen bevallja, sőt erénynek tartja: "Megöltem egy embert 
(mondá), hogy szá.zezret megmentsek, egy gonosztevőt, hogy meg
mentsem az ártatlanokat, egy vad állatot, hogy hazámnak nyugal
mat szerezzek , " s derült lélekkel meghalt. Azon, hogy emez el
pogányosodott korban egy leányzó, ki egy, dicsöség- és erényben 
tündöklő köztársaságról álmodozott, a legjobb szAndékkal gyilkosai!. 
leszen s magát hősnőnek hiszi, teljességgel nem lehet csodálkozni, 
de igenis azon , hogy baromi kegyetlenséggel a vérpadra hurczo
lák öt azok, kik az egekig emelék Vassiust és Brutust, kik sem
mivel sem nagyobbak ezen rajongó leányzónál és semmivel sem 
méltóbbak a csodálatra, mellyben egy erőteljes és önzéstelen el
határozás részesittetni szokott. Ezen gyilkosság, mellyet a politika 
is haszontalannalt nyilvánított, a girondiRtáknak rovatott fel vétkül. 
Marat egy szent azok dött, kik a szeuteket megveték, és Istent 
illető tiszteletben részesittatik ; temetését a Caesaré mintájal.ra Dá
vid rendezi s az egész nemzeti Convent jelen van azon; szive a 
c o r d e l i e' r s-e k termében, arczképe a szinházakban függesz
tetik fel, a téreket és utczákat róla nevezik el, s~ámára a szabad
ság minden fái alatt sir készittetik, söt tiszteletére egy oltár is 
emeltetik és bucsumenetek rendeztetnek ezen dühöncz sirhalmal.
hoz, kinek most a Pantheonban hely adatik. Robespierre, ki saját 
nevét hangoztatandó azt minden dologba bevegyité, maganak kö
veteli ezBn diadalok egy részét, felkiáltván, miként egyedül vak
eset, hogy Marat s nem ö gyilkoltatott meg s hogy legékesebben 
szóló dicsbeszéd felette, öt megboszulni. 

A gyanosAk ellen bozott törvény. 
Saint-Jus t, e kiilöncz mondatairól ismeretes hóhért), keresztülviszi, 

') Halljunk otlhAnyat mondatai közöl : Midl!n a hama s•erencaétleo, miD
denki bfinöH. - Buzot volt az elHÖ, ki itt az egyenetlenség mdgvát elhinté; az 
erénynek nincs annyi keménysége. - Midlln a girondiaták Dumauriez-vel való 
ezimboráskodásr61 vádoltattak, mosolyogtak ; a tettetés mosolyog, az erény IJIO· 

morkodlk. - Aki forradalomban barátj" az árulónak, igazságosim gyanudttatik. 
- Valami rémletes van a haza szent szeretetében, annyira mindent kizár6 as, 
bogy kegyelem, félelem él emberi tekintet nélkül IOindent feláldoz a közérdeknek.• 

s• 
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hQ.gy a kormány forradalminak nyilvánitjam&;gát, azaz az alkotmány 
felfüggeRztetik, egy, saját hadsereggel biró dictatura állitt.a.tik i a 
gyanusak ellen hozott törvény kimélet nélkül sujt miodeokit, ki a 
zsarnokság érdekébeo ir, vagy aki hazafias érzületéröl szöló b,izo
nyitványnyal nem bir, vagy aki kereaet-ruódjá.t igazolni nem tudja, 
vagy aki a forradalom érdekét elömozditó tényeket nem müveli, vagy 
aki a gyűlésekben nem beszél, vagy a.ki egysser'Üen ross érzelmünek 
tartatik; gyanusak a régi tisztviselők, nemesek, papok mindnyájao, 
gyanusak a visazatért menekültek vagy azok rokonai és elfogatá
snkra elegendő a bizottmanyok egyszerit vádja. Ekkén·t Franczia
ország megszokta büntetve látni a forradalmárokétól eltér8 vélemé
nyeket, és bensejében felkelések által nem zaklattatváo, a közjóléti 
bizottmány tetszése ezerint a hadsereghez vagy a nyaktiló alá küld
hette a polgárokat. 

NépgazdásuU áUapotok. 
Valóban bámulatOB1 hogy az ország bensejében semmiféle el'Ö· 

szakos ellenzék nem keletkezett s az elégületlenek reménye éa fé
lehne miodig Koblencz felé irányult. De minden város lázas mozga
lomban volt, amE'lly most szUkségessé leve, ez ltépezvéo az egyedüli 
életmódot, miutáo a meetarségek és kereskedelem csaknem teljeaen 
sztineteltelc. Az els8 nemzetgyűlés sokat tett a n~p javá.ra, a holt-kéz 
jószágainak elkobzása egy uj birtokos osztályt hozott létre, kik cse
kély áron B ugyszólván érték nélkiili utalványokon szerezv·éo bir
tokukat, érdekökben állott az eWbbi állapot visszaállitását akadá
lyozni s következésképen a forradalmat teljes erejlikből támogatni; 
a proletariusok a közsdgtanácsokban és bizottságokban valának al
kalmazva ; az ö kezeikben voltak az utalváoy()k; a kisebb birtokGk 
a parasztok kezébe jutottak i sokan, kik hUbéri azoigáJatok fejében 
földeket bírtak, azok eltöröltetése után , törvényes tulajdonosokká 

·lettek j mások, elhalván az ur s megégettetvén a czimek, egyik vagy 
másik jószágát bitorolták j a forradalom pedig behunytaszemét vagy 
épen helyeselte azt, s igy az uj birtokok jövedelmezökké tétettek. 
A inuokás dolog nélkttl maradt ugyan, de vörös sapkájával és szu
rooyáva] hathatósan támogatván a mozgalmat , ezért közsegélyt 
huzott; s miothogy egyedHli ipar a háboru volt, ebből szükségképen 
következtek a felkelések és csaták 1 mellyek reményt nyujténak 
az illetőknek tábornoki méltóságra vagy ~pen tábornagyságra. Ke
reskedel.em nem volt, hiaoyozván a hitel és sUrüen burjllnozván 
az ál gazdászati rendszabályok ; mindazáltal a szá.llitásc k és pénz-

. üzérkedéeek a kömnyomor rovására dllsan jövedelmező kutforrások 



valának. Mindezen uj 'n·fl'dltJedéNk, ~ö•et~ huyegettetve gondolván 
magukat, szit()tták a mozgalmakat s minden lassudásban aristocratikus 
összeesküdat láttak. Vegyük ezekhez most azokat, kik azon vélemény
ben valának, hogy a jog- és igaz•JI1gnak nagy része van a forrada· 
lomban s hogy a véres de mulékony düböngések nem biusitandják 
meg annak becses é11 Hrök idökre kiható gyümölcseit. 

Vendée. 
Miodazáltal a vaUásos és monarchikus érzelmek BretagM, 

Poitou, Anjou, Orleans összes vidékein, ugyezinte Maine és Norman
dia egy részében különösen a falvakban még mindig éltek " nép 
keblében, s a városok is, noha forradalmi ezellemüe'k valának, a 
mersékeitekkel és girondistákkal tattottak. A bretagne-i nemesek, 
e nyakas aristocratá:k, Jersey és Guernesey szigetekre költö21tek 
s onnét szib\k az elégületlenséget és l'endezék a felkelést. Az erdö
ségben (Bocage), e majdnem kizárólag legelő-vidéken, melly a Loire 
folyamtól az Olonne homok-sivatagig terjed s az Oceán közelében 
fekvö posványságnál (Marais) végződik, csendes békeségben él 
jószága közcpett a tulajdonos, bérlöje és papja Ursaságá.ban. Ide a 
brllcseleti eBzmék nem hatottak Le, sem a forradalom czéljával nem 
voltak tisztilban , amennyiben nz jogokat vett el ahelyett 1 hugy 
adott volna. Itt a hübériség még fenállott mint régenten, kapcso
latban a személyes függetlenséggel, az urak épen nem valának ki
rálypártiaknak mondhatók s ha valaki közölök a Sz. Lélek rend
szalagával diszittetett fel a király által 1 a többiek gunyolták, hogy 
kötiSféket hagyott nyakába köttetni. A bizottmányok Zl!arnoksága 
annak tünt itt fe\ ami valóban volt, t. i. merényletnek a helyi és 
egyéni szabadalrnak ellen; B ktilönös sérelmet okozott a papo-któl 
követelt eskü. E nép ellenségeinek vallomása 11zeriut ia jóhiszemü 
volt, most is fiz~tte a jobbágyi tartozásokat és tizedeket, jóllehet el 
valánák törölve, B mindösszc au nyit kért 1 hogy engedtessék meg 
neki vall'-si szartartásait békében s habár Bzegányesen de az esküt 
letevő papok egyházain kivül gyakorolni. A langres-i és luqon-i 
püspökök, továbbá a hitküldérek egyesülten az irgalmas nénékkel 
iratokat bocsátottak szét, ezekben hiveiket az alkotmányos papok· 
tól elvonandók, s arra birandók, hogy a keresztséget és házasság 
szent~égét a letett, nem pedig a rájok tolt lelkészek állal szolgál
tass!k ki. Ekként szakadas támadt a családokb-an és nllási cselek
vényekben s ezek háta megett a politikában is, a vallási szellem 

. fellázadván a párizsi öepontoltitáe és lstentelooeég &llen. 
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Vendée és Bretagn• fölkelése; 
MAr 1791-ik évi oktoberben zavargások mutatkoztak a Loire 

mindkét partján, de elnyomattak. Most, miután egy nagy katona
állitás llln elhatározva, bűnnek tűnt fel a királygyilkos Conven!_et 
azoigáini: nMert ha harczolnotok kell ( mondák az anyák fiaiknak), 
harczoljatok közelűnkben, hogy titeket segithessünk s megboszul~ 
hassunk." A polgári háboru tehát megkezdl:ldött (marcz.). Cathe
Jineau fuvaros, a nép kebeléből kivált hös, a felkelök élére áll, 
ugyszintén a nemesek közöl Lescure és La Rochejaquelin, ameily 
utóbbi, ámbár még csak huszonkét éves, kimondhatlan veszélyeken 
keresztül az öt vezérökül óbajtó felkelökhöz érkezik és igy szól 
hozzájok: nÉn még csak ugyszólván gyermek vagyok, de bátorsá
gommal méltónak fogom magamat mutatni arra, hogy vezéretek 
legyek. Ba ellire megyek, kövessetek; ha Utrálok öljetek meg; 
ha elesem, boazoljatok meg." A monarchikus és vallási lelkesedés 
sok gyözelmet szerez nekik a katonák felett , kik emez apró csa
tározásokban nem képesek lelkesedés szülte vitézségöket kifejteni 
és kifáradnak; a vendée-iak pedig férfiak, nök, gyermekek egyaránt 
dicsvágy nélkül küzdenek Isten és XVII. Lajos nevében, litániákat 
és Te Deum-ot énekelnek, s csak a rosz akarat hasonlithatja rab
lókhoz és gyilkosokhoz e felkelőket, kik olly hősieeeéggel és mély 
meggy8zödéssel küzdöttek. 

Vendée és Bretagne egyenesen polgári háboruk szinhelyetll 
látszanak alkotva lenni. Az egyenetlen és bozótos föld számtalan 
maohelyet nyujt a csapatoknak; a cserje-sövények közé rejtett 
utak árkokká lesznek,· az alacsony falak, mellyek a mezöket kör
nyezik, ugyanannyi sánczot képeznek, mellyek igen alkalmas les
helyül azoigálnak; a keresztül-kasul men8 gyalogutak ~s ösvények 
tömkelege tévutra vezeti a csapatokat; itt erdők, amott mocsárok 
és csatornák stlrü bokrok által fedve, máshol iszonyu kiterjedésil 
sikság ember·magasságu rekettye-cserjével benöve. A parasztok 
megveretése mit sem használ az ellenségnek, boton és puskán ki
vül nem lévén más fegyverök, míg ellenben minden győzelem lö
azerekkel látja el a felkelőket. Egy ponton szétugrasztva, eltüntek 
a a Loire másik partján a bretagne-iak csapalaihoz az ugynevezett 
chouan-okhoz csatlakoztak, s még La-Rochejaquelin halála után is 
tarták magukat 1 ameily Nouaillé mellett 1794-ki marczius 4-én 
következett be. 

A ft~lkelés déll-Franer.iaflrsr.ágban. 
Lyon, e nyiltan foedaralista város, szintén elismerte a Con-
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ventet, de vonakodott a hazafiak ellen inditott pereket PAri zs ba 
küldeni s a köz!légtanácsot letenni ; és elnyomatva a jakobinusok 
által, nyilt felkelésben tört ki. Marseiile közli elégületlenségét 
Toulon-nal, melly XVII. Lajost királynak kiáltja, behívja az an
golokat, kik régóta áhitoztak a Földközi-tenger e kikötöj e utAn, 
hol egyetlen karcleEapás nélkül tizennyolcz sorhajó és öt fregát 
esett az ellenség birtokába. Ekként a polgárháboru lángot vetett 
Bretagne-ban, Normandiában, a Rajna mentén s a Pirénei hegyek 
és Alpesek egész lánczolatán j és jaj a forradalomnak, ha a szö
vetséges királyok egységgel és önzéstelenül müködtek volna. De 
lík mindannyian magilo hóditásokra ásitoztak: Ausztria a belga 
erősségekre, Angolország Dünkirchen-re s Piemont Provence-ra. 

·l'tlindazáltal Dumouriez elpártolása után az ellenséges hadak elö
nyomultak (auguszt.)j Mainz, Condé, Valenciennes elestek a po
rosz fegyverek elött, s ha a helyett, hogy a határokon tétováznak, 
egyenesen Párizs felé nyomulnak s ugyanakkor az osztrákok és 
piemontisk dél felől előhaladnak és Spanyolország a vendée-iakkal 
egyesül , Angolország pedig minduyájokat segélyzi 1 jaj a kl:iztár
saságnak! Szerencséjére ennek Ausztria rosz szemmel nézte Po
roszországot, ro ert ez Lengyelország uj felosztása alkalmával mit 
sem hagyott neki j a vendée-iak véres gyözelmeket vivtak, de az 
angolok által nem támogattattak; sem a menekült Bourbonok nem 
tudnak azok élére állani, kik érettök véröket ontják. 

A kHitársaság barczi késlilletl'l. 
Evvel ellenkezőleg a nemzeti Convent nagy önzetlenséget ta

nusított és csodás tevékenyeéget fejtelt ki j s éjjel-nappal egyaránt 
dolgozva s nem alkud:Jzva, a legkétségbeesettebb eszközökkel meg· 
menté a hazát. A papir-pénz annyira el vesztette becsét, hogy egy 
ezüst frankért hat fraokot lebetett kapni utalványokban; mindaz· 
&Ital ügyes mcsterfogásokkal sikerült annak értéket adni, s ugyan· 
akkor az élelmi ezerek ára is meghatároztatott A tudomány szin
tén segélyére hivatik a forradalomnak 1 noha ez ellenséges indula· 
tot tanusított iránta, egyetemeket, akademiákat és tudományos ka
rokat törölvén el. A salétrom csuk nagy bajjal s illy nagy ezttk
séghez képest csekély mennyiségben érkezvén Indiából, azonnal 
salétrom-gyárak emeltetnek magában az országban, s nemcsak ell:l
állitani de megtisztítani s belöle liSport késziteni is képesek olly 
malmok segélyével, mellyek sok idöt és költséget megkiméluek, B 

azután uj meatereéges eszközökkel megfinomítják s néh&ny nap 
alatt kiszáritják; csak kilencz hónap alatt tizenkét millio font ~~-



88 -

6ittet~tt, mig elilbb egy éven át legfölebb egy millio font állitta
tott ~US; minden ház 18porgyárrá alakittatik s valódi ünnepnek 
tékintetik, mid8n az különféleképen felékesítve rendeltetése helyére 
szíUlitte.tik. Minden huszonöt ló után egy váeároltatik kilenczsP,z 
&~tíkért, azután arra a gondolatra jönek, hogy a jakobinusok által 
egy-egy teljesen. felezereit lovast ajánltatnak meg s azt mindnyá
j'a~ ktivetik. Gyors módserek hozatnak be a vas, aczél és fegy
verek. elliállitására ; tizenöt ágyuöntöde évenkint hétezer érczágyut, 
bármincz más pedig tizenhárom·ezer vaságyut állit ki; löfegyverek 
k~zitésével husz gyár foglalkozott, holott előbb csupán egy léte
zétt ; csak PáritiBban magában száznegyvenezer puska gyártatott 
é'tetikint1 nem számítva azokat, mellyek a magyékben készittettek; 
a kUlönféle ócska fegyverek javításával pedig folytonosan száz
nyolczvannyolcz mühely foglalkozott. A lándzsák, mellyeket már 
csak a rokkantak használtak 1 most egész zászlóaljak felfegyverzé
sére fordittattak ; a harangok ágyukká, a kolostorok fegyver- és 
p}étrom-raktárakká alakittattak. A fenyőfából kátrány szereztetik 
a tengerészet számára; a közlekedés a távirat által nagy mérvben 
gyorsittatik; a bőr, mellynek kikészitése azelött évekbe került, most 
nfihány nap alatt eléállittatik; a szappangyál'tási meaterség tökéle
tesittetik és készítési módja köztudomásra hozatik; egyik sodát 
gtál't, s az üveg- és papírgyárosokat megmenti a veszélytől, hogy 
az amerikai alkáli kimaradása miatt munkájokat fellúggeazteni 
kénytelenittessenek; a másik a kénfémből kén~ von ki, a harma
dik timsót és kénsavat készit, vagy a katonakenyeret javilja. Egy 
ezóva11 ugy látszik, hogy Francziaországnak egy gondolata 1 egy 
ügye van, a Uboru. 

A Íúl'radalom 1 melly nem nagy tiszteletben tartá a tudomá
nyos kutatásokat, sürgette azok alkalmazását, Carnot pedig erői· 

tette. Monge de Beaune 1 királygyülölő, a mathcmatikai tudomá
ny&kat a tiizérségnel hozta alkalmazásba 1 miként mások ka1jokat1 

ö fejét bocsátván a forradalom szolgálatára, és a polytecbnicum-ot 
alapi tá. Fourcroy, Chaptal1 Berthollet tudományoK k utatás uk tár
gylul azon anyagok pótlását tüzték ki, mellyck különben külföld
röl érkeztek de most kimaradtak 1); Cabanis a kórházakat alakítja 

l) Az uj felfede .. ések egyik llüHin<'z alkalmazlua volt a IH~t század légba
j6s l~géoység fl'iállí~á.s:. 1 welly a flcurns-i csatában wiíködött (1794, juoius 26). 
Egy a földhllz erlls!tett léghaj6 kémlelte az elleoséges seregek mozdU:latalt, s 
qolu6l Joardao tAborook hlveo 4rteslttetett. MondjAk, hogy ez ujság nagy ré
llllilettel tölté el a csásd.riskat1 de késllbh nem alkalmastatott 
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át;· Latrey · el•ö volt, ki a m~ó kórháNkat behoata:, mellfek. 
IliQdot nyujtának arra, hogy a sebesültEik már a csata ,folyama 
alatt győgyitás alá vétessenek ;. a hires festész Dávid a nagyszerli 
ünnepélyeket rimdezé, mellyek számára Gossec zenét, Marie-Jo
seph Chenier, a század böl<~seletének eme tanitváoya, pedig köl
teményeket készit, örömét fejezvén ki azokban, hogy "a zsarnok
eág és vakbazgóság k~ttöa koronája porba hullt;" .nerész röpUl s 
következésképen élénk költő, versei olly szépek mint a régieké s 
telvék Róma és Görögország pogány eszméivel. 

A kiz t ilrsasá5 hads~rege. 
Egy millió kétszázezer polgár ragadt tehát fegyvert, részint 

a azabadaág iránti lelkesedésböl, részint a zsarnokok iránti gyülö
letböJ 1 vagy pedig egyszerüen azért, hogy az éhség- éil rémura
lt>mtól megszabaduljanak. Aki a vérengzésekben részt venni pem • 
akart, sietett a hadsereghez , melly erkölcsi érzetét mindig meg
tartá; aki if'élt, hogy áldozatul esik, itt keresett menedéket, elbatá
rot;va meghalni, de legalább dicsően a a haza védelmében, mellyet 
moat sem szünt meg azeretni. Jókedvből "1'agy kényszerítve ez
renként tódultak a badsereghez és sokan olly katonai tehetséget 
mutattAk itt fel, meliyröl még sejtelmök sem volt, a hirneves tá
bornokok váltak belőlök. A különféle nevii régi hadtestek az 
egyeniliség elvénél fogva eltöröltettek ; aöt miu"n mindnyd.jan 
egyEml8k 1 mindnyá.jan önkénylesek voltak, semmi különbség sem 
tétetett a hadwereg és nemzetörség között; amaz enilek :kék egJen
ruhaját vette át, ez pedig két harmadában uj hadteatek klipBésére 
fordíttatott;- és olly önkénytesek, kik csak rövid időre a a belnyu
galom fentartiisa v~gett fogtak fegyvert, késztetve ét·zék magukat 
a hadi pAlyára lépni. 

A• uj hadászat. 
A hadászati meaterség más alakot vett most föl, nemcsak az

által, hogy a rendszeres küzdések a vadászok robamaival és szu
ronyszegezésekkel helyetteaittettek, hanem különösen azal.ltal, hogy 
a háboru nagy tömegekkel hajtatott végre, igy kivánvain azt a 
S()kasá~ hatalmának érzete és a gyözelem szükségessége, mielött 
a abreg megbontatnék. A katonák rot!zul lévén felfegyverezve a 
~lleft. a hadászatha be nem gyakorolva, hogyan köthették volna 
ö-ket tábornokaik bizonyos szabályokhoz, mollyek lelkesedésöket 
lelohasztották volnM ? Azt gondolák tehát, hogy jobb öket vitézsé
gök pillanatszHite sugallataikra bízni és hag-yni, hogy az ágyu 
ütegek és nehány begyakorlott lovas század által védve az eÚtQ·. 
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séges had~orok· és A.gyukra rohanjanak a harcz azon nemével, 
melly sokkal alkalmasabb vetélkedést kelteni és azt föntartani. A 
francziák csakhamar megtanulták, mikéot kelljen a lovassiig elle· 
nében tömeget alakítani, a terület különféle min8ségeit az ellen· 
ség meglepésére felhasználni s azt olly dühhel megtll.madni, mally
nek ellenében mit sem használt ama katonll.k taktikll.ja, kiknek 
egyedüli szabályuk volt kötelességöket megtenni. Előbb azon hit 
vala elterjedve, hogy a hadsereg legelső eleme ama ~ozenvedöleges 
engedelmesség, melly a lelket megbénitja, most a forradalom eltö
rölte azt; előbb szükségesnek volt elismerve a hosszu tapasztalat, 
most a forradalom az aristokrata tiszteket altisztekkel helyettesi&é 
s a nemzeti harezra polgár-hadsereget alkota. A seregek a szük
séges badi készletekkel nem birva, kénytelenek valinak egészen 
uj harczmodort hozni be; nem lévén sátoraik, a szabad ég alatt 
tilboroztak ; nem levén társzekereik, raktáraik és élelmi készleteik, 
keveset törödtek a hadvonalak fedezésével s rendkivüli mozgé
konysággal egészen váratlanul ütöttek sz ellenségre, melly rend
szeres menetekbez vala szokva. 

A nemzeti Con \·e nt, mindent egyenlősiteni akarva, nem ha
bozott eltörölni a táborkarokat, mellyek hosszu tanulmányozást ki
vA.ntak s nélkülözhetetleneknek látszottak, s uj katonákkal helyet
tesité azokat. A régi rendszer tehát, melly szerint a seregekböJ 
badsorok képeztettek, megdöntetett s nem vala tllbbé czélszerü II. 
Fridrik taktikája, mellynél fogva örvonalak, s hadtestek ellenében 
hadtestek állittattak s egy vonal körül sokáig forogtak épen ugy, 
mint az hadgyakorlatok alkalmával szokás, egyedül arra ügyel
vén, hogy magukat fedezetlenül ne hagyják. Mig a szövetségt.sek 
makacsul megmaradtak e rendszer mellett, melly legfölebb egyes 
esetekben lehet előnyös, addig a francziák nagy tömegekben vá
ratlanul meglepik az ellenséget s kikerülik a hosszas és rendszeres mü
veleteket; nem tervszerinti háboruk többé ezek, mellyekbeu az ellen· 
t~éges felek, valameily kis tartományt elfoglalandók, egymást köl· 
csönösen szemmel tartani, tévútra vezetni, biztos állállpontokat fog
lalni, egyik vagy másik részt megvédeni vagy meglepni igyekeznek, 
de a f8vároa elfoglalására vagy az ellenséges hadsereg megsemmi
sitéaére czélzó nagyszerü megrobanások. A hadügyminiszter Carnot 
bölcsen kormányozza a harczias lelkesedést; s minthogy a forra
dalom lehetetlent követel, szabályozni igyekszik ama hevességet; 
megparancsolja, hogy a hadsereg inkább a legfontosabb hadászati 
pontok ellen intézendll döntő csapásokra1 a közlekedések megaza-
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Ititására s az ellenség csataképtelenoé tételére, liiintsem egyes er8il· 
ség vagy terölet elfoglalásárA törekedjék. Vauban-nak az erösitett 
helyek megrohanására és védelmére vonatkozó elméleteit uj er8di
tési és védelmi rendszerrel helyettesiti, melly abban áll, hogy ·fel
váltva függöleges tüzet intéz a casamatte-ákból , ekként minden 
veszély nélkül pusztítandó az ellenséget, ba erös, vagy megroha
nandó, ha gyenge. 

Az 1~93-ld badjára.t. 
Az ujabbkori évkönyvek nem képesek felmutatni fényesebb 

~adjáratot annál, mellyet Francziaország 1793-ban egész Európa 
ellen vitt. Carnot tervei tökéletesen sikerültek : a hondscboote-i 
csata következtében Dönkirchen megszabadíttatik az angoloktól 
( szept. 8.) j az osztrákok és poroszok ellenében, kik a Voges hegy
ség két oldallejtöjén nyomulnak elé, a közjóléti bizottmány di
ctatori mindenhatósága szám os védelmi eszközt állit j a Wattignies 
malletti csata következtében Maubeuge felmentetik az ostrom alól i 
Kellermann pedig visszaüzi a piemontiakat tul az Alpeseken. A 
közjóléti bizottmány V cndeé-ba küldött hadseregéhez igy sz61: 
"Szabadság katonái, szükséges, hogy ezen rablók oktober vége 
előtt kivégeztessenek, a haza üdve követeli, a franczia nép türei· 
metlensége parancsolja, s vitézségteknek végre kell hajtani azt. u S 
valóban Lechelle és Kleber elnyomják a vendée-i és bretagne-i fel
kelöket i a fiatal Roche . tábornok, ki az elvesztett weissenborgi 
vonalak visszafoglalására kiildetett, visszanyomja az osztrákokat .B 

a Pfalz-ban üti fel táborát, Toulon pedig ugyanakkor vissza
vétetik az angoloktól ( decz. 19.) . 

.t\ rémuralom. 
Ezenkivül a nemzeti Conveot egy más mentö-eszközbe he

lyezé bizalmá.t, s ez a rdmfilet volt. Danton tevé a kezdeményezést 
a nép és az ugynevezett uadrá.gtalanok ( sansculottes) kezébe az
által, hogy mindenkinek, ki a sectiók gyüléaeiben részt vesz, két 
frank napidijt szavaztatott meg; azután ugy vélekedvén, hogy a 
nemzet szegény, a magánosok pedig gazdagok, azt miodenki hi
telezőjének nyilvánittRtta és kivánta, hogy mindeRfél!l élelmi eze
rek, kincsek és fegyverek ezektlH szedessenek be, s egyszersmind 
egy álta#nos katonaállitást határoztatott el. A számüzöttek jószá
gai kimeríthetlen bánya volt i emellett a közjóléti bizottmánynál 
javasiatha hozatott, hogy a kastélyok, templomok, paloták és ki· 
rályi lakok romboltassanak le; a koronai erdöségekben tágas utak 
nyittassanak s ezen anyagok a nadrágtalanoknak adassanak fejeQ· 
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kiilt b"t lrGld tl1lddel -egytttt, aeoo IRötelezeUség meUett, bogy aaa
~llak b'áeat épiteenek 6s megnö•illjenek. Ekként aaám()& köztár
s«s!gi esAjádok léteaf"tettek vo·lna, mellyek vérökkel ia kéezek 
voltJáClak a váratlanul nyert tulajdont megvédeni; ,. ig:y a fwra
._lom, melly kezdetben egyéni volt, most társadalmivá lesz belfor· 
m'jában, kimoodja a természeti szabadságot éa ne~m~ei-föoaége4, a 
mioden intézmenyei az ember méltóságáról és a társadalmi tömö· 
rülésröl tanuskodnak. De .ké&öbb qgyedil.rusággá válik: a köznép 
telüllaerekedik M admíizi a polgárokat; a jakobiDusolt kivetközte
aik i&ermészetéböl a forradalom egyetmnességét, midön megt.agad
j~ n érselmiaég.et awáltal, hogy a fönségi jogot .a stámba .helye
sik és ekként a néppel azt hitetik el, hogy az eri:S jog. 

És inilét súrmazott az ellenséges érzületüek kivégéztetéte s 
a diotatura. A forradalom elszakadt az európai müveltaé« elveidSl 
1 .a philantrop Rousseau fiatal tanítványai kéreibetlen logikával 
m~keményitik uivöket az ész nevében, s tengernyi v6rt ontanak 
lipe11 oU y hidegvérűséggel mint a legelvetemültebb Zll&l'nokok i igaz. 
dgoaaknak hisillik magukat, mert nem Lagadják meg néhány fö leüLte· 
téaét, megvesztegetbetleneknek, mert legkisebb szánalmat sem en
gednek meg magukuk ; a hogy népszet"űsógben éa forradalmi tul
buzgóeágban .az elöbbi&ket felfilmulják, dühös vetélkedéasel miköd
nek i -s ·hogy a -baaafiueágot fokozzák, megrontják az emberi ter
méaaetet. A nemaeti Convant elnöke maga igy szem : "Keny6r, 
9&81 salétrom és erény elegendök arra, hogy a népet azabaddá és 
boldoggá tegyék. u 

Laplanebe egyik jelentésében ezeket mondja: "A rémiiletet 
mindenUtt napi renddé tevém, mindeoü&t megadóztattam a gazdago· 
kat és aristokratákat, mindenütt összeolvasztattam a harangokat és 
lillámoe plebániát egyeeitettem. A foederalistákat hivatalukból letet· 
tem, " gyanueakat bebörtönöztettem, a hatalmat a nadrágtalanolt 
kezébe tettem. A kolostorokban a pap11k teljes kény~lmet élveztek, 
a nada·ágtalanok ellenben szalmán háltak; de én ezek~k adtam 
amazok sz8rderekaljait. MindenüU megnösitetlem .a papokat, fel
'rillanyoztam a eziveket és lelkeket, rendeztem a fegyvertá11ak.at, 
megl6togat4am a gyárakat, kórházakat, börtönöket, ·Bok záaalóalj 
ujonceot r-endeltetése helyökr-e szá.llittattam , nagyszámu nemzet
arség felett szemlét tartottam, öket köztársasági érzülettel eltil
teadö, sok k.irálypáFtit a nyaktiló alá küldöttem. Egy s:aóval, hi
v-M kiMtem a k,iadott parancsot s mindenben miat tüzes hegy
pM-ti éa fmoadalmi ~pviselö müködtem. u 
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A kamra egyik tagja jelenti, hogy Hasenau-ban mint.egy 
hetven n6 tilinepiesen felöltözködve menekült rokonaik el~ !Pen
tek, kiket az oszttÁk hadsere~el vi&!na,érni hittek, de egy le&hep 
alM lovas ceapat észrevévén öket, mindnyájokat feláldozta a. uem
zeti bouunak, az ellenségnek caak bulláikat hagyván. A rocbe
fort-i népképviselö el8adja, hogy a forradalmi tör.vény11éket felal
litotta; "de a legutols6 ée legnélkülözootlenebb tag hiányzott. Ek· 
kor a hazafiak gyül és ébe me n tem és kérdém : Ki h a j l a n d ó a 
közUrsas·ágnak hazafiusága jeiét adni? hiányzik 
a hóhér; ki fogadja el anna.k teendöit? Én, felszó
lala. egy polgár; evvel házamhoz vezettem öt regg.elizni; ittunk a 
nadrágtalanak győzelmére , és a köztarsaság legfőbb tisatviselöjét 
bö.ségea lakmározás között beiktattuk hivatalába." Egy köaség egy 
láda szalonnát küldött a nyaktil6 kenéBére s a nemzeti Coqvent 
köszönetet szavazott meg annak. 

l,yonl véreng•ések. 
Lyon, déli Francziaország központja, amelly az elégülcUenek 

gy;üihelyeül s az ellenség tá.mpontjául szolgá.lhatott, iszooyuan bom
báztatik s hosszu ellenállás után elesvén, kimondhatlan mészárlA
sok vitetnek véghez ottan; s a városnak még neve is eltöröltetik. 
Coothon, a nemzeti Convent kttldöttje, kiben a diih pótolja a ké
pességet, huszonötezer házat romboltat le; Collot d' Herbois, ki 
miot szin!sz tiz évvt!l elöbb a város szinpallán kifütyöltetett, M· 
venet-hatvanat kiild naponként nyaktiló alá, s ha az öt biró ~ 
hóhér azt mo11djak neki: "Meghalunk a. nagy fáradság mi~U" a~Jt 
feleli nekik: 0 Lánge>ljatok fel a haza ezeretetétől miként én, és uj 
erőt fogtok nyerni." Azután felkiáltván : "l-lilly hallgatag a haza 
boszuja! szükség.es hogy mennykö módjára sujtsa ellenségeit," kar
táostüeet paranc~ol a vádlott&.kra 1). Marseiile és Bordeaux ha-

1) Midön a lyoni küldött~ég ezen bajok orvoa)IÍ.Rlt Urendö Párjzsba. ment, 
De Fontanel annak számára. egy besz&det készite, mellyben e11ek olvashatiSk: 
".lz ei.W kikílldöttek (Lyon bevételi' utAn) olly eljirást köveUek, melly er;illrd és 
emberságe1 volt egyeuramind : mcghagyt~k, bogy c.upAn az ösuoesküvök. rdbbjei 
lakoljanak életökkel, B hogy e végböJ Ut bizott.l!ág alaldttassék, mell,yM 110111 

el()tt tartván a törvénye& formáltat, megtu•luák különb<H!tetni az összeesküvőt a 
l!llerenoe&tieotöl, lrit eh>akúltaág, turlatlaneAg, a fHle(l' a Bll"génydg sodortak bo. 
E két bizottság ítéletei f'olytlm, egy hovi id!Skör: ala.tt négysd.z CH Lúllott pe~rba. 
Majd úJ bir4k jelentek meg, 1 panaszkodtak, milulp a v&r nem folyt elég b&sé~t· 
ben éa kellö gyors&Bá.ggal. Ugyanazért egy forradalmi bi:zottslgot alakítottak, bét 
tagb61 á116t , kiknek kötelenégiSkké té~etett szem&lyesen a börtönökbe ~ellJJ,Í• 



aonló Boriban részesülnek, s Collot illy jelentést tesz: nA rendes 
gyilkoló eszköz nem müködött elég gyorsan ; a kalapács lassan 
rombolt: a golyószóró megsemmisítette az embereket, a tüzakna 
az épületeket. Azok, kik kivégeztettek, mindnyájan beszenyezték 
kezöket a hazafiak vérével; a szem első tekintetre csalhatlanul 
felismeré azokat. 11 

A glrondlsták bukása. 
Minden elövigyázati rendszabályt kegyetlenség követett , a 

azon ürügy alatt, hogy az angolok összeesküvések létrehozAsán dol
goznak, a szigor még inkább növeltetett. Eleinte a gyanusak leg
alább éjjel kimehettek azon kalitkaszerü szobácskákból, mellyek 
nappali tartózkodási helyökül valának kijelölve; de most elhatároz
tatott, hogy a házak éjjel is kutatás alá vetetnek. Senki sem volt· 
többé biztos a nyaktilótól. A girondisták 1 kik mérsékeltségökröl 
voltak ismeretesek, most arról ddoltattak, hogy a háborut és a déli 
zavarokat szitják, a huszan közölök a nyaktiló alá küldettek. Pisz
kos csőcselék nép között, melly örömét lelte e tiszteletre méltó fér
fiak bántalmazásában, lt:ptel< ők fel a vérpadra, a szabadságnak és 
Francziaországnak dicsénekeket zengedezve (okt. 31.). Köztök 
volt a szép és bátor lelkil Roland asszony is, kit ellenségei, előbb 
barátai, egyaránt tisztoltek és féltek, s elveszett a nélkül, hogy férje 
rejtekhelyét feJtedezte s a köztársaság jövője felett kétségbeesett 
volna, de végpereze el öt t felkiáltott: "Oh szabadság, mennyi go
noszság követtetik el a te nevedben!" Férje neje haláláról értesül
vén, meggyilkolta magát. Condorcet rejtek~ben annyi gonoszsággal 
szemközt ~vval vigasztalá magát, hogy az embert tökéletesithetönek 

s egy percz alatt ítélni cl a nagyszAmú foglyoknt, kik azokat megtöltötték. Alig 
mondatott ki az itélet, a halálra szAntak tömegesen kartácsra töltött ágyú elé 
Allíttaltak. Az Agyú-villám által sujtatva ogymllsra hullanak; s gyakran megcson
kítva, szeren~.sétleuségökre a9l első lövés által c~al{ éltök felétal fo~ztat.tnak meg. 
Az áldozlltok, kik m~g lélegzenek, miutáu kiAIIottálc a halál-biintetést, kardcsapá
sokkal és puskatussal végeztetnek ki. M.Sg 11 gyenge és érzékeny nem könyörérze
tét ÍB vetségnek tekintették : két n!St pelengérre álJÍtuttak, mert kegyelemért kö
nyörögtek atyjuk, férjeik és gyermekeik részére. Eltiltották a szánakozast és a 
könyeket. A természet b11lál-büntetés terhe alatt kényszerittatik elfojtani Iegjo
gosabb, legnemesebb indúlatait. A fájdalom neiD túlozva rajzolja itt butártalan 
bajait, bil:onyítvák ezek a kiáltványok által, mellyeket azok tettek közr:é, kik 
minket eújtanak • .IUg négy ezer ro van ugyan olly büntetés•·e kiszemelve, maly
lyeknek a frimaire b6 végeig kell lebullaniok. Könyörg8kb81 nem leendnek ök 
vAdl6k.ká: kétségbeeaésök tetapontra hágott ; de a féleleLD visszatartja annak nyil
vánúlA~~ait: 611 e szentélybe csak so hajokat, nem zúgo16dáat hoznak." 



hirdette, s elfogatván máreggel végzé ki magát, melylyel CabaniJ 
barátai közöl sokat ellátott. Valazé birái el8tt szorta magát keresztfil j 
Orleans berezeg egész egykedvüséggel vette a halált. 

A guillotine áldosatal. 
Olly szokásos volt most a halál szemébe nézni, hogy az nem 

is támasztott többé rémületet. A börtönökbeo baráti és szerelmi 
viszonyok kött~ttek; a foglyok foglalkoztak, mulattak s egész tré· 
fát üzve a halállal gyakorolták magokat, miként kelljen az utólsó 
csapást méltóságteljeseo fogadni. Reggelenként, midön megjelent a 
tömlöczör, ki nevökön szólitá azokat, kiknek a birák elé azaz a vér· 
padra kelle meuniök, mindnyájan aggódó tekintettel fogták öt kö
rül; a megnevezetteknek vég istenhozzád-ot mondtak; a többieknek 
pedig még maradt egy napjok, hogy sirhassaoak, mulathassanak 
s a halálra elkészülhessenek. Lavoi&ier itten vegytani kutatásait 
folytatá, Descutt de Tracy ideologill-ját tanulmányozá; Jollivet-nek 
itt fogamzott meg agyában a hires jelzálog-rendszer, melly késöbb 
életbe léptetett; André Chenier költeményeket irt és szerelmi vi
szonyt kötött egy husz éves fiatal szép növel •). Kés8bb elitéltetvén 
fejére mutatva felltiáltott: "Meghalni illy fiatalon! pedig volt itt 
bent valami l" A vérpadon Roucher jeles költövei találkozván meg
ölelte 8t s Racine követke2ő verseit szavalta: 

Oui, puisque je retrouye uo ami si fidéle, 
Ma fortune reprendre une face nouvelle. 

Féoeloo abbé, ki a szegény elhagyatott savoyai gyermekeket 
maga köré gyűjtötte, ezek egy részétlll kisérve ment a vesztlihelyre' 
hol a nyolczvanéves aggastyán, mielött meghalt volna, megáldá öket. 
Malesberbes, ki a király iránt börWnében olly ragaszkodást taousi-

1) Jeune ooplive czimU költem.!nyl!ben igy énekelt: 
Ainsi, triste et <'Bptif, mon esprit tou&efoia 
8' éveillait Poeoutant ces plaintes, cette voix, 

Ces voeux d' une jeune captive; 
Et secouant le faíx de mes jr.urs IangnisB&ots 
Anx doncea lois des ven je pliais les accents 

De sa bonebe aimable et naiva; 
Ces ven de ma pri.on temoins barmonieox 
l<'ero11t a chaque amant des loisirs studienx 

Chercher quelle fut cet te belle; 
La grace décorait son front et seB diacours; 
Et, comme elle, eraindront de voir finir leur jours 

Ceux qui lea passeront pré1 d' elle. 
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tott, amelly miadig gyanus egy királyi palotában, leányával, ennek 
181\nyával és vejével együtt vitetett a yesztöhelyre s ekkent a hóh.ér 
egy csapása alatt három nemzedék veszett el. Ama d' Eprémeioü, 
ki, mint láttuk, a parlat!lenteket a király ellenében olly erélyesen 
támogatta, késöbb gyülöletessé lett a nép előtt, amelly öt elfogVán 
a legaljuabb bántalmakkal illette, s egy cloakába akarta vonszolni, 
de a nemzetörség megszabaditA öt. Pethion-boz, ki börtönében meg
látogatta, igy szólt: "Én is a nép bálványa voltam egykor s lássa 
öa moet mit csinál velem; adja Isten, hogy önt jobb sorsban rész.e
sit&e 111 A szeptemberi mészárlások. alkalmával csak ugy menekült 
meg a haláltól, hogy az ö kezébe is kés adatott, mintha egyike volna 
a gyilkosoknak, s egészen bokáig gL.zolv,a a vérben szökhetett meg. 
NyaktiUra itéltetvén, ö, a nemesség ügyésze, a gyászkocsin Lecba
pelier-vel, a polgárság erélyes képviselöjével találkozván, ez igy 
szólt hozzá: "E végperczek egy kHiönös feladványt nyujtanak ne
kilnk, tudniillik kettönk közöl kit illetnek a nép fütty ei." - Mind
kettönkilt1" válaszo lá d' Eprémesnil. 

A pítrhs: nép é~> a gullloline. 
Nem volt elég, hogy a kivégeztetéseket rendesen a hirlapokra pa

raocsolt.bántalmazásokkal előzték meg, ezenfelül látvanyosságot és mu
latságot akartak szerezni a népne!{, az áldozatok minden kigondolhat6 
csufolódások között kisértetvén a vérpadra. Egy részeg csoport min
dennap várta a gyászkocsit, s Párizs népesebb utczáin híven követve 
azt, átkozták, gunyolták, sárral dobálták és pökdösték az elitélteket. 
Mondjam-e, milly iszonyu részt vettek ebben a nök? Mirabeau már 
kezdetben mP.gmondá. 11Ha a nök bele nem vegyülnek, az egészből 
mi sem lesz," s evvel felizgatta öket, hogy szerepeljenek a felkelé
sek ben, s valóban olly istentelcnségehe ntemedtek, mellyek a fér
fiak vakmerőségét nagyban felülmulták. Ők tettek először erőszakot 
a királyi palotán; ök valának az elsők, kik az emberfőket diadal
menetben körülhordozták; ök gyalázták meg a királynéban a nlíi 
szemét·met s az anyai gyöngédséget i ök izgattak gyilkosságokra, 
mellyek most már olly szükségesek levének mint a rómaiaknál a 
circus; oroszlánok valának ök a csatában s bienak a győzelem 
után, megcsankiták a bullákat, feJhasitották és megették. Valóban 
rémletes volt látni, midön Théorigne de Maricourt ezen emberfaló 
nöcaöcsélék élén a várost bejárta. Mások állandó hivatalos foglal· 
kozásuknak tekinték a ki v é g e z t e t e n d ök e t b á n t a lm a z n i, s 
ezek közöl néhányan harisnyát kötve, várakoztak az áldozatokra 
(l e s t r i c o t e Q s e a d e R o b e s p i e r r e). De sietünk egyszer~ 
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arnind kijelenteni, hogy a nl:lknek is voltak vértanuik és számosan 
közölök léleknagyságuk meglepő jeleit adták. Tizenkét verduni 
leányka, kiknek legidl>sbje tizennyolcz évet számlált, azért, hogy a 
poroszokkal tánczoltak, vérpadra l(üldettek ; mindnyájan fehérbe öl
tözve jelentelt meg itt, s velök együtt maga a hóhér is sirt. A ooont
martre-i apáczák növendékeikkel együtt roindnyájan a vérpadra 
hurczoltattak, s végperczök előtt zsolozsm ikat énekeltek kilencz
venéves főnöknőjök körül. Sokan a nők közől nem menthetvén meg 
sztllőiket vagy rokonaikat, velök egylttt ök is meg akartak halni. 
Négy hónap alatt Párizsban tizenkétezer nő végeztetett ki, köztök 
Du-Barry grófnő is, kinek minden vétke abban állott, hogy a királyi 
családot börtönében segélyezé, s aki a vérpadon most már egészen 
azokatlan gyengeség jeleit adá sirva könyörögvén életeért; továbbá 
Grammont asszony Choiseul herezeg nővére s az előbbi vetéltársa 
azért, hogy Mária Antoniának fehérnemüeket küldött. 

Márla Antonia ,·ége. 
Hebert, előbb belépti-jegyszedő a szinháznál, ki a váratlanul 

nyert hatalmat ugy gyakor!á mint az aljas állapotból kiemelkedett 
nyomorék lelk ü ek szokták s most a P c r é D u c h é u e czimü lapot 
szerkeszté, melly még ocsmányabb vala a Marat-énál is, Mária An
toniát arról vádolta, hogy saját fiát bünre cs:tbitotta. Ezen vádra 
még a jakobinnsok is eluudorodtak; a királyné pedig airásra fakadt 
és felkiáltott: "Az itt jelenlévő anyák szivére hivatkozom;" mind
azáltal egyhangolag halálra ítéltetett (okt. 16.), sőt ({ét kéjhölgy 
között akarták a vesztélhelyre vitetni, de ezek til!akoztak s kijc· 
lenték, hogy ezen eBetben lábaihoz fognak borulni 1). Fia bizonyos 
Simon nevü barorniae természetü csizmadin örizeté1·e bizatott. A 
királyok Saint-Denis-ben nyugvó hamvai szélnek eresztettek. Er
zsébet herczegnő, a király nővére, ki testvére és sógornöje szemeit 
a börtönben a mennyei paradicsom felé irányzá, nemsokára. elveszett 
mint ök s talán összevegyítve a becstelen nők hulláival. Igy 
létesíttetett az egyenlőség, 

Balily halála. 
Az alkotmányozó gyülésnek kétszáz tagja veszett el a vér

padon s a többek között Bailly (nov. 10), ez egyszerü és jó férfiu 
de amellett kitünö tudós, ki még lsten kezét látta a esillagokban, 
hol mások már nem akartak egyebet látni az anyag összeütödésénél, 
B aki mindnyájok szép reményeivel engedé át rungát a forradalom-

1) Lás<l e könyv v~gén a Felvildgositó Jegyzeteket H) alatt .. 

D~ 7 
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nak, késl:íbb pedig sokat fáradozott abban, hogy egyik-másik fejét 
a nyaktiló alól megmentse. Ő is erre itéltetvén, hogy a kivégeztetés 
annál gyalázatosabb legyen, a vérpad egy ganajdombon állittatott 
fel. Egyike ama nyomorultaknak, kik pénzért vagy gonosz ö~tö
nökbl:íl bántalmazták a kivégeztetend Bk et, azt mondá neki: "Mit! 
te reszketsz?" - n Igen, felelé, de azért, mert fázom." 

Lavoisier és Barnave balitla. 
Lavoisier, ki Berthollet- és Fourcroy-val annyi eszközt állita 

elé a háboru folytatására, harminczkét bérlllvel együtt elfogatott, 
arról vádoltatvár., hogy a dohány közé vizet vegyitettek; és mind
nyájan halálra ítéltettek, hasztalan esedezvén ö, hogy az itélet végre
hajtása halasztassék el addig, mig egy ujabb vegytani fölfedezését 
bevégezné. Elvesztek számos tábornokok; elveszett Barnave, ki 
áldozat lett anélkül hogy üldözö volt volna, az tudatván be neki 
bünül, hogy magányáhól XVI. Lajosnak tanácsokat osztogatott 

Costine vé~re. 
Custine, Dumouriez utódja, Németország fellázitásáról álmo

dozván, e ezéiból elég meggondolatlanul measze benyomult oda, de 
okos visszavonulása által megmenté seregét.. Bűnnek tünt fel ez s 
még inkább az, hogy május 31-én szomoru volt s Robespierre-t és 
Marat-t felforgatóknak nevezte. Illy határozatlan vádakkal szem
közt habozott a forradalmi törvényszék , melly ezért a nemzeti 
Convent el8tt késedelmezésröl és a ~zabályos formákhoz való ra
ga~:~zkodásról vádoltatott, a tábornok pedi~; vérpadra küldetett. 

A rorradalml törvényszék eljarása. 
1793-ik évi november végeig kétszázezer gyanus börtönözte

tett be 1 minek következtében fogházakká alakittattak a paloták, 
tanintézetek és kolostorok, amelly utóbbiakból a ezerzetesek eluta
sittattak. 

MC!st már a befogatások tömegekben, városrészenként, vallá
sonként, családonként, vidékenként eszközöltettek s egyaránt nyilt 
vagy csupán föltételezett véleményekért. A Saint-Get·main külvá
rosban csak egy éjszaka háromszáz család fogatott el j egy alkalom. 
mal negyvenöt párizsi tisztviselő, má!l alkalommal a toulouge-i par
lament harminczhárom tagja, máskor ismét huszonhét sedani ke
reskedő kiJidetik a nyaktiló alá. Nem is törl:ídtek többé avval, hogy 
a kivégeztetésre ürügyül valameliy bünt találjanak, elegendő volt 
erre a rokonság, vagyonosság, rang, történelmi, parlamentaris, püs
pöki név j az egyenlllség féltékenysége által minden fensl:íbbség 
halállal sujtatott. A köznép, miután az aristocratákat és kastélyo· 
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kat káromolta és üldözte, most káromolja és fenyegeti a kalmá.
rokat, mert megfizettetik portékáikat, a kereskeqöket, mert nyere
kednek, vásárlásokat tesznek s az élelmi ezereket megdrágitják. 

Soha nem látott az ember olly hidegvérU könnyliséget a halál 
elfogadisában vagy osztogatásában, akár a csatamezőn, akár a vér
padon, minden gondolat nélkül az áldozatra vagy veszélyre, csupán 
rendszerb6l, szokás ból. Valaki könyörületet~séget tanusitott? azt 
mondák, hogy a kegyesség által a közvéleményt, a hatalmat akarja 
bitorolni. Nem tetszettek már a forradalmi törvényszék némelly 
formálitásainak maradványhi sem, nem különösen, hogy a vádlott 
magát védve az igazat megmondhatá; ha anyagi vagy erkölcsi pró
bák valának, minek a tanuk? az összeesl(üvöknek nem volt más 
védőjök mint a birák lelkiismerete, nem más büntetésök mint a 
halál. Az élet tehát egészen a törvényszék önkényétől függött s 
találóan mondá valaki, hogy az üres börtönök ajtajára csakhamar 
fel lehet függeszteni B é r b e a d a n d ó. Fouquier közvádló annyira 
vitte a dühösséget, hogy collegája Collot d' Herbois azt mondá neki: 
"Mit? hát te demoralizálni akarod a vérpadot ?" 

A foglyok kocaikon vitettek a törvényszék elé és seregenkint 
itéltettek el s végeztettek ki; gyakran tévedések történtek; egyné
mellyik neve a lajstromban sincs; "Mit sem tesz?" mondá Fouquier, 
s a vérpadra küldé öt j sokszor már megöletett egyének szólittaitak, 
vagy egyiket a másik helyett kivége-zték: mit sem tesz? A nyom
dában előre elkészítettek az ítéletek és indokok; csak a nevet 
vala szükséges bele írni. Naponként ötvenével-hatvanával fejeztettek 
le a szerencsetlenek; s Fouquier igy szólt: "Jól megy, a fök hul
lanak mint a jégesö. A jövö tizedben (héten) jobban fogunk sietni, 
legalább négyszáz-ötven ig kell vinnünk. u Billaud-Varennes pedig igy 
kiáltott fel: nA forradalmi törvényszék valami nagy dolognak tartja, 
ha egy nap hetven vagy nyolczvan f'ót leüttet. Mindig egyenlő szám , 
nem tá.maszt rémületet j meg kell kétszerezni." Es Vad i er: "Ernber-
fők b öl egy falat kell emelni közöttünk s a nép között; s naponként 
csakugyali fölvitték százötvenig, ugy hogy csatornát kelle csinálni, 
ameilyen a vér lefolyhasson. 

Hogy pedig kivégeztethessék az ezrekre~ menö befogottakat, 
kik J;eljeeen ismeretlenek voltak s a kiknek bünül csakis a mérsé
kelteéget lehetett betudni, azt tételezték fel, hogy miután börtönben 
vannak, onnét bizonyára szerettek volna megszökni, következés
képen azt meg is kisérlették, tehát bünösök, s igy vérpadra küldettek 
mindazok, kik másról nem vádoltathattak. A börtönök kémekkel 

7• 
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árasztattak el, kik szándékosan létesiték a kivégzés ürtlgyeül szolgá · 
landó bűnt, a foglyokat ellenséges nyilatkozatokra ingerelvén, hogy 
azután öket mint aristocratákat bevádolhassák, s ekként a börtö
nökben a meglévő rémület még bizalmatlansággal szaporittatott. 
A nyaktiló töm e g es puszt i t ás a i helyet c~ináltak ott más szá
zaknak s a ltöznépben folytonoRan megtarták azon hiedelmet, hogy 
ezen eljárásával a köztársasági éber örl{ödés egy nagy veszélyt há
rított el a hazáról. 1793-ik évi marcziustól juniusig kilenczven
négyezel· ötszáz hetvenhétrl', junius lO·étöl julius 27-ig pedig ezer 
kétszáz nyolczvanötre rugott az áldozatok száma. Párizs most már 
szánalmat kezde érezni, de remegett. 

Rémnapok Nantesbt>n ée a déli ré!I!Oeken. 
Hasonló jelenetek ismételtettek egész Francziaországban. 

Carrier, kinek bölcseietc a gyilkosságban, érzéki gyönyöre a vérben 
állott s gyilkolt anélkiil, hogy tudta volna miért, százával kétszázá
val végeztette ki a védteh•n vendeé-iakat, s a szerencsétlenek vagy 
a tisztviselök felszólalásaira csupán a nyaktilóval való fenyegetőzé

seivP-I válaszolt. Miutegy tízezren voltak befogva a nantes-i börtö
nnkben; s mintho~y az agyonlövetés neki hosszúnak, a hullák el
temetése pedig nühézsP.ggel járó feladatnak tetszett, százanként a 
Loire folyaroha fulasztn öket. Megölette a vendée-i kisdedeket, 
kiket a nanteF-iek könyörületességböJ összeszedtek; néhány nap 
alatt négy-öt ezren áldoztnttak fel. Bordeaux-, Marseiile és Tou
lonban a foglyok kartácsok által végeztettek ki; Lyonban ezer 
hatszáz nyolczvann~gyen vesztek el; s ha e viRszaélések ellen fel
szólaltak, a közjMéti bizottmány azt felelte: "A szabadság egy 
szüz, ld nek nem szabad fátyolát fellebbenteni. u Maignet, ki de 
Vaucluse és des Bouches-du-Rbone megyékbe küldetett biztosul, 
igy iri. Couthon-nak: "Parancsolatom van, hogy az összeesküvöket 
Párizsba szállittassam. De tíz-tizenöt ezeren vannak s ekként az 
átszállítás költséges és veszélyes volna; különben szü]{séges rémü
letet gerjeszteni, s a halálos csapás csak ugy félemlítő, ha az a 
büntársak szemei e Jött történik." Következéskép~n csak magában 
Orange-ban háromszáz nyolczvanan ölettek meg. Achard igy irt 
Gravier-nek: "Mindig fök és ismét f'ók. Milly gyönyört érzesz 
vala, ha láttad volna tapnapelőtt ezen nemzeti igazságszolgáltatást, 
me ll y kMszázkilencz gonosztevő életébe került! milly fönség! ro illy 
tisztelet-ge~jesztö pillanat ! minden olly épületes vala. Mennyi 
nagy gazember harapott e napon a porba! milly ragasz a köztár
saságrA nézve ! Ime már eddig is vége van több mint ötszáznak, 
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még vagy kétszer aunyi, s azután clöre" I). Collot pedig igy 
szólt : "Elfajúlt lakói az elpuhult fövárosnak ! };~éltek a haza el
lenségeit legyilkolni : kartácsolni kell azokat százszor is meg
mondtam azt én már nektek." 

Gunyolódás. 
Ide járult még a gunyolódás : t U z j á t ék n ak nevezték ezen 

tömeges gyilkolást, k ö z t á rsa s á g i k e r e sz t ség n ck a vizbe 
fulasztásokat s k ö z t á rsa s á g i h á z ass á g n ak azt 1 midön 
férfi és nö meztelenül egymáshoz köttettek s vizbe vettettek. Cof
finhal egy halálra i tél t vivómesterhez igy szólt: "Parirozd ki ezt 
a vágást." Egy süket nőről Dumas az elnök azt mondá1 hogy 
süketen esküdött össze; egy fiatal leánynak, ki mentségére azt 
hozá fel, hogy csak tizenhat éves, azt felelé, hogy büneit tekintve 
nyolczvan évesnek is beillik ; egy aggaaty ánhoz pedig, ki szélhü
dött lévén, nem vala képes beszélni, igy szólt: "Nem a nyelvedre 
van sz ük ségünk 1 de fejedre." Ekkéut a félelem egyre szaporítá 
az áldozatokat j minden nem, állapot, rang 1 erény, bün egyaránt 
sujtatott j iszonyu egyenlő~:~ég! Ekként a tudatlan köznép végre
hajtá azt 1 mit a tudósok clökészitének. Ekként eszközöltetett a 
társadalom ujjászületése vét·ben. Mondják, hogy a rémuralom meg
menté a forradalmat és szabadságot: ah ! az ügyek nem azáltal 
mentctnek meg, hogy meggyaláztatnak. 

Forradalmi N aplá1·. 
Most uj rendszer hozatott be a súlyokra és mártékekre 

nézve, továbbá uj naptár uj nevekkel, melly még az id0t s a mult 
és högyomány benyomásait is el vala törlendő j a hetek tizedek
kel helyettesittettek, öt pót-nappal , me Ily ek sa n s-c u l o t t i d e a
nek neveztettek s a lángelmének 1 munkának, szép telteknek, ju
talmaknak és a közvéleménynek valának szeutalvej az utolsón 
mindenki szabadon kimonduatá mindazt mit gondolt j a napok 
végre tiz órára osztattak fel. Megváltoztattak a szokások, felemel
tettek az adók, eJtiitatott a gondolat nyilvánitása, meghatároztattak 
a különféle czikkek árai 7 sőt még a kenyér is egyféle és pedig 
silány minöségre azorittatott. 

Az athei!IIDU!I iilmepr. 
Épen ugy mint a földi királyoknak 1 háboru üzentiltett az 

egek királyának is j a Conven t ben kikiáltatott, hogy lsten nem 
létezik, s egyedüli vallás a nép akarata 1 minek következtében 

1) Rapport.s du vingt•un; piecu annexéea, N ro 49. 
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templomok, ereklyék 1 remekmüvek szétroruboltattak ; a házasság 
szentsége h á z ass á g t ö r és sz e n ts é g é n ek neveztetett i az 
utczákon lév<l fülkékbe a szentek helyett Marat arczképe függesz
tetett. Minthogy a szinjátékokban minden czélzásnak tünt fel~ 

azok most ünnepélyek által helyettesittettek s az Istentagadás 
(Atheismus) ünnepélyén egy meztelen énekesnő képviselte az észt, 
s a nemzeti Convent gyűlésterm éből, hol fátyoJai lehullottak, dia
dalmenetben a Notre-Dame egyház oltárára vitetett, ameily ezen 
istennőnek szenteltetett. De a forradalmi bölcsészek boszankod
tak, hogy a vallás árnyképe tulélte a vallást, s az egy Istennek 
külformák, hitágazatok és ezertartások nélküli elvont ima\dását 
akarták behozni. A sokaság pedig, mióta az Istentől megszabadit
tatott, minden kötelességtő!. felmentve hitte magát. 

Cloofz. 
Eközben vágó marhák nem érke~tek többé Vendée-ból s az 

éhség és szükség nevelte az elégületlenséget, ez pedig a kémke
dést és kegyetlenkedést i az Istentagadás ünnepélyén a képviselök 
közől sokan elvesztek, a. többek közt Clootz is. Ez egy igen 
gazdag porosz báró volt, ki magát az emberi nem szónokának és 
az Isten személyes ellenségének czim'>lzte, s aki az egyetemes köz
társaság apostolának adván ki magát, a forradalomban nem csupán 
a franczia egyediség kifejlődését de az egész világét, s a nemzeti 
Conventhen a világ alkotmányos képviseletét látta. "A nemzeti 
vagy tartományi testtiletek ostorai az emberi nemnek, innét szár
maznak a háboruk, mellyek különben perekbe szállanának alá. Le 
a nemzeti sorompókkal s az aranykor ismét felelevenedik s egy 
megzavarhatlan összhangzás örök békével fogja a földtekét bebo
ri~ani." Ugyanazért ahelyett "Éljen a nemzet" azt kell kiáltani 
"Elj en az emberi nem;" a franczia, burgundi normandi nevezet 
helyett a germánt kell használni ameily a németeket is társitaná 
s a testvériséget is kifejezné i az alkotmány az egész emberi faj 
számára. készítendő s a természet sugallataira szoritandó, olly mó
don közelitvén egymáshoz az embereket, amint azt a közös ösztön 
kimutatja: Ez tehát a foederalisták eszméivel épen az övékkel el
lenkez() ezéihoz t. i. az egész világ általános összeolvasztásához 
jutott. 

Rob~spierre mint u atheismus ros~~alój11. 
Az illy jelenetek nem voltak Danton és Robespierre ínyére, 

kik a kegyetlenkedést komoly módon akarák gyakorolni, mig má
sok mosolyogva. Ugyanazért Robespierre roszalja "az. istenitisz-
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teletek szabadságának a szabadság nevéhen eszközlött megzavará
sát s a fanatismusnak uj fanatismus általi ostromlását. . . . Az is
tentagadás aristocratikus, ellenben a l~gföbb Lény eszméje, melly 
az elnyomott ártatlanság felett őrködik s a diadalmaskodó gonosz
ságot megbünteti, igen népszerü. Ha nem léteznék lsten, szüksé
ges volna azt kitalálni." Egy Rousseau vala ö dictatori hatalom
mal felruházva i valósitá azt, mit a genfi bölcselő csak gondolt; 
a nyaktilóval kezében kiki~Utá az Istent, népet, ígazBágot, emberi
séget j megzavarhatlan a gonoszságban, mert szilkségesnek hi vé 
azt az erény megazerzésére. Az ember jó de a társadalom meg 
van rontva néhány gonosztevő által; ölessenek meg tehát ezek s 
az aranykor ismét feléled. Ezáltal, mirlil az utókor maig sem 
tudja, őrjöngés, mély képmutatás, vagy epés irigység volt legyen-e, 
Robespierre nagy azoigálatot tett az emberi;;égnek, rosz hireket 
terjesztvén a közjóléti bizottmány felOl j ez azonban megszilárditá 
állását a hadsereg diadalai következtében, önmagának róván fel 
azokat érdemül. 

Robespierre mlnf a dantonistlik ellenese. 
Ennek tagjai gyülölték egymást, de a szükség ös1>zetartá. 

öket, s jóllakván vérrel, iszonyu tivornyákra gyültek össze. Mind
azáltal a diadalra jutott hegypártban már megkezdődtek a szaka
dások. Eleinte minden átok és gyülölet a király fejére hullott; ez 
kivégeztctvén, a girondisták lettek azok czéllapjává s azt mondo
gaták: nA derék emberek soha sem birtak erély ly el." Ezek is 
meghukván, Robespierre és Danton maradtak fön, s igy szttkséges 
vala, hogy egyikök a gyülölet bünbakjává. legyen. Mér:~ékeltségröl 
vádolni Robespierret, öt, ki mindenkit gyül ölt, nem lehetett j iga
zolnia sem kelle magát, mert megvesztegethetlennek tartatott s 
valóban mi hasznot sem buzott a forradalomból. Helyesen hason 
littatott ez egy kocsihoz, melly, mihelyt meglassudik, összezuzza 
saját kocsisát. Danton pedig meglassudott ; megelégedvén avval, 
hogy egy ideig réroletes volt, szerettetni akart, és a szelid gyö
nyörök közepett unni látszott a vad zavargásokat s kegyességet 
emlegetett. Támogatá öt Desmoulins, ki, szivesen hallgattatvá.n, 
mert kedves vala 1 Ö r e g C o r d e l i e r (Vicux Cordelier) 
czimü lapjában ostromolni kezdé a vérengző fejetJeneéget; s Ta
citusból egy darabot forditván le, evvel némi hasonlatotlsltgot tün
tetett fel Tiberius uralkodása és a jelen állapot között s egy ke
gyelmi bizottságut hozott javaslatba. 

Robespierre felhasználta ezt, hogy a községtanácsot s mincl· 



azt, ki a l'orradalmat fél•czni akal'ná, megbuktassa, s a forradalmi 
törvényszék elé állitja Danton-t, Deo~moulins-t, Westermann-t a 
vendée-iak kiirtóját és más tizenkettőt. Hatalmas fiatalok valának 
ezek, kik a büntársainak áldozatul esett ingerültoégével védvén ma
gukat, s mindcn áron meg akarván menteni fejöket a bá.rdtól, meHy 
alá ök annyiakat küldének, perök félelmes kimenetelü lehetett régi tár
saikra és aminiszterekre nézve, amiért is Robespierre felkiáltott: "Nem 
akarunk kiváltságokat, nem bálványokat." S lázadóknak nyilvánittatá 
és tömegestUl elitélteté öket. Danton koráról kérdeztetvén igy felelt: 
"Annyi évet számlálok, mint a nadrágtalan Krisztus1 midőn meg· 
halt;" s Hehert elleni védbeszédét, melly ékesszólás, cynismus és 
határozottság tekintetében egyaránt nagyszerU, igy végezte be: 
"Lakásom azonnal a semmiség, nevemet pedig ott fogjátok találni 
a történelem pantheonjában."· É» hozzáveté: ,.,Elégülten baJok meg, 
mert érzem, hogy Robespierret magam után vonom. A gyávát csak 
én menthettem volna meg." 

A rémuralom tehát önmagát kezdé fclfalni. Danton kikerül
hetetlen szüköégnek hitte azt, általa a kiegyezkedést lehetetlení
tendő 1 Robespierre pedig szigoru igazságosságnak; amaz az op
portunitás szempontjából indulván ki, azt hivé, hogy annak meg 
kellene szünni, a l(övetkezetesebb Robespierre ellenben egészen a 
társadalom ujjászületéseig meg akará tartani azt. 

Robespierre erényes közlársasága. 
Saint-Just, kiben a társadalmi egyenlőség jakobinus fanatia

musa világosabban vala látható roint Robespierre-ben, támogatá 
ennek vakmerőségét a kétszinü államcsinyben, ameily után Robes· 
pierre, most már vetélytárs nélkül, fejtegetni kezdé tanait: "A 
democraticus kormány alapelve az erény, s egyedüli eszköz ennek 
állandósítására a rémuralom. Helyettesiteni az önzést a morállal, 
a becsületet a jámborsággal, a szokásokat elvekkel, az udvarias
ságot kötelességekkel, a divat zsarnokságát az ész uralmával, a 
vagyon megvetését a bün megvetésével, a kihívó gögöt büszkeség
gel, a l!iuságot nagylelküséggel, a pénz szeretetét a dicsöség sze
retetével, a jó társaságokat jó egyéneldi.~l, a fondorlatot érdem
mel, a müvelt szellemet lángelmével, a tévelyt igazsággal, a kéj
gyönyör unalmait a boldogság örömeivel, a nagyok kicsinységét az 
ember nagyságával, egy szeretetreméltó, hiú és nyomorult népet 
egy nagylelk ü, hatalmas és boldog néppel; azaz a monarcbia ösz
szes nevetségességeit és bűneit a köztársaság összes erényeivel és 
csoda tetteivel, ez a mi szándékunk." Erre olly kormány volt sz ük· 
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séges, melly mioden nehözségen tul tenné magát; és Saint-Just 
hozzáveté: "Egyik párt a szabadságot Bachus papnöjévé1 a másik 
kéjhölgygye akarja tenni. Százezer foglyotok van s a forradalmi 
törvényszék már elitélt háromszázezer bünöst. De a mooarchia ide
jében .négyszázezer fogoly volt, évenkint falakasztatott tizenötezer 
dugárus, kerékben töretett harminczezer ember; mai nap is EurÓ· 
pában négy millió fogoly van, kiknek nem halljátok panaszkiáltá
sait s ugyanakkor a ti atyagyilkos mérsékeltségtek diadalra jut
tatja a kormány ellenségeit. Mi ezemrehányásokat tegyünk ma
gunknak, midőn a nálunk szászorta kegyetlenebb királyok a go
noszság közepett nyugodtan alusznak." 

A nép mint minden esztelen tulzltst ugy e beszédeket is taps
vibarral fogadta, s ebből azt. következtctték, hogy a tulzó forra
dalmárok ellenében szigorral szükséges elbánni; ekként a dühöngő 
Hehert és Chaumctte, a z és z a p os t o l a, egy börtönbe jutottak 
a gyanúsakkal, kik tőlök rcmeglek. Mint rendesen mindnyájan 
halálra ítéltettek s minthogy Hebert sohajtozott e elveszettnek 
mondá a szabadságot, Ronsin igy felelt neki: "Elveszett, talán 
azért, hogy mi néhány nyomorult elveszUnk? A szabadság balha
tatlan; ellenségcink egykor sz i n ten elvesznek 1 s a. szabadság wind
egyikünket tuléli. 11 

A (;om·enl elismeri egy legfels6bb !ény létezését, és a léiek ha'ha
tat1ans.ágát. 

Mindenf(•löl helyeslő feliratok özönlöttek; a közjóléti bizott
mánynak mint valameily királynak tömjéneztek. Saint-Just már 
erőszakosságokat indítványoz, hogy t. i. a nemesek és idegenek 
kiutasitassanak, a mini~zteriumok eltöröltessenek s a közjóléti bi
zottmányba olvasztassanak. Ekként minden még a közvélemény is 
öszpontosfttatott, és RobeE~píerre kimondja az ünnepek szükséges 
voltát s felkiáltás utján eitagadtatja (máj. 7.), hogy "a franczia 
nép elismer egy legfelsöbb lényt s hogy ez legméltóbban az. em
beri kötelességek teljesitése által tiszteltetik." Ennek következté
ben a különféle erényeknek ünucpek rendeltetnek s az isteni tisz
teletek szabadsága kimondatik, és Francziaország tapsviharral fo
gadja e határozatot, mint néhány nappal előbb azt, melly az ész 
istenn öt az oltárra emelte; s minden szájról E r é n y és L e g f Ö b b 
L é n y hangzik. Robespierre vérpadra ktlld mindenkit, ki az erény 
ellen ellenséges indulatot tanusit ; minden i ró, ki munkáival a z 
e r kölcsö ke t r o n t a n á, komolyan fenyegettetik, s Rousseau földi 
maradványai a nyárfák szigetéröl a Pantheonba Marat mellé be· 
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lyeztetnek, azon Rousseaué, ki drágának momlá a szabadságot, 
ha az egy polgár vérén vásároltatnék meg s akinek tanai nevében 
mégis tengernyi vér ontatott. 

És a genfi bölcsész eszméivel s irályával Robespierre foly
tonosan az erényről beszél, kikel ennek ellenségei azaz a nyak
tiló alatt elvérzettek ellen a politikája alapjául szükségesnek tartja 
a lélek halhatatlanságát. n Vajjon a megsemmisülés gondolata tisz
tább és emelkedettebb érzelmekkel fogja-e eitölteni az embert, 
mint halhatatlanságának tudata? nagyobb tiszteletet fog-e az su
gallni neki embertársai és önmaga, több nemeslelküséget a haza, 
nagyobb bátorságot 2. zsarnokság s több meg\"Ctést a halál vagy 
kéjgyönyör iránt? Ti, kik egy erényes barátot sirattok, ezeretitek 
hinni, hogy annak szebb része kikerülte a halált. Ti, kik gyerme
ketek vagy nőtlik koporsója felett zokogtok, vajjon megvigaszta
lódtok-e, ha valaki azt mondja, hogy belölök csupán hitvány por 
maradt fön? Ti szerencsétlenek, kik a gyilkos tőre alatt véreztek 
el, nemde utólsó sobajtástok is hivatkozás az örök igazságra. Az 
ártatlanság. melly a vérpadon elsáppasztja a diadal-kocsiján ülö 
zsarnokot, tehetné-e ezt, ha a sir az einyornőt és elnyomottat 
egyaránt örökre elnyelné? 

flobeapierre hatalm<~. tetőpontján. 
Ezen kiegyeztetö eszmék még koraiak valának s Robespierre 

hanyatlását hirdeték, aki miután a közjóléti bizottmányban ellen
kezéere talált, a Bertett hiuság érzelével VÍSSZavonult B az Uralmat 
Varennes-1 Collot-, s Barrér-nak engedé át, ameily utóbbi minden 
pártot elárult s mindamellett Aristid- és Ciceróhoz hasonlitá ma
gát, s különösen kegyetlen szólamairól nevezetes. Ő kiáltott igy 
fel : "Mi a forradalom terén verjük a pénzt;" töle van e mondat 
is: n Vágjunk, csak a halottak nem térnek többé vissza. u Szarinte 
a nemzeti Convent tagjai szemtelen, kegyetlen, zsarnok s baroruias 
férfiak, kik erenyt fitogtatva fajtalankodtak, 8 törvényekre hivat
kozva üldözéséket támasztottak, s az igazságról szónokolva boazu
joknak engedek át mágukat." 

Robespierre mind.azáltal szent gyanánt tiszteltetett; s folyto
nosan hízelgés- és azoigálatra egyaránt kész nők által környezte
tett, kik némi feneöbb ihletteéget tulajdonitának neki. Feddhetet
len jellemünek lévén kikiáltva, ami okvetlenül szükséges arra, 
hogy valaki magát a tömeg által bálványoztassa, ment minden 
szánalomtól, melly a forradalmárokat megbuktatja, s azon kevély
Iféggel birva1 melly szUnet nélkül saját érdemeiről és személyét 
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környezö v~szélyeltröl bc8zél, nagy pártot alakita ö magának s 
most magát fentartandó szükségesnek érze társait kivégeztetni. 

Robespierre bukása. 
De ezek siettek öt megelőzni, s Tallien azon váddal lép fel 

ellene, hogy sokaknak megkegyelmezett s Marat-t nem szereté, 
amikor ellenei tele torokkal kiáltozák: "Le a zsarnokkal!" Be
börtl:lnöztetvén, onnét csak~amar kiszabadittátik s a polgárháboru 
kitörőfélben van; Barras a fegyveres erö élére áll s Robespierre
nek nincs bátorsága támogatni a községtanácsot, melly felkelést 
hirdetvén ki, kész vala öt megvédeni. A hegypártiakban csak lágy
meleg barátokat és dühiis ellenfeleket látván, boszankodása által 
akar maga iránt részvétet kelteni s "a közép tiszta jellemű és 
erényes tagjaihoz u intézi szavait 1 de ezek elfordítják fejöket; a 
,,gyilkosok elnökétől" hasztalan kér szót; egy követ azt kiáltja 
neki: "Danton vére megfojt téged." Robespierre ekkor egy pisz
tolyt slitött el fejének, de ez csak állát zuzván azét, nem menté 
meg a kivégezteléstöl 1 legfölebb rémletesebbé tette azt. Saint
Just, miként Nero, egy barát után kiáltozik, .ki öt mcggyilkolná; 
Lebas, kihez fordul, azt mondja neki: "Gyáva! kövess engem" s 
avval kivégzé magát. A többiek csak megsebzik magokat s élve 
fogatnak el ; a forradalmi törvényszék pedig örül, hogy elitélésök 
által magáról a btin-• észességet lemoshatja (thermidor 9-én). 

Egyedül a jakobinusok fogták fel a forradalom valódi czél
ját, azt t. i. hogy bármilly utakon emeljék a proletariusokat; ők 

érték meg legjobban 1 hogy az egyenlöség legalkalmasabb eszköz 
a szabadság valósitására, de hogy azt elérj ék, ezt elfeledték: vesz
szen a világ, de győzzön az elv. A nemzeti Convent megöletésök 
által önmagát ölte meg, s csakis a félelem 1 hogy megelllztetik1 

igazolja azt; a forradalom azonnal megszünt foltelé menni s a 
müveletlenebb tömeg uralma hanyatlani kezd. 

A reactlu kezdete. 
Öröm-mámor árasztja el Francziaországot, mintha Robespierre 

halálával mindennek meg kellene változni; a börtönök ujjonganak 
s velök egész Francziaország. A kivégeztetés még folyamatban 
van, de kegyelem is osztogattatik; a foglyok tömegestül szabadon 
bocsáttatnak épen ugy amint befogattak 1). 

A thcrmidor-ianusok 1 igy neveztetvén A párt, melly ama nap 
felülkerekedett s ameilynek élén Pichegrú, Hollandia" meghóditója, 

1) Lásd e könyv végén a Fel'!Jildgositó Jegyzeteket l) alatt. 
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állott, némi szabadságot engedtek a sajtónak, és suk hirlap és könyv 
ismét beszélni kezdének a rendröl a az ösök vallásáról j a harcz még 
tart a mérsékeltek és tulzök között, de ezek elnyomattak, ugyszintén 
a nép-társulatolt, mellyek a kormány ellenében kormányt képeztek ; 
az eredményeiben olly ezerencsétlen nemzetgazdászati törvények 
megszorittattak j s az aristocratákkal és papokkal való ijeszté~ek 

nevetségeseknek tartattak. A rémuralom alatt negélyezett szegény
séget és piszkosságot fényüzés, pompa, ünnepélyek, szinbázak, tu
dományok váltják fel ; a forradalmi csőcselék ellen iratok bocsát
tatnak ki, s ugyanazolt ban az a r a n y fi a t a ls á g (j cunesse dorée) 
hízelgésekkel tetéztetik ; némi gond fordittatik a nevelésre, melly 
az embereket a miivészetekre és földművelésre képesitené s evégre 
buzdítások nyujtatna\t; Marat a nyilvános helyekről sa Pautheonból 
eltávolitta tik, Sieyes ujra mrgszólal, a girondisták visszatérnek; 
Tallien ast;zony ugyanazon bt·folyást gyakorolja , mellyet elöbb 
Roland asszony; a száműzöttek javai azok családjainak vissza
adatnak, sőt javasiatha hozatik, hogy az isteni tiszteletek meg 
tűressenek s a templomok a katholikusoknak visszaadassanak ; 
Vendée megyénck bűnbocsánat adatik ; az egész városok mint 
pl. Lyon, Marseiile számü~etése megszüntctik j a forradalmi tör
vényszék eltöröltetik, söt e melléknév minden íntézményröl elvé
tetik; a nemzetörség a vagyonos osztály közől választatik; a 
nemzeti javak lehető legolcsóbban bocsáttatnak áruba, az 1793-ki 
alkotmány módosittatik. Mindazá.ltal irtózatos törvények marad
tak még fön, s a pénzügyi törvények csakis kegyetlenségek által 
bajtathattak végre. Olly éhség vala PáriztSban, hogy a kenyér fon
ton méretctt rnint valamolly ostrom alá vett városban, s fontja 
huszonkét frankkal is fizettetett j csikorgó hideg volt és hiányzott 
a fütö-szer j nyólczszáz millio franknyi utalványt kelle havonkint 
kibocsátani, de ez annyira sülyeszté annak értékét, hogy egy La
jos-arany utalványokban kétszáz franknyi értékkel bi1·t. 

A nép ismét fellázadt (l 795 maj. 20.), kiáltozva "Éljenek a 
jakobinusok, kenyeret és a 93 ki alkotmányt j 41 de nem lévén ve
zéreik, szótszóratott j ~Iinden visszahatás azonban boszut köve
tel, s a jakobinnsok terme, 11 fiatal köztársaságisk emez iskolája, 
bezáratik, sokan azok közöl !ÖI'vényszék elé állittatnak s a régi 
begypartiak: Barrére, Collot d' He1·bois, Billaud-Varenn es deportáltat
nak, néhányan a forradalmi törvényszék tagjai közől kivegeztet
nek, néhányan pedig egyesek által gyilkoltatnak meg; kegyetlen 
JDéezárlások boszulják meg a városokat, mellyek legtöbbet szen· 
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vedtek ; minek következtében szükségeesé vált a hadi törvény 
kihirdetése s a visszahatás meggátlása végett uj szigor behoza
tala. A hegypárt iszonyu vérpata l( ban fojtatik el, a rémuralom 
alá való visszaeRéstöli félelem ujra rémuralmat sziH j a fejetlenség 
felülkerekedik 11 a kormánynak nincs elf!gendö ereje azt f"l
nyomni. 

Eközben Francziaország küut fegyverrel terjeszté az elve
ket, me Ilyekkel a népek többé nem rokonszenveztek j s egyre 
szaporítá a hóditásokat a lelkesedés, nagylelküség, birvágy és ré
mület ama vegyülékével, melly e forradalomnak egyik jellemvo
nása volt. 

Ang la hódltásai. 
Angolorszagnak sikerült a belzavarokat a H a b e a s-C o r· 

p n s felfüggesztésével s az idegenek és gyüldék ellen foganatha 
vett rendszabályok által lecsendesiteni. Pitt ohajtotta volna a 
franczia királyi családot támogatni s a forradalmat einyornni j de 
noha e harcz sokak előtt eléggé indokoltnak látRzék, Fox azt 
mint igazságtalant és szükségte)ent ellenezte a azt moodá, hogy 
az csak a miuisztC'rekre nézve volna hasznos, az:l.ltal a szabadság 
ragályát eltávolitandók levén. Pit t azon ban nem annyira a forra
dalmi tanok elnyomását mint inkább a zavarok fdhasználásával 
nemzete hatalmának emelését tüzte ki czélul. S valóban a Föld
közi-teugeren ii volt oz ur, Coraica szigetét körülzárolta, Vrndée
ban partra szállott, az Antillákat és Pomlichery-t fenyegette, Fran
cziaországot ostromzár alá vettnol{ nyilvánította, a semleges hajó
kat onnét kizárta s az aluszékony szövetségesekbe uj lelket ön
tött. San Domiogo a francziáktól a négerek által elvétetett, kik 
ott . irtó háboru t folytattak j Martinique az angolok által elfoglal
tatott s mérsékelt tö1·vények alá vettetett j hasonlóképen Santa 
Lucia és Tabaga is, annyira, hogy egyedül ök látnák el Europát 
gyarrnat-czikkekkel. Egyuttal Indiába'tl is meg akarák magukat 
szilárditani s evégből Mysore tartományt meghóditák. Régóta áhi
toztak ök már a Jó Remflnység foka és Ceylon szigete után, ki
szálló helytil és eröditvényekül akarván azokat felhasználni; most 
Hollandiának Francziaország általi elfoglaltatása iirügyet szolgál
tatott ~rre. Az hle de France és Bourbon szigetek öuerejökböl 
tarták fön magokat. 

t'ranczl11ors 1ág harczban a coalltióval. 
II. Fridrik Vilmos porosz király, kimerülvén s látván, hogy 

csak Ausztria hasznát mozditja elé, ellankadt j de Angolország 
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tele marokkal szórván neki a pénzt, hatvankét ezer katona kiálli
lására kötelezte magát, de azok müködése a rosz egyetértés kö
vetkeztében, melly Braunschweig herezeg és Wurmser osztrák 
táborDok között kiütött, sikertelen maradt. Ausztria ég a b.oszu
vágytól, de lassu és gyenge. Schweiz, Dánia, Svédhon semlege
sek j Ot·oszország felhasználja ezt, hogy magának Lengyelorszá
got biztosítsa, ami ellen Angolország még csak nem is tiltakozik. 
A gyenge s az erősbek önkényétől függö olasz fejedelemségek 
köz6l csak Piemont folytatá a háborut s elveszté Savoját és Niz
dt. Hollandia Angolország akaratától ftiggött j Spanyolország mint 
monarchia kötelességérzetből harczolt. 

De Francziaország egy millió kétszázezer katonába lelkesedést 
tudott önteni, ameily a szövetségeseknél teljesen hiányzott j a fiatalság 
gyorsan betanittatik a katonáskodásra és vezérletre, egy tengeri 
haderő rögtönöztetik, egészen uj tisztekkel, s (elbá.toritva Toulon 
visszavétele által, azt hivé, hogy a tengeren is versenyezhet vetély
társával s csakugyan szembe mert szállani Howe tengernagygyal 
és drágán fizetteté meg vele a gyözelmet (j un. l.). Ek közben fran
czia kalózok lepik el a tengert s egy év alatt négyszáztíz hajót 
vesznek el az angoloktót A Tech vonalon csakhamar győzedelmes· 
kednek s átlépik a P yrenaei .hegyeket j Massena beveszi Onegliá-t 
s a háromszinü zászló a Col di Teoda hegyazoroson és Cenis hegyen 
keresztül Olaszországba száll. Északon kezdetben sikertelenül 
mUködoek, de Pichegru a Turcoiog mallett nyert győzelemmel nö
veli a bizalmat, ostrom alá veszi Y pres-t s azt elfoglalja; Jourdan 
Fleurus mellett döntő csatát nyervén (.iun. 26) Brüsselt és Belgiumot 
Francziaországnak megnyitja; Condé, Valenciennes, Lfl ndrecies és Le 
Quesnoy vissza vétetnek. Alig mertek gondolni Hollaodia meghóditását·a, 
ameily II. Fülöpnek és XIV. Lajosnak is ellen tudott állani j mind
azáltal Pichegru a befagyott Maas jegéo áttörve s a pártok által 
támogattatva Amsterdamba bevonult (1"195). A batavi· köztársaság 
Fracziaország szövetségesének nyilváníttatott, ennek százezer fo
rintot fizetvén, holland-Flandriát átengedvén és a flessing-i kikötöt 
vele közöflnek nyilvánitván. Ekként a leggazdagabb tartomány 
Francziaország híve lett, ami a kiszállásokat felette megnehezité az 
angoloknak, kiknek a szárazföldön most már mi veszteni valójok 
sem maradt; Poroszország helyzete jelentékenyen megváltozott. 

Békealkndozások. 
II. Fridrik Vilmos Haugvitz és Luchesini, a czopfos politika 

eme hősei által rábiratva elvált régi szővetségeseitl>l j most azonban 
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oldalról fenyegettetve U.tván magát, alkudozni kivánt. A császár 
is óhajtotta volna ezt, jóllehet Ausztria nem nyugodhatott be , Német
Alföld elveszitésebe; s igy az elmékbe egy általános béke utáni 
vágy fészkelé be magát. Francziaország csak azon feltétel alatt akart 
egyezkedni, hogy határa a Rajnáig terjedjen, mindazáltal Buseiben 
békét köt a porosz királylyal (apr. 5), ki most az általános béke 
közvetitője gyanánt lép fel. De ennek megkötése a közjóléti bizott
mánynyal, melly tárgyalásait nem titokban de nyilvánosan tartá 
s emellett negyedrészben minden hónapban uj tagokkal pótoltatott, 
lehetetlen vala; s igy a szövetségesek kénytelenek valának magukat 
Francziaország mérsékletére bizni. Ekként Francziaország ismét 
belépett az európai egységbe; s a harcz és politika terén kivivott 
ennyi siker erös támaszául szolgált a mérsékelt pártnak s elvevé 
egyszersmind az urügyet az ujabbi kivégeztetésekre. 

Vendée ujabb felkelése. 
Vendée, látván a thermidor-pártiak uj irányát, lecsendesült, 

s igy megazünhete ama nagylelküség, megfontolás, dicsöség és 
eredmény nélküli szomoru harcz. A bretagne-i chouan-ok is letevék 
a fegyvert j de Anglia, midön látná, hogy Francziaország velök 
alkudozík,felismervén fontosságuk at, ujra szítani kezdi kiizöttök a tüzet. 
A belnyomor, melly a míndenben szükséget szenvedő hadseregnél 
is nagyon észrevehető vala, bátorításui szolgált a hatalmasságoknak 
és kírálypártiaknak, hogy uj kisérletet tegyenek. Ugyanazért fel
lázitják Vendée-t, megnyerni igyekeznek Pichegru-t, tele marokkal 
szórják a pénzt, melly annál kapósabb vala, minél alább sülyedt a 
nemzeti papírpénz becse j emellett Charette és Stafflet is látván, 
hogy a régi kirA!yi család vissza nem állíttatik, mint az nekik talán 
kilátásba helyeztetett, ismét fegyvert készülnek ragadni. Angol
ország, ,melly örült, hogy ekként magának Eurapában harcztért sze
rezhete, egy hajócsapatot bocsát a királypártiak rendelkezésére, 
kik Quiberon-nál partra szállanak (jun. 27). Két mársékelt egyén 
küldetett most a vendée-iak elien t. i. Hoche és Canclaux 1 kik épen 
olly jól rendezkednek mint roszul a felkelők. Puisaye llrgróf, ki az 
utóbbiakat vezérlé s a ki a siker biztosítására eget-földet megmoz· 
ditott, rettenhetlennek mutatá magát a veszélyek közepett, de kény
telen vala a király öcscseinek engedelmeskedni. A legyiízött király
pártiak részint a vizbe fúJnak, részint az angol hajóhadra menekül
nek, részben pedig elfogatnak s agyonlövetnek ! 1) Hoche a gyöze. 

1) Charette igy irt XVIII. Lajosnak : "Fölség, Öcscséuek gybaaága min-
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lemben is okos politikát tanusit, tiszteletben tartja a "allást, s bün
boc1ánatot hirdet; Charette pedig Canclaux tábornokkal értekezéabe 
bocsátkozik. 

Jourdan és Pichegru a Rajnánál gyélzedelmeskednek s a -'fo
lyamon átkelnek; a király-párt mindenlltt megveretik; Moncey Spa· 
nyolországban szintén győz, s végre hosszas alkudozások után a 
béke létre jő. Az egyházi fejedelemségek világiasi1ását, melly Har
denberg és Barthelemy meghatalmazottak agyában fogamzott meg, 
saját hasznára fordítá Poroszország, s Németország szerencsétlen
eégének !'ovására saját országát öregbitendö, elfoglalja még Nürn
berget és más tartományokat s Franconia rendeit kényszeríti, hogy 
az örökösödési jogról lemondjanak. A pénz, mellyet Németország 
saJ•cz fejében fizetett, elég volt volna védelmére ; de mindenki csak 
magára gondolt, a német nemzetet senki sem védte. 

Angolorszag folytatja a llábarut. 
Angolország makacsul ragaszkodott a háboru folytatásához, 

tervei valósitására szükséges lévén az j ugyanazért Ausztriának 
száztizenöt-milliónyi kölcilönt biztosit s hajóhadán szolgáló tengeré· 
szeit nyolczvanezerről százezHt-re emeli. Az angolok az 1795-ki 
hadjárat végével szemére vetették a miniszteriumnak, hogy elveszni 
engedte Hollandiát és Németalföldet, feláldozta a vendée-iakat s el
pazarolta a tömérdek kincset i .F'ox és Sheridán különösen arról vá
dolák Pitt-et, hogy sebet ejtett Nagy-Britannia becsületén; de ö azt 
felel~, hogy a köztársaság végvonaglásban van s mibelyt az uj 
kormány megszilárdul, alkudozásokba ereszkedik. Még jobhan lár
máztak a visszatorló törvények ellen, annyira, miként Fox nyilvá
nitá, hogy a népnek nem marad ua más hátra rnint a fölkelés i de 
Pitt uj segédforrásokat nyer s mindaddig, mig Német-Alföld Fran
cziaország birtol{ában van, a békéről hallani sem akar. 

Simon, XVII. Lajos örzője, Robespierre-rel együtt elveszvén, 
e gyermek őrizete a kevésbbé kegyetlen creol születésü Laurentra 
bizatott; de az csakhamar elhalt (iun. 8), s igy nagybátyja, a provence-i 
gróf, felvette a XVIII. Lajos nevet. Az elhalt királyfi nővére a nem
zeti Convant azon tagjaival cseréltetett ki, kiket Ausztria, Fox és 
Sheridan ékesszólástól ragyogó beszédei daczára fogva tartott. 
Egyedül La-Fayette kiváltásába nem akart Ausztria beegyezni j 

den t elrontott. Csak az~rt kelle e partokon 111e~j elennie, hogy mindent meg'llent
seu vagy elveszítsen. Az ö vis~zatéré~e Angolorsz~gba döntött felettünk; nem 
marad egyéb hAlra nekünk mint hasztalanul elvesznünk az ön szolgálatflban. 



113 -

elszöktetése, melly amerikai pénz segélyével volt volna valósítandó, 
(elfedeztetett, s ekként neje és két leánya, fogságát megosztandók, 
fogsága helyére egy ausztriai várba költöztek. 

A köztitnaaág uj alkotnuí.nyA. 
Most a nemzeti Convent saját mindenhatóságának egy alkot

mány általi megszoritását vette czélba. Többeknek az 1791-ben 
kikiáltott köztársaság és egyeégi dogma nem volt inyökre s job
ban rokonszenveztek az angol szabadsággal; az elmult zsarnokság 
alatt némell y jogok szüksége mélyen éreztetett j s mindnyájokra 
sulyasan nehezedtek kHiönösen a büntető törvények. Mások elött 
ismét az Egyesült-Államok és Schweiz nem voltak eléggé kliztár
saságiak s igy Róma vétetett példányképül. Eszerint nem egy 
kamra, de egy ötszázas tanács alkottatott j mellynek tagjai har
mincz évet meghaladó egyénekből választatnának s harmad rész· 
ben minden évben megujittatnának, és ennek teendöje vala tör
vényjavaslatokkal lépni föl; a másik tanács, mellynek kétszáz öt
ven tagja negyvenéven felüli nös vagy özvegy férfiakból állana s 
évenkint az emlitett módon újjitaná meg magát, ama törvényja
vaslatokat szentesitené, segélyül vévén (igy mondák) az észt és 
képzelödést. A tUrvényeket egy öt tagból álló igazgató tanács 
( directorium) felelős miniszterek segélyével hajtja végre. Minden 
huszonegy éven felüli polgár egy gyülekezetben egyesülve nevezi 
ki a választó gyüléseket, mellyek választani fogják a két taná 
csot; s ezek ismét a directoriumot i a birói hatalom választott bi
rák kezében maradván. Minden törvényjavaslat csak háromszori 
felolvasás után vétethetik vitatkozás alá. A sajtó szabad, de a nép
társulatok eltiltvált i a menekültek kiutasitvák, a nemzeti javak 
eladásai szentesitvék; a vallásgyakorlat szabad, de a kormány se
gélyezése nélkül. 

A Convent m11uk8ját befejezi. 
A Convent tagjai mindent elkövettek, hogy magukat az uj 

törvényhozó gyülésben megtarthassák, de a lapok és párizsi kerü
letek egyhangulag kikeltek ezen zsarn(lkság ellen s követelték, 
hogy a választások az alkotmány értelmében eszközöltessenek. Lá
zadás ütött tehát ki, minek következtében a Convent magát bizto. 
sitand ó, .. a fegyveres erő vezérletét az ifju Buonaparte-ra bizta, ki 
olly kérlelhetlen határozottsággal kartácsoltatta a Saint-Honoré ut
czában összecsoportosult tömeget (okt. 5.), mintha csak osztrák 
zászlóaljak voltak volna, s három-négyszáz halottat és sebesültet 
hagy hátra. Ezen elsö rendes cs11ta által, mellyet a lázadás ellené-

XVUJ, 8 
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ben v i v ott, a Conven t visszanyerte hatalmé.t s nem élt avval visz
sza. Egy királypárti ügynökség fölfedezése Párizaban feleleveníté 
a gyanusakat ; de a Convent kegyelemmel akarja befejezni pályá
ját s kim0ndja, hogy a halálbüntetés eltöröltetik, mihelyt a·t~ áltH
\ános béke létre jö, és a multra fátyol vettetik j a forradalmi tért 
Egyesség tel't:vé (Pl ace de la Concorde) változtatja, s 1795 ik évi 
oktober 26-án magát feloszlottnak nyilvánítja. 

Nem a nemzeti Convcnt alapítá meg ugyan a szabad~ágot, 

de a legveszélyesebb váb~gok közepett ö tartá fön azt; s három 
év, egy hó 8 negy nllp a!att hozott tizr~negyezer kétszáz tíz hatá 
rozatot, s vagy az egész gyűlés formalis nyilatkozata, vagy tagjai 
s bizottsilgai által felfedezett háromszázhatvan ÖtlS7,eeskiivéat s bi
vatalo~an kihirdetett százötven felkelést. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

A d i r e c t o r ium. - A c om m u n ism us. B u o-

n a p a r t e. O l a s z o r 1'4 z ~í g i h a d j á r a t. 

A forradalom két nagy müve, az alkotmányozó gyiilés és 
Mmzeti Convent, be vala f(·jezve s a harmadik a directorium köz
bejöttével előkészítve. Megsziint most már az elméletek kizáró
lagos és szenvedélyes uralma, ugyszintén a valláRellene::~ fanatismus 
is, kiegyezkedeudiík a gyakorlati szükséggel j a helyett hogy a 
társadalmi szerzörlés (Cuntract social) alkalmaztatnék, egy politikai 
rendszf'r készítése kiséreltetett rnc~g, rnelly számba venné az időt 

és tényeket. Az uj nlkotrnány l!émi összeegyeztetése vala a nép
választitsnnk és f'gys1;gnek j a római classicisruus mindenütt ott 
pompázott abban; az egyházak a Nemtő, Egyer..;ég, Földmüvelés, 
Eiisrnerés, e programmszerii vallás templomaivá alakittattak. A 
kormány élén jogtudósok és viz~gálódó bölcsészek állottak, kiket 
a hadsereg félelemmel töltött el: R1lwbell elsassi ügyvéd az irigy 
középszertl•!k szóvivöje ; Revelliét·e-Lepaux anjoui ügyvéd, ki a 
természet-törvény uevében roszalta a politikai és vallási intézmé
nyeket; Barras provencr-i al gróf, a tett embere, ki a nemzeti 
Conventet több iz ben kisegíté a hinárból; Carnot, a harcz nemtöjfl, ki 

·ekkor várat.lan mérsékeltséget tanusitott; amiben támogatá öt Le
tout·neur, köztisztdetben álló hazafi. Sieyes, e hirneves gondolkozó 
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fa, de a gyakorlati életre alkalmatlan férfiu, visszavonta magát. 
Különbözö pártokból valának ezek választva de mindannyian oly
lyanok, kik a király halálára szavaztak, ekként a királyi család 
rettegett visszab elyezése ellenéhen biztossá~ot uyujtandók j ruind
nyájan gyülöletet esküdtek a ruonarchia ellen s XVI. Lajos halá
lának napját január 21-két megünnepelni rendelték. 

A forradalom lerontotta a teWket, s miként a földben, ha arról 
a felső réteg levétetik, csak kövek maradnak, a dir~ctorium tagjai 
közöl egy sem birt ama lá.ngelmével, melly megkivántatott volna 
arra, hogy bent a rend helyreállittassék s künt a győzelem biztosit
tassék j egy levén a kamra, minden véleménykülönbség ebben 
egyenetlenséggé fajult. Lassanként tetszéssel találk.oztak a köz
rendet veszélylyel fenyegető vélemények, s a directm·ium llnké
nyüleg nyomta. el ezeket, zsarnok kisérletek és lágymeleg közö
nyösség között habozva s mindenütt összeeskl!véseket látva, mellyek 
tulajdonképen a gyengeség és llnkény eme vegyülékének termé
szetes szüleményei valának. A directorium tagjai a minisztereknél 
nagyobb mérvben ingadozván a többség fuvalma szerint, többet 
törödtek az általok képviselt tekintély s az általok védelmezett 
tilrsadalom elleni fenyegetésekkel, mintsem a köztársaság kárával. 
Hetven hirlap helyettesité most a gyülésteremi szóRzéket, amellyek 
majd mind ellenséges indulattal viseltetének a kormány iránt s a 
mellyek hasábjain az irodalom régi bajookai küzdöttek s ugyanazért 
hatalmasak valának. Eközben Pichegru árulóvá lett; Vendée ismét 
felkelt; a pártok visszatorláson törték fejöket j a megbukott nemes
séget a szánalom olly fénynyel vette körül, minövel szebb napjaiban 
sem birt. Egyébiránt nem volt ez egészen megsemmisitve, több tar· 
tományokban mint pl. Dordogne-, Bourbonnais-, Guyenne-, Poitou 
s Bretagne-ban a nép szerette a földesurakat a nem bántotta kas
telyaikat, minek következtében mAgtarták birtokaikat j győzökből 
legyőzöttek lettek s a nemzeti javak megvásárlói által szemmel 
tartattak. Kétféle birtokosok valának tehát, épen ugy mint kétféle 
papság. Az, melly Gregoire-ral az esküt letette, azt követelte, hogy 
ö képezi az igaz egyházats tartja fön a vallást; de a nép nem hitt 
neki j a ha egynémell y el is ment az Ész oltárához, senki sem az 
esküt letett plébánosokhoz. Ugyanazért ezek gyiilölték a vonakodó 
papokat, kik az Uldözés által fénykörrel övezve rejtekhelyeken és 
magányban szolgáltak misét, hol a katonák öket meglepve, ezét
szaggaták misemondó ruháikat és széttnrték kelyheiket, a directo
rium pedig még dühösebben üldözé öket, 
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A jakobinnsok maradványai boszus szemmel látták, hogy 
egyszerii javításokká fajul az, miröl ök azt hittek, hogy a társadalmi 
rendszer teljes ujjáalkutása leszen, minden tekintet nélkül az em~eri 
cselekvényekre. Rousseau a társadalmat egy szerződésre fektette, 
ameily következésképen módusitható vala. Mirabeau s az első tör
vényhozók ebből azt következtették, hogy a tulajdon csakis társadalmi 
intézmény levén s a természetben nem gyökerezvén, a társadalom 
afelett fönségi és kOt·lát)an joggal bir. Robespierre pedig annyira 
ment, hogy a végrendelkezési jogot megsemmisité s a birtokjogot 
bizonytalannak, kegyelerntől függönek nyilvánitá, kivonván azután 
ez uj elvekből a fokozatos adót, a szegények illetékét s a munkához 
való jogot, Illy társadalmi kérdések vétettek vita alá a rémuralom 
alatt, s Robespierre egyik biztosa 1793-ban Saint-Malo-ból igy ir 
neki: ,.,Mindenütt felszólítottam a néptársulatokat, hogy ne bizzanak 
a kereskedők-, urias öltözetüek- és gazdagokban, akiknek aristocra
tiája kapott most uralomra, miután a nemeseké és papoké megszünt i 
mindenUtt igyekszem a népet felemelni, megmutatván neki, hogy a 
forradalom érte jött létre, s hogy most már ideje, ruiként a nadrág
talanok uralkodjanak, mithogy ök vannak többségben a földön." 
Ugyanaz igy h· Saint-J ust-n,·k: nBourdeaux a kereakedés és önzés 
központja. Ahol so~ nagy kereskedő volt, ott sok gazember talál
kozott s ott nem ütheté fel uralmát a Hzabadság, mellynok alapja 
az erény; ahol sok gazdag volt, ott a nép el vala nyomva általok, 
s az egyenlőség sokáig nem it~mertetett i ahol a pénzszomj uralko
dott, ott a bazaszeret et nem verhetett gyökeret a S"livekben. 1\linden 
elnyeletett a humanilas sz6 által." Egy roasik 1794 elején igy ir 

· Robespierre-nek: "Szükséges legyilkolni a kereskedők aristocrati
áját épen ugy, mint legyillwltuk a papokét és nemesekét. A keres
kedés csakis magoknak a községeknek engedhető meg egy evégre 
kinevezett élelmezési és kereskedelmi bizottság közbejöttével. Ezen 
eszme helyesen kifejtve valósítható. Akkor a kereskedelemből szár 
mazó minden nyeremény a köztár~aság azaz a vevő és eladó ja
vára esnék." 

Baboeur. 
Ezt~n korba tartoznak tehát a tanok , mellyek ma Europát 

forrongásban tartják ; s minthogy a jakobinusokkal együtt megbukni 
látszottak, most azok szóvivöjeként Gracchus Baboeuf lépett fel, 
ki Bonarotti-val 1) és több másokkal , kikkel a börtönökben jutott 

1) Ezen fiorcnczi szármadsu férflut61, ki késöbb a c11rbonari-k feje lett 
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ismeretségbe, a bünbocsánat kihirdetése után a Pa.ntheon vagyis 
az EgyenlBk társulatát alapítá , ostromolva az ellenforradalmat s 
felmutogatva a jót, mellyet ama vihar létrehozott. Általános jószág
közösséget hirdetett., "az egyenlőség első követelménye a termé
szetnek, els/:1 szüksége az embernek, fö köteléke minden törvényes 
tarsulásnak. A franczia forradalom csak elöhirnöke vala egy másik 
nagyobbnak és ttnnepélyesebbnek 1 melly utólsó leszen ... Félre már 
most a földek egyéni tulajdonjogával! azok termékei egyaránt min
denkié. Elég sokáig rendelkezett egy milliónál is kevesebb egyén 
arról, ami husz millió embertársoké. Félre a gazdagok és szegények, 
nagyok és kicsinyek, urak és szolgák, kormányzók és kormányzot
Bak undorító megkülönböztetéseivel l Ime, elérkezett a pillanat az 
Egyenlök köztársaságának azaz a mindenki elött nyitva álló vendég
lőnek megalapítására ... Franczia nép, ismerd el és kiáltsd ki az 
Egyenlök köztársaságát. Nem leszen más különbség az emberek 
között, mint a nem- és korkülönbség. Minthogy mindenki ugyanazon 
tehetségekkel, ugyanazon szükségekkel bir 1 csak egyféle nevelés, 
egyféle táplálék leszen. Ha mindny9jan mrgelégszünk ugyanazon
egy nappal és egy )evegövel, miért nem volna elegendő mindnyá
junknak ugyanazonegy mennyiségü és minöségü táplálék? •.. 
Az egyetemes visszafizetés napjai elérkeztek. Szenvedö családok, 
jöjetek és üljetek a közös asztalhoz, mellyet a természet valamennyi 
gyermekének terített" t). 

Következésképen egyszerü életmódot követeltek j nem kellett 
nekik város, nem fényüzés, nem a szószékröl jövö hangzatos beszé
dek ; tanulja meg a nép hazá.ját szolgálni és védeni , ennyi ele
gendő j semmiféle értelmi vagy erkölcsi fensőbbség; a sa j tó egyedül 
a társadalom által kimondott elvek között mozogjon; ekként az 
emberi tevékenység minden egyéni rúgója, a család, a felebaráti 
szeretet, a müvészetek mind el fojtvák ; e paradicsom letesitésének 
eszközei pedig az erőszak, zsarnokság s legyilkolása mindazoknak, 
kik ellenállanának. Ennek következtében elhatározták legyilkolni 
a directorokat, kikiáltani a szabadságot, egyenlőséget, a 93-ki alkot
mányt, az egyetemes boldogságot, terveiket a tápialék bö igéretei
vel támogatván, mellyek különösen hatnak az éhező népre. De 
felfedeztetvén s elfogatván (1797) kivégeztettek; és ezen erélyes 

s igen öreg kort ért, illlhatatosan megmaradva köxtá.rsasllgi eszméibt.n, kaptuk mi 
Baboeuf taoinak egész elméletét. 

1) Manifute de Egaw;. 



tettével a clircclorium megszilát·ditá magát, korlátlan engedelmes 
séggel tal~lkozott s bezáratá a hazafias köröket. 

A többség élénken érezte a béke szükségét; a polgárok, kik 
a 89-ki forradalmat létrehozták, egy időre tulszárnyaltattak a pro
letariusok által, de most ök kerekedtek felül, remegtek a rémura
lom visszP.térésétöl, a gazdászati, ipar és kereskedelmi eszmék tel
jes felforgatásától, s ugyanazért szemmel tarták a bukott pártot. 
Mindazok, kik váratlanul meggazdagodtak 1 vagy a veszélyek elöl 
ezerencsésen megmenekültek, élvezni akartak; az élelmezök, e kor 
valódi hatalmasságai , gyorsan meghíztak a hadsereg nyomorán; a 
börzei üzérkedés Law idejét látszott visszavarázsolni; s ami gyor
san nyeretett, épen olly gyorsan el is költetett. Megujultak te
hát a párizsi élv- és gyönyör-hajhászások , megtoldva klasszikus 
utánzásokkal ; a nők szobrászati egyszerüséggel és görög szerény· 
telenséggel öltözködtek és csábitottak 1 hogy az illetöket kegye
lemre hajlandókká t"gyék; megindultak a számnélküli társas es
télyek s mindezekben kimondhatlan pompa és fényüzés. S mint
hogy a forradalom mindegyik átmeneti korszakában valamelly nö
nek kelle szerepeini 1 most De Stael asszony Necker leánya és a 
svéd követ neje gyüjté maga köré a parizsi müvelt világot. Ott
hon be lőn ö avatva a politikai ügyekbe 1 számkivettetése alatt 
pedig a német regény-irodalomba, s kitüntetve a tudós világ által, 
termeiben maga körül egyesité a legjelesebb tehetségeket, politil!:ai 
kérdéseket tett vita tárgyává s köztársaságat óhajtott, de ugy hogy 
annak élén barátai állanának. Nevelék körötte a fénykört Benja
min Constant, a fényes de roszul támogatott elméletek eme szó
noka j Daunou1 irodalmi férczelö1 az előbbi és Sieyes árnyéka, ki 
egynapi alkotmányokat szcrkesztgetett mint valameily akademiai 
vitatkozó előadást, és diszbeszédeket szavalt el miként Chénier 
József költeményeket j Lebrun kérlelhetlen gunyköltö 1 ki elmés· 
gunyoros ötleteivel mindenkit egyaránt sujtott. 

A földrnövelés szintén lendületnek indult j a parasztok javi
ták helyzetöket ; a birtokosok takarékosan éltek és szanvedett 
veszteségeiket lerombolt kastélyaik maradványainak s a nemzeWil 
vásárolt földeken lévő fáknak eladása által helyrcüték. 

Pén•figyi állapoi.,k. 
Még a pém;ügyi állapotok is javulni kezdettek. Midön a di

rectorok a luxemburgi palotába behelyezkedtek, a kapus kénytelen 
volt számukra egy asztalt és egy koncz papirt kölcsönözni; egy 
fillér sem volt a ~énztárban és a kétezer millio utalvány csakha-
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mar négyezerötszáz millillra emelkerlet.t; Párizs élclmezése nagyon 
bizonytalan vRia; senki scm ak11rta szolgálni a kormányt j a postai 
közlekedés félbc:'1zakadt. Az érczpénz annyira elHint a forgalom
ból, hogy egy Lajos-aranyr~rt huszonnyolczezer frank utalvány ada
tott s egy ebéd nyolcz személy Rzámára papírpénzben hatvanezer 
frankba került; a v:lsárlások csere által eszközöl tettek, fényes 
butorok, ékszerek, érmek és (P.stmények hozattak forgalomba, ami 
uj tápot nyujtott a franczia vidorságnak. A kormány hatszáz mil
liónyi kényszer-kölcsönt rendel ; helytelen B ugyanazért boszantó 
és sikertelen müveletek áltnl akar segiteni magán; végre is ki
mondatik a nagysz~rii ·bukás, me Ily az utalványokat azon értékre 
szállitja le, amelylyel ama napon birtak. 

A két tanácsban az ellenzék, melly a köztáraaságot csupán 
átmeneti állapotnak tekinté, mindinkáhh szaporodott B a vélemé. 
nyek a monarchia felé kezdének hajolni. Külföldröl a menekültek 
majd befogadtattak, majd visszautasittattak, amint a félelem hozta 
magával. Orleans herezeg elsi)sziilött fia, ki a .Jemappes rnelletti 
ütközetbrn magát ltitüntcté, Chur kiizckbcn 11 reichcnaui colle
giumban tanitott; Carron abbé Angolorsz:lghan a menekü!tek gyer
mekeinek ncvelésévd foglalkozott, e?.által il tcrj(·~ztvén a szánal
mat és a királypárti eszméket. Némi reményt nyujtott a vendee-i 
felkelés is, de Hoche százeze•· emh~·rrcl oda l<ii.ldetvén, erélyesen 
folytatta a háboru t, mignem ~tllfflct és Charelte árulás következ
tében kézrekerittettek, és agyonlövettek (17!:16). 

Pichegru , ki a Hajna rucllékén paraucsnokolt, azon remény· 
ben ringatá magát, hogy, Monk szercpét ismételve, ~ikeriilend neki 
a Bom·bon királyi csalAdot a trónra vis~zahclJM.ni. Mindig mér
sél<elt volt ö a győzelemben j Hollandiában a zsákmányolAst szigo
ruan megtiltotta s a menekiilték és angol foglyok vérét mindenütt 
kímélte, késöbb pedig egészen a kit·álypártiakhoz csatlakozott, le
het hogy meggyözödéshöl, lehet hogy p•'nz vagy nők által nyere
tett meg. Midön ö visszavonult, Károly osztrák föhcrczeg győzel
meket aratott. Spanyolhon véd- és dnczsziivetséget kötött Fran
cziaországgal, háborut üzenvén az angoloknak, kik mindig saját 
has1mukat lesvén, elfoglalták tőle Tr·inidad 11zigetét s Portoriccot és 
Tenerifl'At is, ámbár siket·telenül, ostromolták. Mindent elkövettek 
ök, hogy az angoloktól Oroszországot elvonják, de Katalin czárnö 
sokat ígérvén, legfölebb egy hajócsapatot küldött, a mi rájok nézve 
kevés jelentőséggel birt, s ugyanakkor Angolországgal erre nézve 
igen előnyös kereskedelmi szerzödésre lépett B avval éii Ausztriával 
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szövetséget kötött. A szárazföl dön tehat Ft·ancziaországnak Sar
dinia és Ausztria ellen keila síkra szállania; a itt a dolgok rendje 
azt kivánja, hogy Olaszországról sz6ljunk. 

Olanoraág. 
A franczia forradalom els8 zaja élénken érezteté az olasz fe

jedelmekkel, hogy milly helytelen ül cselekvének akkor, midön a 
régi és hazafias eszméket megsemmisiték. Szükséges lévén ellen
állaniok, mire támaszkodhatának másra mint az anyagi er8re? 
Megszoktatván a népeket arra, hogy az ujitásokat, mellyekre ugy 
sem valának megérve, minden biráigatás nélkül fogadják, azt kelle 
hinmök, hogy azokat örömmel vagy legalább akadályozás nélkül 
fogadják, különösen, midőn ugyszólván özönnel s tetsző alakban 
nyujtattak 1). Mindegyik fejedelemnél tehát egyenlő rémület de 
nem egyenlő határozottság mutatkozott ; s nem merték létrehozni 
azt, ami öket megmentbette volna, a védelmi szövetséget, mellyet 
VI. Pius a pilnitzi mintájára javasiatha hozott (1791 ). Nápoly a 
poroszka-adó miatt meghasonlásban volt a pápával; Velencze nem 
akarta saj:i.t kereskedelmét megrontani;· Ausztria soha nem nézte 
jó szemmel, ha az olaszok között akarat-egység létezett. De leg
alább csendesen k!lllett volna maradniok , minthogy Piemont ugy 
is fenyegetve látta Savoyát; Nápolynak nagy előnyére válandott, 
ha ellátja Francziaországot olajjal és szappannal, ameily czikkek
ben a déli zavarok s pusztítások után nagy hiány volt, s gaboná
val, mellyet annak Keletröl kelle szereznie. De az érzelmi poli
tika kerekedvén felül, inkább a rokoni összeköttetések vétettek 
irányadókul s fegyverkeztek a köztársaság ellen; a modenai her
ezeg az Eszték utolsó ivadéka, ki a költők által annyira kidicsér
teték s aki megtartá ősei nemes izléseit, temérdek kincset gyüjte 
magának, sejtvén a vihart. Toseana, melly a legszelidebb ezolga
ságban vala, a franczia eszmék mellett nyilatkozott, s a nagyher
czeg, jóllehet az osztrák házhól való, egyike volt az elsőknek, kik 
a köztársaságo t elismerték; és winisztere Carletti tulságos hazJ\fi
asságával Párizsban még gyanussá tette magát. 

1) Gyengeségök ezen érzL•te élénken nyilvánul azon munkában, mellyet 
Az ember jogai-ra vonatkozólag Spedalieri irt , gyengítendő ekként az idegen 
könyvek hatásll.t. Átmenetet képezett e mnnka a divatos és ostromlott eszmék 
között, miután elvül állitja fel, hogy a társadalom t.Vsas szerzödésen alapul 
anélkül, hogy Isten abban közvetlenül beavalkoznék; hogy a nemzet, melly azt 
kötörttJ, joggal bir trónvesztettnek nyilvánitani a fejedelmet, ki azt megszegi 
azaz zsarnok Iul. leszen; vég•·e, hogy az ember jogainak legfőbb védője N pártfo
gója a keresstény vallás. 
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Ami a népClket illeti, azok ugyan itt sem fürödtek tejben
vajban, de legalább. nem valának olly zaklatásoknak kitéve mint 
Francziaországban. A fejedelmek a vagyoni állapotot egyenlösiték, 
a hübéri kötelekek és jobbágyi szolgá.latok egyik helyen egészen 
megszüntettek, másutt pedig megkönnyíttettek; a jansenisták ha
talmas döfést f'jtettek ugyan a pápai tekintélyen, de azért a nép 
szokás- és érzelemből ragaszkodott vallásához, s a hitetlenség itt 
inkább a vétek mint a megfontolás eredménye vala i épen ugy 
miként a független gondolkozásmód inkább az erkölcsök szabados
sagában mint az okoskodásban találta alapját. A szabadkömüvesi 
páholyok inkább mulatságokkal és jótékonysággal mintsem politi
kai ezelokkal foglalkoztak i a külföldröl beküldött izgatók csak a 
reményvesztett embereknél találtak kihallgatást, és a csekély számu 
ujitók nem mertek mutatkozni szemben a conservativekkel, kiknek 
száma mindinkább növekedett 1 miután tapasztaltatott 1 miiJÖ szo
moru következmények származtak ama szent elvekböl. 

A veszélyt szomszédságánál fogva legelsőben is Piemont 
érezte. III. Victor Amadé, ki ottan uralkodott, nem vala hős, még 
csak nem is katona, mindazáltal szerette a hadsereget annyira, 
miként azt mondaná, hogy többre becsül egy dobost mint egy tu
dóst, ösei politikáját követte, ked·velte a pompát, és százhusz millio 
adÓssága volt. Mint buzgó katholikus s egy növére és két fivére 
által XVI. Lajossal rokon, keresztényi, királyi s rokoni kötelessé
gének tartotta fegyverkezni j befogadta a franczia nemeseket, kik 
nem mint áldozatok de mint lázadók költöztek ki honukból, s akik 
Turinban ellenforradalom létesitésén müködtek; és a többi hatal· 
masságokkal megegyezett a módokra nézve, mellyek által e véle
ménye ezerint pillanatnyi tüzvész elfujtandó s országában az uji
tok reménye meghiusitandó volna, kik lázító beszédekben s néhány 
tapintatlanul elnyomott mozgalomban kezdének mutatkozni. A király a 
menekültek és az uj császár által aürgetve támadólag lépett feJ, és 
Savoyában s Nizzában a szükséges hadi készületeket megtette 
(1792). Francziaor~zág követe, Semonville által szövetséget ajánlt 
neki, de ö még kihallgatni sem akará azt s az Isére és Var között 
a köztársaságba betörni készült. De a hadi készülödések csakha
mar felette tökéletleneknek bizonyultak be, mert Mootesquiou elfog
lalta Savoyat, Lazari, a piemontisk fővezére, elhagyván erős ál
lásait j a hajóhad meg Nizzát vette be, hol miután a lakosság el
lenséges indulattal viseltetett a francziák iránt, ezek kicsapongá
soknak és hoszúnak engedék át magokat. A szárd hadsereg eltö 
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kiá.ltatott Európában gyávának, eddig mr.g nem futamodván meg 
más ama. rögtönzött hősök előtt. 

Oneglia központja vBla a Fra.ncziaor:~zágot nyugtalanító ka
lózhajóknak, s minthogy ezek egyike lövést t~tt az ajánlatokat 
hozó franczia hajóra, TruguP.t tengernagy a várost bambáztatta; 
a nép mind elfutott, kivéve a szerzeteseket, kik sérthetetleneknek 
hitték magukat, de legyilkoltattak s a város felgyuj tatott ( 1793). 

'A menE'kültek, kik Savoyában valának leteleped ve, serflgestül Tu
rinba futnak s csak néhány hegyi lakó és a barhetti-k védték ma
gukát. De midön Montesquiou, mert a savoyaiak hazafias gyilko. 
lásait fékezte, a köztársaság által letétetett, és Robespierre hajme
resztő kegyetlenségei a kedélyeket elkeserítették, a szövetségesek 
bátorságot nyerve Francziaországba betörni Rzl\ndékoztak, azt hi
vén, hogy a népek felkelendnek a rémuralom zsarnoksága ellen; 
de Kellerrnami ötvenezer franczia élén megerősíté magát a savoyai 
és tengeri Alpesek között, s az uj harc!lmodor meghint< i tá a régi 
taktikát, melly azokott lassuságával müködiitt. 

A genuai köztársaságot kereskeclöinck Francziaországban el
helyezett nagy tökéi óvatosságra inték. De kHiönben is nem akart 
Piemonttal egyesülni, ismervén annak régi vágyait; nem A usz
triával , mellynek csak imént rázta lll bilincseit; R ckl(ént a Pá
rizsból és Londonból jövő s egymással ellenkező követelések kö
zött ingadozott. Ez utóbbi kiilönösen visszaélt fensőbbségével; 

árulás segélyével megtámadja a genuai kikötöben horgonyzó Mo
deste nevü fr:lllczia frt•.gatot, a genuaiaknak megparancsolja, hogy 
Francziaországgal minden összeköttetést megszakítsanak s 11nnak 
hajóit befogadni ne merészkedjenek: hallatlan hatalm~~oskodás! Az
után a corsicaiak angol zászló alatt szabad utat engednek régi 
gyülöletöknek, mint kalózok nyugtalanitván a tengerpartokat. 

Az alkotmányozó gyiilés visszahívta e szigetre Paoli-t, ki 
Párizsban és egész F'rancziaországban diadallal fogadtatván 1) 1 

1) Paoli igy ~r: "Ohlljta11ám, IIogy a nem~etgyülésben kevesebb szr',nokunk 
h bölcselönk volna. Az angolok Magna Charta-ja neUAny ~orban van ös:;zefog· 
!alva, a a Bill of Right8 szintén igen rövid j s az angol szabad,flg emer. emlék
kövei és aJarjai n<>m néhány 6rai elmélk!,dé~ után tétettell le. A le~jobbat frir
kllnik s stt61 félek, hogy eltalálják veszteni a j6t j szétrombolj:ik ezen tartomány 
alkotm!nyát a az amerikaiaké után futnak j Bizanczcr:al szemközt C11lcedoniát épí
tenek. Ha van is az angol alkotmánynak némi hiánya. könnyen orvosolható s 
napr61-napra orvosoltstik is az; de a francziák mindent egy pillanat alatt Rkar
páaak léteBiteni 1 eddig még mit sem hoztak l'tre 1 mi azounal sztltrombolbst6 
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visszatért llazájáha, reménylvén, hogy szabadnRk látand ja épen 
azon francziák keze által, kik előbb bilincsekbe verték; s rnérsék
letet és egyetértést ajánlott 1). De a forradalmárok felülkereked
tek, ö pedig a n~p SZ(.·kásoR hálátlanságának martalékul dobva két
ségbeesik a különcz szabadság felett 2), s még nagyobb kétségbe
esés fogja el, rnidőn látja, hogy Francziaország olly istentelen és 
vérengző volna s a népekkel kereskedést üzne, s igy félnie kelle, 
hogy Corsicát Genuának eladn á, vagy Piacenzával elc~erélné, s 
hogy végre a franczia izgatás tulsulyra emelné a fondorkodókat, 

nem volna .... Miudeu oldalr61 az tünik ki, hogy a nép szabad altar lenni 8 

talf.n mi iM azok leszünk; legalább olly mérvben mint a francziák." 

') "Sokltal elönyö8ebbnek tRrtom, ha a többi franczia tRrtományokkal egy 
független ozabadságra egyesülünk. Ha ettől megfosztat~>ánk, vagy valaki eladná 
azt, vagy annak romjai felett z~arnokká emelkeddk. Most már megmondliatom: 
hányszor kínáltak meg engem e •ziget független fejedelemségével ? tal4n hogy 
kísértetbe hoz~:anak. De mások kedvező körülmények között felhaszuálhatták 
volna e kísértést. Más tartományokkal egyesül!.en biztosabbak vagyuul< szabad
ságunkat illetllleg. Ami engem vigasztal s lelkesedéssel tölt el, ar;, hogy képvi
sel8ket küldh.,tünk a nemzet.gyülésbe, melly egyltoJ· kétségkivül egész Európának 
világosságot és s?.abályokat kölcsönöz. Ami honfitársaink lelke el8tt egy nagy 
dolog lebeg: nem fogja magát többé alji!Bnak és megvetettnek tekinteni s boszus 
tekintettel utasitundja vissza egy ge1ouai sanator gögös leuézését, mint ameily 
nA.Ia sokkal lentebb áll. És ki tudja, hn e sokat igérö idő~zakok nem fogják-e 
egykor a zs11rnokok tr6njait mfgdöuteni? Milly kilátás a kereskedelemre 1~ 

7) 1792 ki jaLilÁr 8-ról igy ir: "Soha nem hittem volna, hogy busz évi 
zsarnokság képes legyen lerontani annyi polgári erényt, mellyeket a szabadság 
orszi.gunkban keves idő alatt kifejtett. Oh bár meghaltam volna, midön értesül
tem, hogy a francziá.k országunkat nagylelkiileg szabadaággal ajánkékozták meg! 
Kevesekr81 lehetne elmondani, hogy midőu szemeiket az örök álomrA behunyták, 
ezerenesésebbek voltak légyen mint én. Milly szomoru jöv8 áll lelkem elé l Már 
látom, hogy a törvények érvényesitése végett egy helyi tekintélyre leszen 811Ük· 
aégiink, &IDelly egyensulyban tartsa a különféle közigazgatási testületeket s őr
ködjék viaszaéléseik és mulasztásaik felett. Igen távol vagyunk a mozgalom köz
pontját6l; & távol es8 hatalom nem látja a bajt. Vagy ha látja, ékessz6lá.st61 
ragyog6 leveleket ir, mellyek teljesen hat6Htalanok a tudatlanság és birvágy ál
tal megvakitott egyénekre, kiknek fejökbau örökösen azon tárgy motoz, mellyet 
óhAjtanak. hmeretlenek lévén a villlg a8t önmagok el8tt ia, nem lehet fogalmuk 
a valódi becsületről s még kevesbbé a val6di dicsllségröl. Tegnapelőtt a bastiai 
caöcselék igy nyilatkozott: "A tábornok hireasé szeretné tenni nevét, megtart
ván számunkra a szabadaAgat még okkor, ha azt l•'raocziaorsr:ág elvesztené. Nem 
fog aikerülni e terve. Mi rLindenesetre, még ha elves~:tené ia szabadságát a mo
narchia, .alatta akarunk élni." - O gentem ad servil.utem natam l Ah minll auly
lyal neheP.edik r6m a vértanuk vére, melly rendeleteim következt,ben avégbl:ll 
ontatott, hogy azabadaigot adjak a népnek, melly arra annyira méltatlaD,Y , , , 
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rá.galmazókat, rablókat, egy szóvnl mindazokat, kik a zavarosban 
kedvök ezerint halászhatnak 1). Honfitársai által bevádoltatván, 
Párizsba vitetett, ottan magát Marat és Danton előtt igazolandó. 
A sziget, boszusággal B undorral eltelve a rémuralom iránt, fel
lázadt 1 a szövetségesek mindent elkövettek, hogy azt a francziák 
ellen felizgassák; és Paoli igéretet tlln, hogy támogatandja öket1 

mihelyt az angol ég spanyol egyesült hajóhadak, mint reméoylék, 
a Földközi-tengeren megjelennek. Itt azonban a francziák ural
kodtak s Truguet Sardinia szigetének elfoglalására kUidetett, ameily 
legalkalmasabb pont ama tenger feletti uralom biztosilására s Cor
sies féken tartására. A szé.rdok rettenthetlenül védék magukat s 
a tengernagyot visszanyomták, ami által Paoli felbátorítva a felke
lést végrehajtotta, a biztosokat elkergette s állását megszilárdi
tandó magát az angoloknak felajánlotta. 

Eközben a szövetségesck Colli és Dellera vezél'iete alatt Niz
zát megtámadják 1 bizván a megérkezett angolok ban, kik a nápo
lyi királyt határozott nyilatkozatra kényszeríték, Toscanát, melly 
semlegesen viselte magát 1 fenyegették, Genuára ráütöttek, mintha 
csak készakarva oda müködtek volna, hogy egy eurapai háborura 
teljes okot adjanak. XVIII. Lajos Veronából igazgatta a király
párti mozgalmaka.t, de V eleneze Ft·ancziaország felszólítására sietett 
neki a vendégszeretetet felmondani. Ausztria azllnkivül hogy az 
ellenségeskedéseket megkezdette, a semleges g·raubündeni területre 
rontott, elfogatandó ottan Semonville-t és másokat, kiket Franczia
ország Törökhonba és Velenczébe követekül küldött 2). 

•) 1793-ik évi j~tonár 28-r61 igy ir: "Különféle hirlapi ezikkeket olvastam; 
ugy 11\tszik, czélzatusan irattak azok s egyeneMen azért, hogy a szabadllághoz 
való ragnszkodásuokat kétségbe vonják. Szeretoém ezen uraktól megkérdezni, 
hogy ha már ök bennünket gyaousilanak, noha anyáok tejével szivtuk maguokba 
a szabads6.g és egyenlőség iránti szt>reletet s ennek olly fényes pr6b6.it adtuk B 

érette annyi viszontagságat kif~llottunk, vnjjon oel<ünk nem volna-e szabad gya
nus Billemmel tekinteni bizonyos urak szándékait, kiknek bazafiasságuk legfölebb 
három évnyi idösz11lrra vihetö vissza s a kik 11 hazáért sem vért nem ontottak, 
sem számkivetést nem szenvedtek, sem j őszágaikbau k6.rt nem valluttak. Ami né
pünk kezdi szemeit felnyitni. Ugy látszik, hogy czéljok Corsic6.t pártszak!!.d6.sbao 
tartani ; s aki a távolból határoz, legtöbboyire a roszabb'1oz rugaszkodik. Én 
egy kis nyugalmat ohajtok a franczia nemzetnek, mert nem vagyok képes ezen 
aljas és megromlott forrongás közepett élni. A t6.volb6l vagy oem fogom látni 
hazám viszontagságait, vagy kevéssé én:eodem azokat. Az ember szemE> előtt mio
den dolog kino~abb u , •• Paoli levelei. 

~) Storia della clioce•i di Oomo czimU munk6.m IX. könyvéboa egész terje· 
IleiméboD elbeszélem e tényt. 
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Róma, a katholikus világ feje, ameily most VI. Piusban a 
Mediciek fénykorát megujulni látta, megrémült a forradalomtól, 
melly istentelen tanoktól nyerte származását; félbeszakítja nagy
szerü müveit, nagylelkiileg befogadja az 'áldozatokat, de erőszakos 
eljárással nem akará felingerelni a forradalmárok dühét. Mindaz
által látva a vallás eltöriiltetését, a papok legyilkoltatását, a püs
pökök elltzetését, a király lefejeztetését, sőt hogy önmaga is fe
nyegettetik ama honfidalokhan, mellyek a papok Rómájában az uj 
gallusokat üdvözlék 1) 1 egyházi átok alá veté a köztársaságat, a 
felizgatott nép pedig meggyilkolja Hugues Basaeville követségi 
titkárt, mint "aki a franczia közté.rsaság által az istentelen szik
rák szitása végett a Ti her partjaira küldetett." Elképzelhető, milly 
zajt ütött ez Francziaországban s menn.)::Íre fogadták, hogy er;t 
hoszulatlanul nem hagyják. 

Nápoly egészen Karolina királynő befolyása alatt állott, ki 
osztrák föherczegnő és Mária Antonia testvére lévén gyüliilte a 
francziákat, amit még inkább neveltek minisztere Acton és az 
angolok, kik ama felette fontos tartományt pártfogásuk alá haj
tani reménylék. A félelem kegyetlenséget szül ; egy állam-tör
vényszék i!lzonyu szigort gyakorol ítéleleiben ; próbái vagynak 
huszezer bünös ellen 1 gyanusaknak tart ötvenezret 1 hármat a 
vérpadra küld, kik közől a legidősebb huszonkét éves. Karolina 
le akará rontani "ama régi elöitéletet, mellynél fogva a vádas
kodó becstelennek tartatik", országát kémekkel árasztja el s a 
börtönöket vagy jobhan mondva Sant-Elmo és Messsina várak 

Magán&.k Semonville-nek nyil&tkozataiból, ugyszintén Mounier-nek a 
pair ek kamrájában 1840- ik 6vi február 7-én felette tartott dicsbesddéböl kitü
n ik, miként görbe szemmel 11ézték öt a forradalmllrok, midiln Corsicllból visBZahi· 
vatott. Rogy megmeots6k, sziuleg Koostant.inápolyba küldék követlfl; de volta
képen a legnagyo\,b titokban To;cánál>a kelle •nenoie, evvel és Nllpolylyal a ki
rA!yi család megmaradt tagjai megmeot6se felill alkudozandó. Maga D tnton, elő

érezve pártja bukását, meaedéket airart magának Uszíteni a trón 16pcsőjénél. 
Öt tehflt To;;cánllb·L, Maret-t pedig NApolyha küld6, hozzAjok csatolva Montholont-t, 
Semonville fogadott fiá. t, ki katonai pályáját Napoleon alatt Corsiciban kezdette 
meg s khöbb Szent-Ilona szigetén ann.·•k végszavait felfogta. De az emlitett el
fogatás elrontott mindent. 

1) Chénier A. egyik honfidala igy hang:~ott : 
Diaparause:z:, prétru impurs ; 
Fuyez, impui,sanle.~ caho1·tes: 
Camille n' est plus dana vos mura, 
Et les Gaulois sant a vos p01·te1. 



- 126 -

árkait vétkesekkel és gyanusakkal tölti meg. Ezalatt minden mó
don majd a templomok ezüstjeiböl, majd a közbankok megrablá
súb61 pénzt csinál j igen erős hadsereget gyüjt, van harminczhat
ezer embere, százkét különbözö nagyságu hajója ellátva hatszáz
tizennyolcz ágyuval és nyolcz'.'zerhatszáz emberrel j az él:ség felette 
sokakat arra kényszeritvén, hogy magukat besoroztassák. Annak 
daczára, hogy semlegességet igért, Angolországgal szövetkezett 
(1793), s a nápolyi hajók 'l'oulon kifosztására indultak, de kény
tt-lenek valának eredménytelenül visszatérni. 

A rémuralom kora volt, s igen sok déli tartomány felkelés
ben vala; ugyanazért ha Piemont a lyoni akkal, provence-iakkal, 
a girondistákkal és foederalistákkal egyesül, az első szm·cpet vi
hette volna ama kisérletekben, s talán megválto;.~tathatja vala 
Francziaonzág soraát. De a köztársaságiakkal való egyesüléstől 

irtózott a király j különben is a jakobinusoknak sikerült e woz
galmakat einyornni; Kellerman kiszorítja Savojából a piemon
tiakat; egy másik hadsereg pedig Rivierán át betör Ventimi
glia- és Oneglill-ba s ekként meg vala az ut nyitva Piemont meg
támadására, mellyel Cenis hegyről eg) l!,yőzelmes badsereg fenye
get, csak Brunetta által tartatván ez még fel. A saorgiói bevehe
tetlen erősség egy időre gátolta előnyomulásukat Liguriában, de 
kénytelen vala magát feladni, li ezáltal a Col di Tenda elfoglalá
sát lehetövé tenni. A megrémült királyok most mt'g inkább fe
nyegetőznek, szapo.-itják a befogatásokat és kiv(•geztetéseket, ket
tőztetett éberséggel őrködnek l! mindenféle összejöveteleket, vol
nánlik bár azok tudományosak is, betiltanak. De a nápolyi király
tól nem számitbainak segélyre, mert aunak saját háza ég; Ausz
tria pedig megelégedve avval, hogy Lombarcliát a betörés ellen 
biztositá1 csak néhány ezredet küld, de a francziák idővesztegetés 
nélkül megtámadják Dego mallett s visszavonulásra kényszerítik 
öket. 

E:~.a)att a rémuralom megbukván, ugy látszott, hogy Fran
cziaország Európával kibékülni szándékozik ; de Piemont és 
Ausztria makacsul megmaradtak az elvböl inditott háboru folyta
tása mellett s az Alpesek között és Rivierá-ban tovább is csatáz
tak. A köztársaság Porosz- és Spanyolországgal kiegyezkedvén, 
Scherer nagy hadseregeket vezrt Olaszország felé s Masseoá-val 
és Serrnrier-ve) egyesülten Loano mellett megveri Colli osztrák 
tábornokot, elfoglalván annak összes ágyuit és társzekereit (1795. 
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nov. 24). Ausztria ekkor hadserege vezényletét Beaulieu-re bízza, 
akinek ellenében Francziaország Buonaparte Napoleont állítja. 

BuJnaparf~ 

Ez Cor~imiban egy nemes családból szúrmazott ( 176q aug. 
15) '), ru e Ily aSalicetikkel Francziaországhoz szitott, amiért il! midön a 
Paoli-k és Pozzodiborgo-k jutottak diadalra, onnét számüzetett. 
A Buonaparte-k ekkor Marseiliebe költöztek, hol Letizia asszony 
özvegyen maradván, igen szük körülmények küzött élt s kedves 
külsejü leányai a házkör!ili szolgálatokat végezték. Férfi gyerme
kei jövőjök biztositása után látták, közt.ök volt Napoleon is, ki pap 
nagybátyja áltál neveltetett fel, most pedig jakobinus érzelmü 
iratokat bocsátott közre Brutus Buonaparte aláirásávaL A hadse
regbe lépvén legelsőben mint tüzértiszt Toulon ostrománál tüuteté 
ki magát, azután pedig Párizsban egy felkelés véres elnyomása 
által ( 113 lap). Ezidöbl'n a directorium pénzhiányban szenv!ldvén, 
hogy hadserege ellenséges területen élelmeztetnék, Ausztriába egy 
betörést tervezett. i né01ellyek ekkor Bécsnek egyenes megtáma· 
dását java~lák, és a következö hadjáratok felette valószinUnek bi
zonyit ják e ruerényletet, melly egy csapással véget vetendett a 
háborunak i de ez akkor tilbbek előtt &f:!yrémnek látszott s Buo
naparte Olaszországon át remélt oda jutni, ekként uj harczmezöt 
és uj ellenségeket keresendő, s ugyam1kkor valameily tartományt 
meghóditandó, melly Német-Alfölddel kicserélhető volna. Az olasz 
határok már mindenütt át valának lApve, midön ö Scherer helyett 
fővezérré neveztetvén, (1796. febt·. 29), szükségesnek hitte a rend
szerrs csatázásokkal felhagyni s Ausztriát, az olasz fejedelmek lel
két, s1;ivén megsebzeni, és az olasz nemzeties érzllletet ellene felin
gerelni 2), bizonyosnak gondolván, hogy ennek kiüzetéaével a had-

1) N~m!•llyek mell'je~yztlsre mlllt6nak t11lálták hogy 1769-ben uiJlet.tek 

Napoleon, Wellington, WHlt~r-Scott, Canning, Cbateanbri~&nd, Soult., Mehemet-Ali. 
2) "Terjeszteni a szabadság elveit Piemontban és Genuábau, meggyujtani 

ot.t a polgárháboru fáklyAjAt., :mnyi volna mint a 11~pet a nemeAek tls pap()k 

ellen lázitani ; ezt téve felelösek lenn&nk a kihágásokért, mellyek rendesen ki

sérni szokják az illy küzrlelwet. Ellenben az Etseh·h"z ~rvf! azon helyzetben le

szünk, hogy az idegen uralom <!llen birdf'thetjük ki a sz~bads!Íg elveit., s izgat

hatjuk ... fel 11z olasz hazafi•ágot: nem lesz szük,éges egyenetlen&4!get t8maszt.ani 
a különbözö polgári o.;ztályok közölt; neme.•ek, polgárok, parasztok, mindo~ Aj-m 
tel fognak hivatni HZ olasz haza helyr~állitásfl.t czélz6 közös cselekvésre. E sz6 

Italia, "kildt.v11 M"jhwdt.\1 B .. !o~nftig. l ihö., h"•ást "'iilPnd; a Tirinn ment~n hir

dett.,tv.;n. a .. o!auuk uzt mondanó.k: - Miért uem nyomóitok ellire ?" 

J{apoleoD, Oampogne d' Italie, 
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járat véget ér. Elutazott tehát s megigérte, hogy három hónap 
alatt vagy visszatér Párizsba , vagy mint p;yllztes Milanóban 
leszen. 

Olaszort~zágl hadjárat. 
Piemont ekkor Colli tábornok vezérlete alatt huszonkétezer 

emberrel zárta el az átjárásokat; Ausztria pedig harminczhatezer
rel Beaulieu parancsnoksága alatt, kinél az öreg tapasztalata fiatal 
lélekkel párosult: de a féltékenység akadályozá, hogy egyetértö
leg müködnének. Buonaparte Nizzában (marcz. 26) harminczhat
ezer francziát talált, de igen nyomorult állapotban ; sem ruha, 
sem pénz, sem lovalt és élelemszerek, de igenis volt bátorság, 
kitartás, köztársaságias tüz, voltak jeles hadvezérek, minök Mas
aena, Augereau, ki saját vitézségét katanáiba tudta átönteni , a 
bátor és tanult Laharpe, a merész és rendszeres Serrurier 1 Ber
thier különösen kitünő a részletekben és a dolgok gyors felisme· 
résében, továbbá Miollis, Lannea 1 Murat, Junot, Marmont 1 kik 
mir.dnyájan addig fognak élni a történelemben, mint Görögország 
és Róma hősei. N a po leon közöttök letévén a köztársasági as bizal
masságot, ámbár legfiatalabb, mint fclebbvalójok viseli magát; a 
tábornokoknak egyenkint négy Lajos-aranyat ad , a katonákhoz 
pedig igy sz ól: 11 Ti rongyosak vagytok és éheztek s a kormány 1 

melly mindent nektt:k köszön, semmit st·m tehet érettetek. Én a 
földi paradicsomba foglak benneteket vezetni, hol termékeny sík
ságokat, nagyszerü városokat és bösi>gben uszó tartományokat 
fogtok találni s a hol tisztelet, dicsöség és kincsek várakoznak 
rátok." Montenotte mellett győzvén 1 Millesimo-nál az ellenség 
középhadát megrohanja, az osztrákokat a piemontiaktól elvágja 
(april 11-14) s ez utóbbiakra veti magát és Cherasco-ból illy 
tartalm u kiáltványt bocsát ki: "Olaszok, a franczia hadsereg j ö, 
bilincseiteket ezéttörendő; a franczia nép barátja minden népnek, 
siessetek eléje: tulajdonaitok, azokásaitok és vallástok mind tisz
letben fognak tartatni. Na~ylelkü ellenségként harczolunk és egye· 
dül a zsarnolwk ellen, kik titeket szolgaságban tartanak." 

A sardinisi királynak, kit szilárdságában megingatott azon 
meggy<lzödés , hogy az osztrák és franczia szülgaság között ez 
utóbbi mint kevésbbé gyülölt többet ér, fegyverszünetet engedé
lyez (april. 2'l), Ceva, Cuneo, Alessandria és Tortona várai átadá
sát kötvén ki azért, ami által a Francziaország és Lombardia 
közölti közlekedést biztositá. Buonaparte most kiégészifett hadse
regével, a~ ellenségtől elfoglalt ágyukkal 1:1 a zászlója alá sereg-
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lett önkénytesekkel miutá.n "tizenöt nap alatt (mint mondá) bat csa
tában győzött, buszonhat ha:jót, százlitven ágyu t, több erősitett he
lyet elfoglalt, tizenöteze1· fegyveres embert fogolylyá tett, ágyuk 
nélkül litktizetel{et nyert, folyókon hidak nélkül átment, a hadse
reg h11ltkancs uélidil utazott, pálinka sőt gyakran kenyér nélkül 
táborozott", a Pó jobb partján termékeny völgyeken s a hadsereg 
erejevél arányban álló vonalon Lombardiába nyomul. Francziaor
szág visszhangzik a még kevéssel előbb ismeretlen hős dicséreté
től ; Olaszország aggodalom és csodálat között lebeg; s valóban 
egy fényes korszak vala az egész Europára, ránk nézve pedig a 
legérdekesebb történetek egyike valának ama hadjáratok, mellyek 
a franczia kedelyeket a fejetlenségtől ciszoktaták s azon végzödtek, 
hogy a szabadság nyomorait a dicsHség nyomoraival helyettesítsék. 

Midön Buonapai-te Sz. Ilona szigetén bus emlt?keinek sulya 
alatt meggörnyedt, gyönyörrel tekinte vissza azon hadjáratra B 

hasztalan titkolt lelkiismeret-furdalással látta, milly sok jót tehe
tett volna hazánknak ; ő is olasz mint mi, karja egy szabad nem· 
zetnek, képes az egység hatalmát s a rendezett szabadság hatályát 
érezni: mindazáltal miután mások megszüntek neki hízelegni 1 ö 
maga hízelgett magának, s mindig a katonai dicsőségen állapodtak 
meg szemei 1). 

Honfiaink közöl azok, kik egész Olaszországnak egy hatal
mas nemzetté való egyesülését ohajták, ezt a hóditjlstól reménylék, 
s annyival inkább egy olly hoditástól, welly nem dicsvágyó kirá
lyok, de egy szabad és szabadító nemzet müve vala. Mások, kik 
az encyclopaedistó.kat s a franczia hirlapokat olvastált, a szabad 
kömüvesek gyüléseiben résztvettek és saját fejedelmeik ujitásait 
mérlegelték, minden jót a köztársaság felállitásától reménylettek. 
A tömeg, melly az erő fénye által rendesen elvakittatik, csodálat
tal nézte a váratlan győzelmeket s Buonaparte személyében az 
olasz höst szerette. De a papok, szerzetesek, nemesek, kik kö
zöttünk még kiváltságaik elvesztése után is nagy befolyással bir
tak, irtóztak a kilátásba helyezett uji.tásoktól s a királygyilkosok, 
a rémuralom párthivei, a trónok és hit felforgatói iránt mély gyü
löletet és iszonyt keltettek a nép között. 

Mi:ndnyájan csalódásban voltak, ruert a directorium csak azért 

l) Tgen fontosak a bt~lluuói herc~eg Emlékiratai, mellyekbell :J.Z állittatik, 
hogy Thiera az olasz badjárBtot illetilleg folytooosan hazud s nE"m iáttB IIZ ada
tokat, mellyekre hivatkozik. 

XVIII. 9 
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akará Lombardiát meghóditaní, hogy azután azt Német-Alföldért 
cserében Ausztriának adhassa s e kk ént a békét biztosithassa; de 
Buonaparte ovakodott ezen titok eláJ·ulásától, sl:lt inkább czirógatta 
a szabadság- és függetlenségnek mindig olly kedvencz eszméit s 
nyert utasitása értelmében a régi tisztviselőségeket helyhaMaági 
kormányokkal helyettesité. A parmai és piacenzai területekre lép
vén, mellyek a Bourbonok alatt a hábornk viszontagságait kipi
henve földmüvelés, müvészet és ket·eskedelem tekintetében virágzó 
állapotnak örvendtek, két miiiió líra-, ezerhatszáz M-, nagy meny
nyiségü gabna- és huszonnégy jelesebb festményért a herczegnek 
fegyverszünetet engedélyez. És mig (St a németek egyenesen Va
lanza-nál várják, ö egy rézsutos hadmanettel Piacenzánál átkel a 
Pó folyamon , megveri Beaulieu-t, ki későn érkezett meg, a Lodi 
mellett vivott véres csata után (1796 máj us 9) átmegy az Ad dán 
és Milan6ba érkezik (máj. 15.) 1). 

Ezen szép tarton.ány, melly százados háboruk oka vala s 
amelly negyvennyolcz év ota csak akkor hallott ágyuszót, midön 
ünnepélyeket rendeze az ide.gen fejedelmek számára, akik iránt ha
gyomágyos tisztel ette l viseltetett, de akikt/:11 most a legutóbbi há
boruk következtében eszközJött adófelemelés miatt elidegenedett, 
felkelt, azon édes reményben ringatva magát, hogy az olasz egy
ség feje leend. A személy és vagyon tiszteletben tartása által meg 
lévén nyugtBtva a kedélyek, Buonaparte a közigazgatást a hely
hatóságokra bízza, mellyek első elemét képezik az alakuló nemze· 
teknek s utólsó menhelyét a bukófélben lévi:! hatalmaknak; nem
zetőrségeket állit; örömünnepélyeket rendeztet ; tu laulyra emelteti 
a szabad kömüves páholyok fejeit; politikai gyiildéket és szónok
latokat tartó birlapokat létesíttet, s ugyanakkor husz milliónyi hadi 
adót vet ki, megfosztja az egyházakat ezüstjeikt81, a zálogházakat 
zálogaiktól s a lelkesedés mázával takarja el az önzés számitásait. 
A rongyos és sovány katonák felruházkodnak és megbiznak; élénk
ségök és kedves modoruk által megnyerik a férfiak s még inkább 
a nl:lk kegyét s tele marokkal szórják vérengző s nagylelkü da
laikat és a katonai s épen azért nem igen okoskodó szabadság 

1) "A Vendemiaire, sőt Montenotte sem keltették még fel bennem a hit.et 
fensőbhségem iránt; nem előbb, csak Lod i után jöttem a gondolatra, hogy köny
nyen döntő szerepiövé is válhatok politik•d szinpadunl.on. Akkor pattant. ki a 

magas nagyr11 v ágyAs IPI!'elsi:S ~zikrá,ia." 

Mém. de Snint-Héléne. 
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eszm~it. Pavia., melly mozogni kezdett, irgalom nélkül kifoszta.tott 
és elha.mva.sztatott. 

Buonap:~rte tiz millióért, élelmi szerek- és festményekért fegy
verszünetet enged a Velenezéba menekült modenai herczegnek 
is; s miután saját hadseregét életrni szerekkel ellátta, a pénzezü
kében szenvedö directoriumnak harmincz . millió fraokot és száz 
paripát, a rajnai hadseregnek pedig szintén jelentékeny összeget 
küldhetett. Terve volt Tirolba becsapni s a Duna völgyén át a 
Moreau és Jourda.n parancsnoksága alatt álló rajnai hadseregekkel 
egyesülni j de Carnot ábrándosnak és veszélyesnek tartá e tervet 
s megparancsolá neki, hogy hadserege felét KelJermann parancs
noksága alatt hagyja Lombardiában, a többivel pedig nyomuljon 
Róma és Nápoly ellen. Buonaparte mindjárt belátja, milly nagy 
hiba volna a hadsr-reget megosztani s VIII. Károly példájára Olasz
országba annyira bemélyedni j s ugyanazért megtagadván az en
gedelmességet készHieteket tesz Mantuának, az osztrák zászló emez 
utólsó menhelyének ostromlására, azután az Etsch folyón át előre 
nyomulandó. Fényes szavakkal elszámlálván a diadalokat, igy szólt 
a hadsereghez ; "Még hátra van nekünk több erőltetett maneteket 
tenni, más ellenségeket leverni, borostyánokat szedni és sérelme
ket megboszulni. Azok, kik Francziaországban a polgári haboru 
gyilkait élesitik , reszkessenek j a népek legyenek nyugodtak, mi 
~ népeknek barátjai vagyunk. Helyreállitani a Capitoliumot, feltá
maszt:tni a római népet százados szolgaságából, ez leszen a mi győ
zelmeink gyümölcse. A szabad és mindenki által tisztelt franczia 
nép Európának egy dicsőséges békét fog adni, melly a hét évi ál
dozatokért gazdag kárpótláRt nyujt. Ti akkor vissza fogtok térni 
tüzhelyeite~,hez és polgártársaitok ujjal mutatva rátok azt fogják 
mondani: O i s a z o l as z o r R z á g i h a d se r e g b ö l v a l ó. u 

Velencze most meghazudtolá régi eszélyessége hirét, biztos
ságot negélyezvén midön a párizsi szószékekröl nemessége, Tizei 
és inquisitorai ellen a legnagyobb kifakadások hangzottak. Egy 
részről ekként fenyegetve, más részrlll az osztrák kapzsiság iránt 
bizalmatlansággal telve, azáltal hivé a veszélyt elhárítani, ha elpa
lástolja azt s az örvény szélén meghosszabbitja a kicsapongó ün
nepélyeket ; és az inquisitorok arnilly esztelen épen olly alkot
mányellenes rendelettel megparancsolják, hogy a dolgok valódi 
állása sem a kisebb , sem a nagy-tanácsnak be ne jelentessék, 
megakadályozván ekként, hogy czélszerii javaslatok tétethessenek. 
Feltartható volt-e akkor a vészthozó semlegesség, midön a fran· 

9* 
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czia hadsereg már-már területt'lre vala lépendő? A fiatal főurak a 
fegyverkezést és a határoknak bárki elle::;ében való megvédellét 
javaslák i az öregebbek Ausztria karj:1iba akarák maguka.t vetni, 
ámbár jól tudták, hogy az rég<'n áhitoúk or~zágul( után ; a meré
szebbek végre a győzö és köztársaságia!! Fmncziaországhoz haj
lottak, ameilynek érdeke nem eme kiiztársaság megsemmisítését 
de egyedül azt kivánná 1 hogy annak elaggott alkotmánya az Ö 

eszméi szerint megi~jittaBsék. 
A legroszabbat, a fegyvertelen ~emlegeBséget vá.lat~zták. És 

mi következett ebből·? Buonaparte a bresciai terült:tre lép kije
lentvéu, hogy ezáltal a fönséges köztát·saságoD sérelmet ejteni oem 
szándékozik ; Beaulieu szintén megsérti t.erületét s csel által Pe
schiera várát elfoglalja; de midön Buonaparte Borghetto ruellett 
győzedelmeskedett s a Minci6t átlépte 1 kénytelen volt azt oda
hagyni s Tirolon át visszavonulni, amikor a francziák vonultak be 
oda j késöbb pedig Veronát és az egédz Etsch vonalat elfoglalván, 
Mantua ostromához fognak (j un. 3.). 

Eközben a köztársasági ragály egész Ola~zorszagot meglepte. 
A főnemesek, az osz.trákok és angolok, minden módon igyekeznek 
annak csiráit elfojtani; a pápa hadi készületeket tesz i Ferdinánd 
nápolyi király Lörtönözteti a hazafiakat s koronáját az égnek 
ajánlja fel i az angolok mindenütt szitj ~tk a tüzet és fizetnek. Ausz
tria nem gondolh11tott többé arr&, hogy Francr.iaországba betörjön; 
sőt látván, hogy Mantua elvesztf\se által ezen oldalról fedezetlen 
maradna, Wnrmser tábornagyot hatvanezer ember élén Tirolból 
Buonaparte ellen küldi (julius.). E~.ek a mantuai várban elzárolt 
tízezer fegyvet·estől é~ a hií. tiroliaktól támogatva az Etsch folyón 
több helyen átkelcndők és Buo11apat·le-t közbeveendők valának j 
minek következtében agg01l~tlom tölti el a hazafiak szivét e re
mény és bátorság cllenfeleikét. De BuoDaparte oda merte hagyni 
Mantuát besz!lgezvén előbb ott ágyuit, tl a Garda t6 c~uceánál ösz
pontositá seregét j a lunato-i csata (aug. 3.) csakhamar visszaúllitja 
szerencséjét, a Castiglione melletti Ctlatával (aug. 5.) pedig, hol 
harminczezer emberével és saját határozottságával hatvan ezret 
győzött le, bevégzi a hadjáratot. 

A csodálat most nem ismer batát·t, s Buonaparte magasa bh 
bangon kezd beszélni az olasz fejedelmekkel; a népeket avval 
biztatja, hogy szabadok lesznek, ha tudnak egyetérteni, s megígéri, 
ho1ry sem fr:1neziák, sem németek, de olaszok lesznek t). 

1) Buoo11p11.rte igy ~zólt A,JI<Jilm:lrehi-hoz: "Mi:iön olsö ízben jöttem Olasz-



Eközben Cat·not .J ourcian· 68 l\'lor•·au-nak meg pa t·~• ncsolja, 

hogy ('gyrná~>tól clválva nytJmuljanak Núnwton;z;igb;l. Daczára e 

hibás parW'JI'Ilnak ~:~~ling mcllett gj /jznlll.; s cgé.szen a Dunaig ha

tolnak; de a fintai Károly flíherezcg gyiinyörii hadi mUveletei által 

viaszavonulásra kényl:lzcriti Mo•·cau-t, kinek epen olly szl!lJ h:;.dvc

zéri tudománya áltnl ~ikcrül seregét sérletlenül visszavezetni. A~ok, 

kik a másodrenciii tehetségek iránt eléíszeretettel viscltet!lek, 

Moreau ezen visszavouulá~>át BuonRpat·te győzelmeivel helyezik 
párvonalba. Ez mfJst ama hadi mozduhtokat támogatni akarva 

Németország felé tartott. s már Trientig hatolt; de Wurmsct' hstr

rne.dszor is meg akarván próbálni szcrenc~éjét, Tirolból a Brcnta 

völgyén lefelé sietett s öt visszavonulásra késztet~. Ekkor ismét 

éledni kezdettek a remények, de Wurmser Bassano me l i ett meg

veretvén (szept. 13.), csak nagy bajjnl veheté be magát MaHtuaba, 
hol mitltán a vár o~;tromlása ujbúl megkezdetct.t, sr·regével együ:t 

iswnyu éhséggel kelle k üzdenie. 

Buonaparte kimerülve lhtván magát, n direclol'iumnak taná

csolá, hogy az erilsebb olasz állam?kkal l<ii:;siin h.',két, a többieket 

pedig függetleneknek nyil ván i tsa. Es cs .. kugy an a nápolyi kil'ály

nak, kiröl tudá, hogy tekintólyes hnderiível rcnde!kezik, tiszles..;é 

ges fegyvernyugvást engedetyezett, kikütvén enuek ft~jélHln, hogy 

az Angolországnak és Ausztriánal~ küldiil t segélyt vissr.ahivja, ki

kötöit a köztársaHág hajóinak megnyissa és FrancziaorR11ágn1tk h3t 
rnilliót fizessen. . A számtalan államfoglyokról csak rgy HZÓt 

sem tett. 
lll. Victor AmaM hi•·tclen elhalván (okt. 16.), utódja IV. 

Károly Emánuel, c jámbor életü, gyenge egészségű és zavart 

kedélyű fejedelem, Francziaország barátsá~át Savoya é~ Nizza át
. engedésével vását·olta meg, czenfciiil a franczia hr~dseregnek Ol'-

flt'8z~gha, fiat.al vnltam mi:.t <in, l.ír•·~< " fi;t:·!~óg Plénl<~égén·l, tu:.~évd, ugysú11tén 
eröim ludntáv".l s a vAgy1tyAI a~okal prhb:h;. t·•nni. At. ÖrPg lvtt.onák l~n{·zéR:;el 

lekintet.l.clt a bajusztalaH fiívez<lrn•, rl" fé,.ye' tetteim 4111<1 c.•lllthnruar elnémít

tattuk, A Rzigot'll ,·iscl<>t ó's szílárrl elvei< sv.ol;atl:moltnak tiintck ft> l ><forradalom 
gyermekében. Midiíu Jd),\ple<n, tllp.,oktl·l e" li joligásoktól vbszh~ngzo',l, a lég; 

mind:•J1 tölem fiiggöa: ;ud6~ok, IHd>~llaJtnl<, g11zd11gol<, sz•'gényo:l<, tisztd,;elök, pa

pok,, w ind lábaim :ál valánalt; tt<w!'rn k"clv"~ volt It>< o!aszol< döti. Ezen ösz
h"ngz6 ilódol><t 11nnyira f,.)mnga<ztalt, s annyi:·a álltatoHa egész Ynlómar, hogy a 
dics ö ;{-get ki véve mindeo írtint érúketlen volt.am j hasztalan tárt.ák ld oUittem az 

olasz· szépségek ke•·seiket. j , • • nekem c;ak az utólwr, és törtóo<elem lebegett 

szemeim elött. Milly idök! milly boldogstÍg! milly dicsöség l' 
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szágáu keresztül szabad átvonulást biztositvAn; B még a szeren
csétlenségek közepett sem tudá feledni régi reményeit és mindent 
elkövetett, hogy Lombardiát megkaphassa; de a directorium azt 
mint alkalmas cseretárgyat magának tat·tá fön. 

Genuával még mindig folyt az alkudozás a M o d es t e hajó
ért adandó kárpótlás iránt, s Buonaparte most kötelességévé tevé 
a gyilkos barbettik megfékezését s néhány 1 Ausztriához és Ná
poly hoz szitó család elüzését j amidőn az angolok Nelson alatt ot
tan hirtelen megjelenvén, egy a kikötöben levő franczia hadihajót 
megtámadnak s azt elfogják, ameily hatalmaskodás egészen elide
genité a genuaiakat 1 kik most elfogadják a franczia barátságot s 
kikötőjökből kizárják az angol lobogót. Buonaparte ösztönzésére, 
kitö! legalább azon érdemet nem lehet elvitatni 1 hogy egyenetlen
ségeink okát és kárait kimutatá, Alpeseken-inneni küldöttek járják 
be Olaszországot a népeket testvérülésre buzditaadók; közép Olaszor
szág telve vala lelkesedett szellemekkel, kik czirogaták az olasz füg
getlenséget j s Reggio volt az elsö, melly Paradisi és Re követeit 
Milanóba küldé, kik ottan az Alpeseken-inneni-ekkel alkudozná
nak s a hajnalló olasz egységet üdvözölnék. Modena ellenáll a 
hazafiaknak j de Buonaparte a fegyverszünetet megszegettnek mond
ván, a fejedelmet trónjától megfosztottnak s tartományát szabad
nak nyilvánítja. Bologna és Ferrara sziutén köztársasággá alakul
nak az Alpeseken-innenihez csatlakozván. Toscana hasztalan mu
tatott barátságos érzelmet j Buonaparte kész a panaszokkal, s kifej
tett zászlókkal vonul át a tartományon, egy badosztályt pedig Li
vorno ellen küld s elüzvén onnét az ott állomásozó angol hajó
csapatot, az angolok és nápolyiak vagyonát elkobozza 1 az erőssé

geket elfoglalja, váltságpénzt követel s a nagyherczeget, csupán 
azért mert osztrák, államától megfosztani szándékozik j eközben fel
izgatja Lunigiana-t, Massa es Carrarát, átültetvén oda a szabadsá
got és pénzt kutatván ott. Ekként felnyitá a kormányok szemeit, 
mellyek most már belátták, hogy hasztalan reménylettek békét a 
semlegességtöl 8 hogy regyverkczniök kell. 

Az angolok viszont Porto Ferrajo-t foglalták el, de odabagy· 
ták azt, mihelyt Corsicá.t elvesztették. Ezen sziget megszerzése fe
lette fontos volt volna Angliára nézve, de ez féltékenységgel visel
tetett Paoli, az egyetlen férfiu iránt, ki annak függetlenségát Fran
cziaországgal szemközt fentarthatta volna. Londonba rendelték tehát 
öt, hol a legnagyobb tiszteletben részesittet-ve beleegyezett szigeté~ 
nek Angolországgal való egyesitésébe 1 nem ugy azonban mint 
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gyarmat-tartomány, de megtartva IHlmzctiségét, ;:allását és törvé· 
nyeit. Azonban a corsicaiak nem nyugodtak bele ebbe s a Buo
naparték által támogatva az angol igát magukról lerázták (179ö); 
és Saliceti visszament, ottan rendet csinálandó s honfitársait az uj 
szolgaságba beszoktatandó. Paoli a rágalom által üldöztetve, de 
lelkiismerete által megnyugtatva London mellett 1807 ben meg· 
halt 1). 

Po>zsorayi ors1ággyülés. Alvluc.~~y. 
Rómának béke-feltételül a köztársaRág ellen kibocsátott bre

vék visszahuzása tüzetett ki, s minthogy ezt nem tehette, Auszt· 
riához segélyért folyamodott. II. Ferencz császár nem tudván bele 
nyugodni Lombardia elvesztésébe, Pozsonyba országgyülést hirdet 
s felhívja a magyarokat, bogy müködjenek közre "a monarchia, 
vallás és nemesség vedehnében, a mellyek bármiféle barbár nép
nél kegyetlenebb, vadabb és istentelenebb franczia nemzet :Utal 
fenyegettetnek :u és sereget gyűjtvén végsö erömegfeszitéssel Al
vinczy tábornagy vezérlete alatt uj hadcsapatokat küld Olasz
országba (nov. l.). 

Buonaparte, ki azonkivül hogy ro:>zul volt felfegyverezve, 
Francziaországból segélyt nem nyerhetett, kénytelen vala e másik 
ellenséggel szembeszállani; és a harcz ezen megujulasa e) csüg
geszti katonáit. Mindazáltal Caldiero és Arcole wellett iszonyu 
tűzzel harczolnak (nov. 15--17), minek következtében Buonaparte 
ismét gyöz, az osztrákok pedig kénytelenek visszavonulni. Buona
parte ösztönzését·e Milano felszereli a lombardiai csapatot, amelly
ben a ktilönbözö tartományokból származó olaszok feledve régi 
viszálkodásaikat teetvérileg egyesülnek ; ezek ét> a loni!yel c~:~a

pat Koseiuako harcztársaival 11 a német menekültekkel sietnek vé-

1) "Üdvözlöm a jókai. lllillfl. És a2:okat is, l<ik nevemet csak némi lelkiis
meret-fnrdal:issal hallhatják, biztosithatja ön, hogy egyedül jó ceelekedeteikröl 
emlékezem. Forradalmaink czélja a szabadság volt s ezt jelenleg valósággal él
vezi a sziget: az a2:tán mindegy bárlli ke•eiböl szárma2:ott. Miuden jól fog menni, 
ha mindegyik lemondva a légvárak épitéséröl használni igyekszik a ltörben, melly 
neki jutott; és nem fog mint az apró madárkák látott szájjal állani, várván, hogy 
mások által tápláltassek. Elégülten és politikai viseletemet illetőleg winden lel
kiiem~ret· furdalástól menten fogom szemeimet az örök álomra behunyni ; a töb
bit Isten bocsássa meg nekem. Elég sokáig éltem s ha meg volna nekem en
gedve az életet ujra kezdeni, uem fogadnám el ez ajándékot, ha nem volna a2: 
egybekötve lefolyt életem tapas2:talatával és ismereteivel, hogy igy ezek segélyé· 
vel annak hibáit és balgaságait kijavithatnám." Leetere eU Paoli. 
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röket ontani ~me hajnalló szabadságért ; a l'eggióiak daczolva az 
osztrákokkal az olasz vitézség első zsengéjét mutatjt\k be. Az Etsch 
folyó ismét piros lett az embervértől; 1) de a Rivoli mellett vivott 
csata után (1797. jan.) Mantua kénytelen volt magát feladni, ek
ként tíz hónapi bámulatos csatázás után Ausztria makacs erömeg
fenitéseinek daczára felső Olaszország Francziaország birtokábau 
hagyatván. 

A politikában szintén olly ügyes Buonaparte Modenát, Bo
lognát, Ferrarát, Romagnát, az Anconai markát és Pármát Pón
inneni köztárt~asággá szándékozik átalakítani, ameily Francziaország 
birtokákan maradna, ba Lomharcliát vissza kellene is adnia; a 
pármai hercr.eg kárpótlásul Rómát nyerné; Piemont hasonlóan 
Francziaországgal egycsittethetnék, s királya Lombarcliát kaphatná. 
C arn ot, kinek Buonaparte 1815- ben azt vala kénytelen mondani." 

11 A h m i é r t n em ös rn e r t em m e g ö n t h am a r a b b" már ek
kor sejtette az ö dicsvágyát, ki, miként az erösek a középszerüek 
között, saját akaratát követé, a fejedelmeknek békét és fegyver
szünetet engedett, a biztosokat, kik nem tetszése szerint cseleked
tek, megdorgálta, azokat pedig, kik, mint Clarke, az ö kifürkészé
sére küldettek, a maga rl\szére hódította. 

Mindazon roszakért, mellyekröl a papság vádoltatott, a pápá
nak kelle lennie engesztelő áldozatnak. A directorium azt irta 
Buonaparté-nak, hogy a katholika vallás összeférhetlen a szabad
sággal s ürügy Francziaország ellenségeinek ; ugyanazért menjen 
s rombolja azét annak központját, a papok kórmányát tegye gyü
löletessé, a pápák és bibornokok pedig Olaszországon kivül keres
senek magoknak menhelyet. Másként gondolkozott Buonaparte, ki 
szervezésre született; mindazáltal elhatározta a pápai államokba 
betörni, pénzt szerzendö, amelylyel azután Bécs ellen nyomulhas
son. Annak daczára, hogy Colli tábornok a nápolyiak élén utját 

l) Midön 1797-ik évi jtulUár közepén Alviuczy KZ Et~ch vonalat fenyegette, 
Napoleounak összes tiszljei azt taoácuolták, hogy 1< Cast.agn'lro tölt&sét vAg~tssa 

ki, amelly esetben ezen folyam ágyiÍ.t elhagyva s vizét a T11rtaro:éval s IIZ os
tigliai csatoroakéival szaporitva elöntötte volna :rz egész vidéket, melly az Etscl.:, 
a tenger és H Pó közölt fel<szik, Lagnago-n alul. Ezen mütét biztosítja val" a 
jobbszároyat, és n;egröviditi a hadi vonalat, de Nilpúlcon nem akarta azt, iszonyu 
nagy kárt okozandván 11z e tartománynak. n., «z angolok Sidoey Smith alatt 
kivé.gták Egyptombao a Mahadieh tó töltését, ami az egész országot semmivé 
tette sőt Alexandriát is fenyegette, Rostopehin sziotén oem habozott. Maszkvát 
felgyujtani. 
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állani igyel<ezett, a lorettói kápolnát kine~eitöl megf'o8z~ja, Tolen
tino ban pedig a pápa kiiveteit fogadja, akivel békét kiit azon 
feltételek alatt, hogy a V enaissin grófságot Francziaországnak, Fer
rat·át és RomagnU ,t Pci<~-inwJni köztársaságnak átengedje, har
mincz milliót fizessen , Basaeville meggyilkoltatását rosza.lja. s 
családjának kárpótlást rendeljen, és ezenfelül értékes kéziratokat 
és festményeket adjon. 

Annyi igaz, hogy a francziák mélt:-ln kérkedbettek irányullk
ban tanusitott nagylelküségökkel, midön vérökön nekünk (olaszok
nak) a szabadságot megszerezték s azért cserében legfölebb hadi 
kárpótlást követeitek 1); de ha Olaszország kijúzan:>dott legyen is 
a nemeseit , királyok és papok iránti bárnula:ából, meglartá lel
kesedését a vallás és mü vészetek iránt, és épen e kettős tisztele
tében sértetett meg megbocsáthatlan ul; és az el rablott festmények 
valóban a nemzctfönség, a politika és jó iz}é~;~ ellen elkövetett l:ié
relem ·vala 2). 

Buonaparte most visszatért az Etsch folyóhoz innét Bécs el
len nyomulandó, ami Moreau- és Jourda.n-nak nem sikerült Vak
merö vállalat vala ez, különö8en ha meggondoljuk, hogy háta me
gett egy nem rég mP-ght'lditott tartományt és sok ellenséget ha
gyott, de il bizott szerencsecsillagában, s meg vala győződve, hogy 
egyetkn bli.dsereg sem mérküzhetik meg az ola~zországivnl. A 
Tagliamento mallett gy ö z ( marcz. 16) és átkel a folyón, Károly 
töherczeget mindeuütt nyomban üldözvén. Buonaparlt~-nak a gyor
saság, Károly föh~>rczegnek a késedelmezés feküdt érdekében, amaz 
ugyanis ha hirtelen nem gyilz, elveszett, miután az idö mindin
kább fogyasztá set·egét, mig ellenben emezét niivelé. Ekként az 

1) Napoleon 1mdi s11rcz fejében Lomharrliá' (,l huszonöt milliót, Mantuától 
nyolczszázezer frankot, a császári hübértartományoktól l<étszázezret, Modenát.ól 
tiz milliót, Massa- és Carr11rát6l hatszázezret, Parm11- és Piacenzától husz mil
li6t1 a pl\p;ít61 harmincz milliót., Bologna- és Ferr11rától három millió hHt,zázezret, 
az angol raktAr"kból ny<·lcz milliót s Velenczétöl Ju~t milliót kapott. "Én Frlln· 
cziaországba legalább ötvt;>n milliót küldöttem az (\llam használatára. Az ujabb 
tiirténelembtn ez az elsö eset, hogy egy hl\dsereg segélylyel járult a haz11 szüksé
geinek födözéséhez, a holyett hogy terhére lett voina aunak." Mérn. de St.lleléne· 

2), Az olaszol< n11gy ös~zegekct költöttek azon biztosok megvesztegetésére, 
kiknek kötelességökben állott a fe~tményeket }'rancziaors>.ágba azállitaoi, hogy 
igy miuél kevosehbet viuuének el. Gros visszaut11si1A a Perugini·aktól neki ajAn
lott összeget, m~gigérvén mlnd~~ozl\ltal, hogy csak két vagy három festményt vi
szen el. 



olaszországi háboru 1 me Ily kezdetben ~sak m t~ l lékel! dolog volt, 
most fö fontos:1águvá lett, s mát· nem Németországban de itt for
gott szóban a császár erejének megtörése. A Nori-Alpesek Buona
parte hatalmában vagynak 1 de a directorium oem bir a kellő se
gédeszközökkel arra, hogy a rajnai hadseregnek az övével leeodii 
egyesülését megparancsolhassa; mioek következtében ö Károly fő
herczegnek békét ajánl, mellynek előzményei Leobeo-ben alá is 
iratnak ( april 18). 

Velenc..:e vége. 
Francziaország belátta, hogy egész Európát köztársaságokká 

alakitani lehetetlenség i mindazáltal a forradalmárok meggylizödés
böl, a kormány pedig számításból még miodig azt hirdették. En
nek következtében a fövezérek kiáltványai a miníszterek nyilat
kozatait611 a népekhez intézett beszédek azoktól, mellyek a kirá
lyokkal tartattak, nagyon elütöttek i és a két fél egymást hiu 
reményekkel és igéretekkel csalogatta. Lombardiának m6g vala 
engedve, hogy szabadságfákat állítson, háromszinü lobogókat kitiiz
hessen s hogy szájhősei a szószékekröl harsogó beszédeket tart
hassanak, mindazáltal előre kijelölt áldozat vala Ausztria számára. 
De Buonaparte Lombarcliát vagy miot saját teremtményét, vagy mint 
első fokát a lépcsőnek, mellyen most felf'olé haladandó vala, külö
nös szaretettel ölelé körül i s igy nem akarván azt elárulni, Ausz
tria kárpótlására mást szándékozott keresni. E végre javasiatha 
hozta Bajorországot; de amint Poroszország ennek neszét vette, 
iszonyll féltékenységgel telve el vetéltársának Németországban 
leendő eme nagyobbodása mia.tt, azonnal Buonapartehoz küldé 
Lucchesinit, ki öt arról lebeszélte, B megszorítván kezét igy szólt 
hozzá: "No jó, én az egészet Olaszország meghódítójára bizom." 
Ekkor állapíttatott meg, hogy V eleneze elárultassék. 

Ez ellen most annyi vád emeltetett, amennyit annak ellenében 
szokás felhozni, kit megfosztani akarnak, s irányában megujitattak 
mindazon aljas fondorlatok, mellyek előbb Lengyelország iránt 
Hzettek. A nemesek, kik nem valának az arany könyvbe beje
gyezvc, fondorkodtak az oligarchák ellen, a bergamo, brescia· és 
cremonaiak pedig összeköttetésbe léptek az Alpeseninneniekkel s a 
szabadságot kikiáltották. Dc a hegyi lakosok felkelnek ezen ujitá
sok ellen; Salo, a lázadás központj a, visszaveti a köztársaságiakat, 
Verona pedig legyilkolja azokat_ Ezek segélyére elősietnek most 
a francziák, s ugyanakkor Velencze schiavonjait küldi a mozgalmak 
elnyomására; de a köztársaságiak felülkerekcdnek, Verona. kegyet-



lenül bünhödik s a szát•azföld el van veszve a fövárosra nézve, 
mellynek kebelében egy democrata párt alakul. 

Mint nagy veszély idején szokás, kihirdettetett, hogy semmi
féle idegen hajó ne merjen belépni a kikötöbe. Egy franczia ka
lóz hajó az osztrákok által üldl:iztetve a Lido ágyui oltalma alá 
menekült, de a felbőszült schiavonik által golyókkal fogadtatott 
és elfogatott. Nagy zajt ütött e~en esemény, s Buonaparte a kö
veteknek, kiket Velencze saját igazolása végett hozzá küldött, igy 
felelt: "Én egy másik Attila leszek Velenezéra nézve i el az in
quisitorokkal, el az a1·any könyvvel 1 a barbárság eme maradvá
nyaival i az l:inök kormánya elaggott;" s báborut üzen neki mit 
sem töröd ve avval 1 hogy ezen jog az Ötszázak tanácsának vala 
feltartv a. 

V eleneze még a szárazföld elvesztése után is tarthatá magát, 
ha annyi szilárdsággal bir, mint a Cambrai-i szövetség idejében 
vagy késöbb 1848-ban, Volt még huszonkét hadi hajója egy~nkint 
hetven-ötvetöt ágyuval, tizenöt fregátja, huszonhárom gályája és 
számtalan kisebb hajója ')i a hazai testvérületek semmi áldozattól 
nem riadtak vissza 2); "a fövárost védték a lagunák, szárnos fel
fegyverzett hajók és tizenötezernyi schiavon őrség i az Adriai-ten
gerről uj seregeket kaphatott; keblében zárta azon fejedelmi házak 
erkölcsi erejét, mellyeknek politikábóllétökért ktlzdenie kelle. Ki tud
hatta volna megmondani, m1mnyi idöbe kerül a francziáknak a város 
bevétele? K hamindjárt rövid idő alatt sikerül is az, milly hatást 
szül az ellenállás Olaszország többi részére" :1) De legnagyobb 
ellenségei kebelében valának , és a tanácsosokban semmi erély; 
számosan elsők akartak lenni hazájok cserben hagyásában, ekként 

1) Tonello, Letdoni intorno alla marina, 1829. I. köt. 
") Hat nagy testvérület~> volt Velenczének, mellyck szAmos kiváltságokkal 

valának felrobázva s a gazdagok által a szegények részére hagyományozott 
alapítványok kezelésével megbizva. Fö gondnokuk, ki évenkint választatott, 
méltóaágra nézve hasonló volt a Szeut-Márk procuratoraihoz. Legkitüné!bb vala 
közöttök a Szent-Rokus te~tvérülete, melly évenkint hatvanezer aranyat forditott 
jótékony czélokr:1, különösen pedig a rabokra és dögmirigyes betegekre. Háboru 
idején sok katonA.t tartott a köztársaság szolgálatiÍra, s ugyancsak ezért hat 
milli o arany kölcsön erejéig kezességet vállalt; a pénzverdénél nyolczszázezer 
aranya volt hamaton; s a legutóbbi ezerencsétlenségek alkalmával tizennyolcz
ezer onezia ezüstöt a ötvenezer arany ajándékot adott a köztársaaágnak, két
sz:!.zezer arany kölcsönért pedig kezességet villlalt. Mindent elvesztett a forra• 
dalom ban. 

3
) Mém. de Sainte-HéléM. 
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magoknak az uj r·endt~zerben hívaLalokat biztoa-;; L ndók ; t1 magimak 
Manin dogc-nak egyetl"n panasza ••zen ~za vakban állott: "Még 
ezen az éjszakán scm vagyunk hizlo~al( á•~yuuk ban." Ki>vcteket 
küldöttek tehát Párizsba (mo.j. 12.), k.ik uármiiiy feltételek alatt 
békét eszközlendök valának tele marokkal szórván a pénzt, hogy 
azok minél kevésbbé nyomasztók volnának j a nagy-tanács mcg
szüuteti az örökös fönemességet, el ismerve a népfönséget j franc1.ia 
örséget kér ; hat milliót, husz festményt és ötszáz kéziratot ad. 

De eközben az összeesküvések, meHyek feje Villetard, fenye
getőzőleg lépnek fel, és ezek által szorongattatva a nagy-tanács 
elhatározza, hogy a franczia seregek behívassanak; uj helyhatósag 
szerveztetik i az annyira kihíresztelt tömliiczök (puzzi) és óluwfc
delek (piombi) felnyittatnak s mindössze egy fogoiy találtatik ott. 
Buonaparte vonnkodik a nagy-tanács által szabott feltételeket 
jóváhagyni, azt hozván fel okul, hogy ez már megszünt létezni ; 
de jóknak találta mindazon kötelezettségeket, mellyeket magára 
vállalt i elrendeli, hogy a t'önemes~ég eltöröltessék, az allam-inq ui
t!Íturok megbünteBsenek s három milliót készpénzben, ugyammnyit 
hajóhadi készletekben fizessenek és három hadi hajót s két fregá
tot adjanak 1). Ezután következtek a szokásos pénztár-rablások, a 
többek közt a modenai herczegnek kétszázezer zccchinó-ra meliÖ 
letétc•ménye; az egyházakhan és ruuzeumokban le~ö remekmüvek; 
sőt a magán képtárakban találtató festmények, ér·ruek, köruetszvé
nyek sem kiméltettek meg s végre a gyalázat betetözili:Hire elvi
tetett a piaczon levő oroszlán s a lovak, mellyek. mint mondják 
Lysippus-tól valók valának. Ennyi bukás közepett, rnellyeket 
elbeszélendők vagyunk, nem volna értelme egy elaggoH köztársa
ság eleste felett időzni, ha nevezetessé nem teszik vala azt dic;;ii 
emlékei és az ellcnébPn felhasznált cselfogások. Sokaknak vi;sza-

1.) NHp"leonn>tk a directorimnmal ft>lyl;•tol • Kiadatlan levelezéteit olvasva 
n1inden beeRiiletes embert irt.ó~at fog el, tnidiin lilt.ja amaz tliöre terveztlLL go· 
noszságokat. , mellyel<riil :olig képe-' az embnr elhinni, hogy a luucz hevélJen 
ÍÖ:~;ethettek igy ki. E~~:ekheu az ol "ro "em:.et mindig míul. a IPgocom;Ínyabu u8p
sepredék Ó<~sároltat.ilt: "Velenc'l!e hanyatlóban van miót.a a Jóreméuyfok föl
fedeztetett s Triest és Aneona életre k~eltek; fl iig élhoti nz tul a csapil.~ok t, 
meliyeket rni reá ltésziilünk mérni; gyáv11, képtel0n népes~ég·, wellyuek teij~~s~ggel 
nem való a szal.Jadsr'tg. Sem földje ,;em vizei nem J C, vén, krmészetesnek lÁtszi Ir, hogy 
azoknak engedtessélt át, kiknek a szárazfölrli teriiletet ndományozzult. Elveszs~r.ük 

IDIIjcJ hajóit, kifo8ztjuk teogertárát1 eJsajÁtitju\t Ú.~yuit, mPgsernmisitjiik a !Jaukot1 

1 megtartjuk magunknak Corfut és Anconát." - l 7 9 'i máj 2fí. 
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tetszett e tény érdekblil, mindenkinek pedig a mód', melylyel az 
végrehajta!ott. A schiavonik ennPk következtében kirabolták a 
jakobinnsok házait j a dalmaták pedig, kik gyülölettel viseltettttk 
a franczia név s undorral azok tauai i1·ánt s a ki!< a szárázföl
dön szolgáló honfitársaikban meggyaláztattak, fellázadtak s vé
rengzésbcn törtok ki. 

Velencze elfoglalása már meg11érté a leoben-i béke-előzmé

nyeket, de Ausztria nemcsak hogy fel nem sz6lalt 11z ellen, 
siít inkább hasznot akart abból huzni, s elfoglalta Istriát és 
Dalmaliát, s azok lakosait hüségesküre kl\ny~'~zerité. Ezek nem 
valának képesek sorsukon megnyugodni és siránkozva adták az 
osztrák hadvezérnek sz. Márk zászlóját. A velenczeiek arra kérték 
Buonaparte-t, hogy üzze el onnét az os?..trákokat, de ö másképen 
vélekedett s az alkut tartá szemei előtt j mindazáltal tettetvén 
magát, kieszközlé, hogy azok egy hajóbadat szerelnének fel a 
levante-i szigetek ellen , mintba ezeltet meggyilkolt hazájoknak 
visszaadni szándékoznék. Ez egyedüli kárpótlásul csak annyit 
nyert, hogy szabadság- fát ültethetett, me Ily azonban ottan gyöke
reket nem verhete. Méltán hasonlitá Barzoni e tényt azon gunyhoz, 
mellyet a rómaiak Glirögországban szenvedtek. 

Cnmpoformtói béke. 
EközheD Buonaparte Compoformio-ban megköté a békét. A 

directorium meghagy~\sa szerint egész Ohtsz,Jrsz:igot fel kHll vala 
I';Zabaditania, de ö nem engedelmeskedett s az elismert Alpesek· 
inneni köztársaságnak az Etech-et és M~tntuá.t, Francziaországnak 
pedig a Rajnát, Mainz-ot s a Joniai szigeteket tiizte ki határokul, 
a császárt kötelezé, hogy Lafayette-et szabadon bocsássa, s kár
p:•tlásul a modenai herczegnek Brei~gau t, a hollandi helytartó
nak pedig valamellyik németországi tartományát adja. Az osztrák 
háznak odaengedte a régen ohajtott V(denczét Friaul-, Istria, 
Dalmatia- és a Cattaroi torkolatokkal f'gyetemben. Ennyi csata· 
vesztés után Ausztria nem reménylhete illy kedvező békepontokat, 
sem illy bö kárpótlást elvesztett tartományniért, de Kobentzel 
miniszter igen tudta czirógatni Buonaparte sejtett dicsv~t_ry:H. 

Ausztria elvee;ztvén Német-Alföldet, melly inkább kár mint haRzo;:t 
volt rá ·nézve, ehelyett tengerhez jutott s azonfelül a nyert olasz 
tartományok közvetlen szomszédságban valának szláv tartományai· 
val, söt még Törökországgal is határos lett, ami azon kilátással 
ltecHegteté, hogy ennek korábban vagy későbben de kikerülhetet
leniil bekövetkezi.í feldarabolásakor neki is ré~ze leszen az osz, 
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tai.Jyban. Az Alpesek-inneni köztársaságot illet8leg jól tudta, hogy 
az rövid életil leszen s reménylé , hogy azt visszanyerendt A 
párizsisk megunva a Mborut olly öröme& tanusitottak a béke 
megkötése felett, hogy a directorium nem merte kimondani, meny
nyire elégedetlen Buonaparte müködésével 1). 

Most arról volt szó, hogy bilincsekbe verjék Velenczét, melly 
azon ürügy alatt, hogy felszabadittatilr, a forradalomra uszittatott. 
Serrurier kiUrité a raktárakat, elsülyeszté a hajókat, mellyeket el 
nem vihetett, elvitt annyit, amennyi a császárnak egy hajóhad 
alakitására elegend{) volt volna, sőt még azon hajót (bucintoro) is 
megégetteté , mellyen az uj doge a tengert eljegyezni szokta, 
ekként azt az aranyozástól megfosztandó. Villetard, az árulásna.k 
ha nem bünös legalább vakbuzgó eszköze, volt megbizva, hogy az 
Adria urnőjének todtul adja a számára kijelölt sorsot (1798 jan.), 
menbelyet és hazát igérvén Francziaországban vagy az Alpeseken
inneni köztársaságban mindazoknak, kik ob~jtanák. A tisztviselök
nek jutalom gyanánt azt ajánlá , hogy tömjék meg zsebeiket 
hazájok zsákmányaib61 , de kénytelen volt Buonaparte-nak igy 
válaszolni: "A tisztviRelök sokkal kevélyebbek, mint sem közre 
akarnának mUködni abban, mit ön nekem javasolt : Sz a b a d 
f ö l d e t k e r e s ü n k, felelék ök , e l é j e t e v é n a s z a b a d li á
g o t a g y a 1 á z a t n ak." Buonaparte sértőleg válaszolá, hogy a 
franczia köztársaság nem akarja vérét ontani más népekért ; hogy a 
velenczeiek ostoba fecsegők és gyávák, kik egyebet sem tudnak 
mint futni. De midőn panaszaikra azt felelte "N o j ó, h á t v é d
.i ék ö n ök mag ok a t," egy szabad hang felkiáltott: "Á r u l ó, 
add vissza fegyvereinket, mellyeket elraboltál." 

1798-ik évi január 19-én bevonultak oda az osztrákok, kik 
ha előbb alkudoztak is a velenczeiekre, kés{)bb pedig zsaruokos
kodtak felettök, legalább soha nem igértek szabadságot, és soha 
nem beszéltek a népek jogairól. 

1) Ez a campoformioi értekezlet utAn igy irt a directoriumboz: ,.Ugy 
bi~zem, azt tettem, mit helyemen a directoriuru bArmelly más tagja tett volna .•.. 
Résr;emröl nem marad egyéb bátra, mint visszatérni a tömegbe, Cincinnatus m6d
jára ismét megfogni az ekeazarvat H a tisztelet példáj!t adni a tisztviselök B 

az ellenszenvét a katonai kormány iránt, melly aDJ.yi közt!l'saságot pusztilott el és 
több Allaroot végveszélybe döntött." 
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HATODIK FBJEZBT. 

A c a m p o fo r m i 6 i b é k e u t á n. - A z e g y i p t o m i 
h a d j á r a t. 

Buonaparte olaszországi sikerdus vállalatai növelék harátai 
számát a directoriumban. Francziaország most a dicsöség tetti
pontján állott; a Pirenei hegyektől a Rajnáig, az Oceántól a 
Póig uralkodott, vitéz és még szeny nélküli hadvezérek által kör
nyeztetett; Spanyolországgal a régi családi szerzödést megujitotta. 
s minthogy tizenöt havi időtartam megszilárditá a kormányt, a 
szenvedett károk helyrehozásához fogott. Ha a directorium tagjai 
között vetélkedés vagy egyene11enség támadt, el tudta azt sirnitani 
Revelliére, ezen vizsgálódó szellem, ki észrevevé, hogy az egység 
és vallási érzet szüksége ismét éledni kezd, de nevetségessé tevé 
magát, midön hivé, hogy kielégitcndi azt azáltal, ha a régi vallás 
helyére a teophilantropié.t állitja olly gyülekezetekkel, mellyekben 
erkölcsi szónoklatok tartattak, s bizonyos ünDP-pélyekkel, mellyek 
felett a köznép mosolygott, a tudósok pedig szána.koztak. 

A vendée-i hadsereg foglalltozás nélkül maradvin 1 Roche 
Iriand fellázitása által Angolországban polgári háborut remélit 
támaszthatoL S valóban Angolországnak nem volt más szövet~;égese, 
mint a legyőzött Ausztria, Olasz- i-s Spanyolország kikötői be 
valának zárva előtte, pénzüg.ye pedig igen szegény állapotba sü
lyedve, ezenkivül küszöbön állottak az uj választások, mellyek az 
el8jelekböl ítélve Pitt ellen valának kiütendök. Angolországnak 
leginkább az tetszett vissza, hogy Francziaország Német-Alföldet 
szerezte meg, melly, a termékeny és iparüzö vidékeket nem is 
számítva, birtokába juttatta az északi kereskedelemre nézve leg
fontosabb folyamok torkolatát, továbbá kiköt8ket és tengerpartokat 
Angolország átellenében s a Hollandia feletti uralmat. Pitt tehát 
szinleg héke-alkudozásra lépett, de annak alapjhul Német-Alföld 
visszaadását kötötte ki, bizonyos levén benne, hogy azt meg nem 
nyerendi, Csakugyan a tárgyalások ruegszakittattak ; a francziák 
pedig "kiszállást kisériének meg Angolországhan, de a vihar tönkre 
tette a hajóhadat nagy kárára Francziaország pénzügyének és 
hírnevének. De Angolország is annyit klíltött, hogy ennek követ
keztében bankválság állott he nála, amiért is kis értékü és 
szabad forgalmu kis jegyeket bocsátott ki; s attól tartván, hogy 
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Iriandban, hol az elnyomott katholikusok lesték az alkalmat, 
mellyben a nyoma~ztó jármot nyakukról lerázhassák, Francziaor
szág, Spanyolhon, Hollandia kiszállhatnának, ismét bél•ea;jánla
tokat tett. 

Eközben nz uj választások a dircelori um ell eu ut öttek ki; 
mindakét tanács roszalván annak minden tettét, leginkább pedig 
Velencze elárulását. A visszatért mcnekültek erősen mozogtak, s 
igy az ellentorradalom mindinkáhb nagyobb tért kezde elfoglalni, 
rle a hadseregek egészen köztársasá.giak maradtak, és Barras fel
hívta Hoche-l a két tauács megfékezésére. Az ujból megnyilt 
klubok nagy lármát ütilttek e•niatt ; a királypártiak egy meréoy
leten törték fejöket s az alkotmánypártiak, kik között Stael 
asszony és 'ralleyrand vitték a fő szerepet, hasztalan igyekeztek 
a békét helyre!l.Jlitani; és rnindakét oldalou a viharos idők vissza
tél·ésétlíl tartottak. A békealkudozások miat.t a directorium tagjai 
is meghasonlottak ogymás között; de a h~ghatározottabb l(özöttök 
Barras (szept. 4) egy államcsiHyt szervez, rajtaüt a Tuilerí es 
palotán B L e a z a r is t ok r a t á kk a. l ki:'dtások között Pichegru-t, 
a directorium egyik tagját Bat·th lcruy-t, t1 több követet elfogat; 
Carnot menekült i r;zámosan deportáltattak, ezek között a negyven
két hirlap kiadói i a pártoskodó tagok választása megsemmisíttetett 
s a directorium jelentékeny hatalommal ruháztatott fel (V év 18 
fructidor). Az ezeu alkalommal kifejtett erélyestlég elvette a nép 
kedvét a politikába való vegyüléstől i a királypártiak megdöbben
tek s a polgárháborunak számos forradahui törvény visszaállitása 
által elejt: vétetett. 

Az ekké ut hatalomra vergődött directoríum viHszahelyezi 
hivatalukba a hazafiakat, s magát kiegészitendií Merlint 11 Fran
cois N•:ufchateau-t tagjai közé fölveszi. Hoche huszonkilencz éves 
korában, minden szenytől ment dicsöséggel tetézve elhalván 1 a 
németországi hadsereg vezénylete, melly neki voit szánva, Auge
reau-ra bizatott, ki Olaszot·szágban buzgó hazafinak bizonyítá be 
magát s ezenkivül szerzöje vala fructidor l t>-dikának. Most Fran
cziaország ismét fellépett Auszt1·ia és Angolország elleni követelé
seivel, de az utóbbival a !ille i értekezlet mi et·edményre sem 
vezetett. Egy másik értekezleten, melly az európai béke belyre
~llitása végett Rastadt-ba biva.tott össze ( decz. 9.), a ilZIIbadság a 
hübérséggel állott szemközt; és Németország rend1ei keserű pana
szokban törtek ki Ausztria ellen, melly megP-ngedé, hogy oémelly 
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területeiktöl megfosztassanak, és saját terjeszkedése végett Mainz-ot 
feláldozta. · 

A.lpe•eken-lnnenl (CIH-alplnal) közfársasá~. 
Francziaor.Jzág gondját most az általa létesitett köztársaságok 

szervezésének nehéz feladata vette igénybe. Buonaparte akár mint 
saját teremtményét, akár mmt emelkedése lépcsőjét, az Alpeseken
inneni köztársaságat ölelte körül sze1·etetével1 melly negyedfél 
millió lakost számlált, védelmi tjszközökül az Etsch folyót, Man
tuát és Pizzighettone-t birta s a jólét számos elemeit egyesité ma
gában. V eltlin völgye, melly a graubündeniek uralma alatt állott, 
arról panaszkodott, hogy ezek megszegték a régi szerzödéseket s 
ellenök Buonaparte előtt vádát emelt, amiértis ez öket igazolásuk 
végett maga elé idézte s minthogy meg nem jelentek, ama völ
gyet az Alpeseken-inneni köztársasághoz csatolta 1). Szintén ide 
kapcsoltattak Bologna, Imola, Ferrara, s ekként husz megyét fog
lalt magában, és Buonaparte kieszközlé, hogy a franczia köztársaság 
emez elsöszülöttje elismertessék. A milanoi kórházban ünnepelték 
meg frigyesülésöket az olasz népek, kik ide küldék követeiket és 
nemzetöreiket, hogy a haza, szabadság és egyenlőség oltárán a 
hűségi esküt letennék. Szép álmok valának ezek, de amellyek 
maguk után csak csalódást és fájdalmas visszaemlékezést valának 
há.trahagyandók. 

Buonaparte, ki erősnek látszott, mert a directoriumtól füg
getlenül müködött, a törvényhozó dicsősége után is áhítozott, s 
egy tiz tagból álló bizottságat alkotott, melly az Alpeseken-inneni 
köztársaság számára alkotmányt készitene : de a directorium meg
parancsolta, hogy ottan a franczia alkotmány hozassék be, s elsB 
izben maga a fövezér nevezé ki a négy diractort ugyszintén a 
négy testületet, mellyek az alkotmány-, igazság-, pénz- és hadü
gyet vezetnék. Sziotén ö nevezé ki a törvényhozó testületeket is 
százhatvan taggal az egyetemes és nyolczvan taggal az idősbek ta
nácsába. És ekként mi ránk, kik már a helyhatósági szabadság 
bizonyos fokát élvezők, olly ország alkotmánya erőszakoltatott, 

rnelly avval nem birt. Mindazá.ltal ha egyebet nem is, nyertUnk 
nevet, tulajdon zászlót, hadsereget és reményt ahhoz, hogy a ka
tonai . kormány véget ér és gyümölcsei számunkra megmaradnak. 
A régi szabadelvüek örültek a nyert habár tökéletlen kiváltsá-

1) Jogon és igazságon alapult itl!let, mondja Thiera; de eg~szen más tünik 
ki a tényekböl. Lásd "Storia della diocesi di Oom.o" czimü munkám X. könyvét. 

XVIU, lU 
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goknak; az ellenzékiek pedig azok szok ásos simulékonyságával, 
kik hibáikat feledtetni akarják, a néphez szegildtek. A pénzsovár 
egyének felhasználták a kedvező alkalmat meggazdagodásukra, a 
néplázit6k zavart okoztak a törvényekben és igazságszolgáltatás· 
ban i a firkászak egy nagy serege, kiket a szabad sajtó kezdete 
rendesen megront mintha szándékosan meg akarnák azt utáltatni, 
piszk,Jkkal tölték meg a hirlapokat 1 mellyekben nem vala talál
ható semmi nemes vagy erőteljes, hant~m igenis gy ü l öletes kifaka
dások, szemrehányások és izgatások azok ellen, kik örjöngéseiket 
nem osztották, vagy ha osztották is, nem fogadak el azoigailag 
minden véleményeiket 1), sokan ellenben még a jobbak közBl is 
a hódítást felszabadításnak tekintve B a szabad kormányzás lát
szata és az olasz egységben vetett rendületlen h i tök által elaitatva 
őszintén szép reményekuek engedél( át magokat. Egyébiránt azt, 
rnit kormányfél fiaink ama három év alat t tettek, nem dicsérhetem, 
gyalázni pedig nem akarom, mert nem müködtek szabadon csakis 
idegen fők karjai lévén. 

Buonaparte, ki most már nem titkolá dicsvágyát, a tudomány 
pártfogójának mutatá magát, s alig hogy Milanóba bevonult, igy irt 
Oriani csillagászhoz: "A tudományok és müvészetek minden köz· 
társaságban tiszteletben tartandók, s a ki a tudomány ban kitünik, 
franczia, bárhol született It~gyen. Tudom, hogy a milanói tudósok 
nem részesülnele olly figyelemben, minöt érdemelnek; dolgozó azo
bájokba visszavonulva szerencséseknek érzik magokat, ha a feje
delmek és papok által nem zaklattatnak. Most minden megválto
zott i a gondolat Olaszországban szabad; nincs többé inquisitio, 
sem türelmc,tlenség, sem hittani versengések. Felhívom a tudóso
kat, adják értésemre 1 miként éleszthetök a tudományok és szép 
müvészetek uj életre. Aki kö?ölök Francziaországba óhajt köl
tözni, ottan kitüntetéssel fogadtatik i a franczia nép egy mathema
tikus, egy festész vagy egy tudós megnyerését többre becsuli a 
leggazdagabb v á ros meghóditásánál. Oriani polgár, fejtse ki ön 
a franczia nép ezen érzelmeit a )om bárd i ai tudó;wk előtt. u 

Honfiérzetünk rendesen örömujjongásokban szokott kitörni, 
mihelyt valameily külföldi roszat szól felőlünk, ameily vigasztalásban 

1) A Szabadsd,q és Eyyenlöség Bm·átja, a Czin• nélküli U/sdg, a Politikai 
Hévrnéi"Ö, a Nép Szószólója czimü hirlapok ..•. Továbbá Rasori, Melchior Gioj:~, 

Bcccabiní, Salii, Costodi a legsxemtclenchb t'madKsokat inté7.tPk 11 vallás é~ a 
legldvál6bb jellemek ellen. 
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nem igen szükölködünk. Az egyszerűbb s ugyanazért őszintébb 

Oriani ekként válaszolt Buonaparte gögös szánakozására: "A mi
lanói tudósok a kormány által sem nem mellöztettek, sem pedig 
le nem nézettek, söt tisztes fizetésben s ét·demökhöz mért becsü
lésben részesittettek; fizetéseik még a mostani háboru folyama 
alatt is pontosan utalványoztattak s csak néhány hét iJta szüntet-· 
tek be, nagy rémületére sok családnak; s ekként azok nyomora
inak enyhítésére s a franczia köztársaságnak velök leendő meg
kedveltetésére egyedüli mód volna fizetésök folyóvá tétele 1). 

A demoeraták nem méltaták figyelemre azok bátorságát, kik 
egyszerüen ellenállottak, hanem ehelyett megtapsolták a hl:lst, ki 
gögösen bánt. a követekkel és föméltóságokkal, s a Montebello pa
lotában, melly már királyi lakának neveztetett, látni lehete a köz
társasági öv alól a császári köpeny méheit kikandikálni. Ismétei
ten figyelmeztetett bennünket viszálkodásaink szomoru következ
ményeire 8 hogy mennyire szükséges l"aját méltóságunk érzetét 
megszereznünk s a fegyverviseléshez szoknunk, minek következté
ben csakhamar megteltek csapataink. Már ekkor tervezé a Sim
plon-i utat, ezáltal a közlekedést Francziaországgal megkönnyiten· 
dö ; mid8n pedig távozna tőlünk, hátrahagyván Berthier-t har
minczezer emberrel, igy szólt: "Ime, önök megajándékozvák a 
szabadllággal minden pártoskodás, vérontás és forradalom nélkül, 

1) IV. év. messidor ó-1höl kelt levél. 
Midön az összes tisztviselöktöl azon eskü követeltetett, hogy a zsarnoko

kat gyülölik, ugyanes11.k az emlitett csillagász igy irt Baldironi-boz, az Alpese
ken-inneni köztársaság végrehajtó rlirectoriurnlmak Olona magyében müködö 
biztosához: w Oriani Barnabás tisztel és becsül minden j61 rendezett kormányt, Ile 
nem képes felfogui, hogy ll csillagok és bolyg6k l!szlelésl!hez miért volna szük
séges egyik vagy másik kormány irányában örökös gyülöletet esküdni. Ő a 
brerai csillagdllnál buszonhárom éves korában egy monarcbicus kormány áltlll 
alkalmaztatott, !ls ezen rninöségben megleheté:ls birnévre tett szart azon eszközök 
segélyével, mellyek számára husz év lefolytR. alatt ugyanR.zon kormány által 
engedélyeztettek. A leghálátlanabb ember volna tehát, ha gyülöletet esküdnék 
az ellen, ki vele cs ah j 6 t tett. De emellett kij~ lenti, hogy nem esküdhetvén gyülöletet 
a fejedelmek kormánya irányában, aláveti magát 11.zon törvénynek, melly öt a mila
n6i csillagdában élvematt állomását61 megfosztja, és ezen büntet.és d11.czára soha 
nem sz il ni Ír meg buzg6 fohászokat bocsátani hazáj R. j61étéért." Scarpa ugyanazon 
oknál fogva szintén elmozdittntott; de mirllin Buonaparte 11z egyetemet megláto
gatta, Hrdezöskörlött felöle, és meghallván elmozdittatásának okllt igy sz6lt: "E,j 
mit? a tudományQk is valameily párthoz tartoznak? A nagyemherek, bármelly 
pártho.: t11rtonanak, tiszteletben tartandók." 

l O* 
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csak tudják azt meglírizni. Önök, Francziaország után a leggaz
dagabb és legnépesebb köztársaság, nagy dolgokra vagynak hi
vatva. Alkossanak törvényeket bölcseség- és mérsékeltséggel s 
hajtsák azokat végre erélylyel j terjeszszék az üdvös tanokat, tart· 
sák tiszteletben a vallást, töltsék meg zászlóaljaikat jó erzelmlt 
polgárokkal, legyenek áthatva el'ejök és méltóságuk érzetétöl, amint 
szabad emberektöl megkívántatik. Annyi éves zsarnokság után 
saját erejökböJ nem lettek volna képesell szabadságukat ~issza

nyerni, de rövid idl\ alatt képesek lesznek azt megvédeni. En el
megyek, dc megjelenek ismét önök közt, mihelyt azt a franczia 
kormány, vagy pedig az önöket fenyegetö veszély követeli. Addig 
is bizonyossá teszem önöket, hogy köztársaságok boldogsága és 
dicsösége iránt mindig ezeretettel fogok viseltetni." 

Ezen beszéd nagyon ktllönbözött a tulzó köztársaságisk da
gályos és gyUlöletet lehelö nyelvétől. Buonaparte ugyanis érezé 
a rend szükségét s ugyanazért Piemontban is, melly az ujitók ál
tal egészen a polgárháboru kitöréseig felizgattatott, az udvar ré
szére állott, ameily ennek következtében felülkerekedett és többe
ket kivégeztetett. 

Gen ua. 
Genuábao, melly miként a gyenge az erös viaskodók között 

össze. vissza marczangoltatott , folyt az élet-halálharcz az ariatocra
ták és democrat.ák között, ameily utóbbiak a hirlapok, a milanói 
emissariusok s Faypoult franczia biztos által izgattattak. Polcave
rá-ban kitört a felkelés és nem vérengzés nélkül (május.), Buona
parte által azonban eloyomatott, aki most a francziák megöletését 
felpanaszolva és az aristocratákat megdorgálva módositá az alkot
mányt, de nem nagyon népies modorban. A régi tamles eltöröl
tetvén, a szokásoli két törvényhozó tanács állittatott fel, továbbá 
egy végrehajtó tanács egy doge eluöklete alatt j a katholika val
lás 1), Szent·György bank ja s az államadósságok biztosittattak; a 
kiváltságok eltöröltettek s a közbivataloltra a. különféle osztályok
ból mérsékelt szellemű férfiak alkalmaztattak. De a nép, melly 

1) Buonaparte a liguriai köztArsasághoz igy ir : "Nem elegendll valláselle
nes dolgokat nem müvelni, hanem szükséges, hogy a gyöngédebb lelkiismeretü
eknek az aggodalomra rni ok sem szolgAitassék s az elégiiletlen embereknek ke
zébe semmiféle fegyver ne adassék ...• Világositalik fel önök a népet, hozzák 
egyetértésbe az érsekkel, hogy ez nekik j 6 lelk6szekE~t adjon, a érdemeljék ki t! n ök 
polgártArRaik ueretet~t." Octóher 8 és november l t. 
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mértéket nem ism~r, s~o kásos utánzási dühével megégeti az arany
könyvet, lerombolja az olygarchák elsejé11ek, Doria An
drásnak emlékoszlopát j Morando fUszerkereskedö házát a liguriai 
ujjászületés emlékének szenteli, meUy a köztársaságias szellem ü 
gyüldék bölcslijévé leve, s amaz arasznyi tartomány tizennégy me
gyére osztatik. 

Borna. 
A directorium ügynökei utasitva valának, hogy mérsékletet 

tar.usítsanak, a felkeléseket ne szitsák s reményeket ne osztogas
sanak. De a szenvedélyek, ha egyszer felzaklattattak, többé oem 
kormányozhatók j a példa vonzott, a hadsereg lázas iogerü_ltséget 
nyilvánitott a köztársaság mellett, s a franczia biztosok házai min
deniitt a lázadások gyupontjai valának. Róma, azonkivül hogy meg
aláztatott, a töle elvett tartományokból folytonosan izgattatott. VI. 
Pius kénytelen volt ugyanazt tenni, mit a forradalmárok: az egy
házak drágaságait lefoglalni, az egyházi személyeket megadóztatni, 
a holtkéz birtokainak egy ötödűt elidegeníteni s a fényüzést meg
szün tetoi. Ezen tények miatt zugolódni kezdének az alattvalók, 
kik különben is megbotránkoztak már a pápa unokaöcscsének 
Braschi-nak meggazdagodásán j a janseui~ták ismét felszólaltak 
s hitelre találtak; és míndeHhol közbeszéd tárgya lön, hogy a papi 
intézmény tulélte magát, a mennyek országa a földi országtól el
szakadt a hogy az egyházat reformální, világiasitani sziikséges. A 
papírpénz kibocsátása tetőpontra emelte az elégületlenséget, s el
érkezettnek látszott az idö arra, hogy a kormányzás a papok ke
zéből kivétessék j a franczia müvészek, kik itten tanulmányaikat 
folytaták, olajat öntének a tűzre s felkelést kisériének meg ( decz. 
28)1 ameilyben Duphot tábornok megöletik. 

Ezen védelem gyilkosságnak éö a nemzetközi jog megsérté
sének nyil váiJittatík, Buonaparte József, ki ottan követ vala, be
h uzza lobogóját és eltávozik ; a directorium pedig megparancsolja 
Berthier-nek, hogy seregét ezen Babilonia ellen vezesse. A fővezér, 
ld harczvágytól égő katonáit felszóliiá, hogy ama kormányt meg
büntessék, de az ártatlan népot és vallási szertartásoltat kíméljék, 
ellenállás nélkül nyomult be oda, Róma ct~ak a ti~ztelet varázsa s 
nem nyeFs erő által védetvén; és átveszi a~ Angyalvárat azon fel
téteJok alatt, hogy a vallás, közintézmények, a személyek és tu
lajdon tiszteletben tartatnak ( 1798. febr. l 5.). D c alig hogy a há
romszinü lobogó kitüzetett, a nép szabadnak kiáltja magát, Ber
thier egész diadallal a Quirínál palotában üti fel székét, a szadad-
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!lág fája a Capitoliummal ~zemközt felállitatik s Brutus és Scipio 
nevei hangzanak minden ajakról. VI. Pius a Vaticaoba szoritva, 
vonakodik a világi fejedelemségről lemondani, minthogy ö annak 
csak letéteményese; minek következtében Toscanába vitetik (feb. 
19.). Az állam s idegen biborookuk palotái valamint az egyházak 
Itiraboltatnak j a Propaganda intézet mint e g é 8 z e n h as z o n t a
l a n eltöröltetik, könyvtára el pusztittatik sőt részben irattára i.:1; 
a magán tulajdonok sem tartattak tiszteletben 8 a gazdagokra 
nyomasztó 8arcz vettetett. Massena, Berthier utóda, rabolt s en
gedett rabolni, mignem a rendesen nem fizetett katonaság pana 
szára máshová helyeztetett át. 

Bécs és Nápoly panaszt emelnek ezen foglalás ellen j a Ti
beren-tuliak és a Campagna népe felkelnek ezen erőszakos fogla
lők ellen, rs foly a vér. Lecsendesíttetvén a szokásos alkotmány 
kihirdettetik, s ami feltüuő, a katholikus világ központjában a val
lásról még csak emlílés sem tétetik benne. Szokás szerint gyülö
letet kelle esküdni a monarchia ellen; de VI. Pius egy körlevelet 
bocsát ki, mellyben kinyilatkoztalja, hogy a keresztéuy embernek 
semmiféle kormányt nem szabad gyülölnie; hanem igenis esküt 
lehet tenni arra nézve, hogy a köztársaságnak alá veti magát s 
ellene nem izgat. Ezen mérsékelt szavakat káromolták a tulzók, 
kik a V aticán terén ülték meg a frigyesülés ünnepét. 

Hollandia. 
Európa többi részeiben is forrongtak a köztársaságok. Hol

landiában az Orangisták visszaohajták a helytartót, a szövetsége
sek (foederalisták) a tartományok régi felosztását, a jakobinnsok 
az egységet és a tiszta democratiát, a mérsékeltek végre az egy
séges de mérsékelt alkotmányt követelték, és ezek részén állott a 
directorium is. Ennek következtében a szövetségesek leszoríttatván 
a tettek mezejéröl, a dewocraták, kik a többi pártbelieket nem 
szenvedhették, tulsulyra vergödtek j de Daendels tábornok, a mér· 
sékeltek egyik kitünő feje 1 a directoriuwmal egyetértve leveri 
öket (jan. 22.) s a törvényhoz lJ testületből fegyveres erővel kizárja. 

Schweiz. 
Schweiz, e, szövctségnek gyenge kis állam, sok viaszaélést 

megtartott a hübéri rendszerből. BensejéLen az osztályok külön
bözö foku szabadságot élveztek s a népesség nagy része a kivált
ságosok előnyére le volt nyügözve; némelly vidékek más vidé
kek től, a faluk legtöbbnyire a városoktól függtek 1), ameily egyed-

1) L1hd a XVII. köny"~" 27. fej. 
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áruskodás a me~:~tereégek czo~heinek kiváltságaik által még sulyo
sabbá tétetett. Több kormány olygarchicus vala, mint pl. Bern
ben a tisztviselök csak az aranykönyvbiil választattak. Mindenütt 
szigoru de nem részrehajlatlan igazságszolgáltatás volt behozva ; 
a kivégeztetések és üldöztetések gyakoriak valának. Ezekhez já· 
rult az idegen pénz és kitüntetések által előidézett megvesztegetés

1 

s a királyok érdekében folytatott embervásárlás. A cantonok 
vagy szövetségesek között semmi egyetértés, következésképen 
semmi erő j a testvéri viszálkodások közepett a szomszéd hatal
masságokhoz folyamodtak, s egyik rész Piemonttal , a másik 
Ausztriával, a harmadik végre Francziaországgal alkudozott, ké
szek lévén egymással ellenséges táborokban szemközt állani és sa· 
ját testvéreiket megölni. 

Megszünvén a bizalom a kormáuy és alattvalók között, a 
kölcsönös gyülölet mindinkább növekedett s mint lá!luk, belső 

lázongások törtek ki jóval a franczia forradalaw előtt. Ez még 
jobban elmérgesité azokat; Bázel felkelt a herczeg-p ü ,pök ellen, 
Zürichben és Gentben mozgalom fejlődött ki, s mindenütt, hol a 
franczia nyelv dívott, terjedt a democraticus szelh:m. Bern az 
ellenpárttal tartott s befogadván a franczia meuektllt~ket megen
gedé, hogy fondorlataikat folytassák Waadt canton, melly a 
savojai herezeg által l<~rancziaország kezess.'lge mellett 1565-ben 
engedtetett át, ez utóbbi pártfogását kérte ki a kormányzók zsar
nokságának megfékczésér~, s Francziaország, ruelly saját osztatlan 
s demokratikus köztársasági kormányformáját Schweizban is behozni 
óhajtotta, Waadt canton lakóit védelme alá vette s .1\Ienard tábor
ookot seregével Genf alá, Schawenburg-ot pedig Bázel környékére 
küldé. A W aadt cantonbeli1•k ekkor rögtön fellázadnak, kor
mányzóikat elüzik, szabadságfát ültetnek s a lemani köztársaságat 
kikiáltják j Francziaország pP-dig azt elfoglalja s függellenségét 
biztosítja. Ocbs1 e mozgalom szitója, franczia miutára egy alkot
mányt szerkcszt, ameily a helvét hegységekben csakhamar el
terjed. 

Zürich vidéke mot1t azou követdéssei állt elé, hogy a város
sal egyenlő jogokban részesítsék j s ugyanez történt a többi can
tonokban is. A berni kormány ezen követelések t>lle•1 akadályt 
gördítendő, Aarau-ba egyetemes országgyülési hírd.::t s h~d~ereget 
gyUjt j a németek közt azon hir tcrjesztctik, hogy a franczia rész 
el akar szakadni a sz{;vetségtöi s a vallás helyére az atheismust 
állitani; mioek következtében a berni felvidék fanatizáltatik; de 



a nep magában Aarau-bac is fellázad, s Francziaország a lázadókat 
pártfogása alá veszi. Ek ként a felszabaditások önkényt vagy erö
szakkal mindinkább terjednek. Bern Francziaország küldöttét 
megbántván, ez most ~háborut Uzen neki, s az0n köztársaságiak, 
kik a királyok mellett küzdötték, legyőzetnek a királygyilkos köz
társaságisk által, kik vérengzés közepatt vcnulnak be Bernbe, 
honnét a városi aristokratia fejének, Steiger ügyvédnek, csak nagy 
bajjal sikerült menekülnie. Igy a szabadság nevében a köztársa
ságok felforgattatnak s Bern negyvenkét millio hadi sarcz fizeté
sére kliteleztetik. 

Schweiz többi részében szintén nagy volt az izgatottság. A 
győztes Brune tábornok megbizatott a rhone-i köztársaság rende
zésével ; de a schweiziak inkább az egy ~s osztatlan köztársaság 
felé haj l ottak. Sokan ismét ellenezlék ezt, küliinösen az erdei 
cantonok , hol az a hir terjesztetett, hogy Francziaország maga 
számára akarja azokat megtartani, Angolország elleni háboruja 
alkalmával hadseregébe ORztandó. Ennél fogva ellenezték az egye
sülést, s Schawenburg-nak fegyveres eriível kelle öket megtörni. 
l 798-ik évi május hóban végre; a helvét kormány Aarauban megalakul t, 
mint Francziaországban, egy directorral és két tanácscsal: de itt is 
mindenütt ugyanaz történt, ami Franczíaországban, ha egy párt 
leveretett, le kelle verni a másikat is, melly amaz után keletkezett. 
Eközben Francziaország birtokába kerit minden pénztárt, s kije
lenti, hogy a kormány határozatai érvénytelenek, ha Franczia
ország tetszésével nem · találkoznak. Elkedvetlenité ez még a 
szabadelvüeket is, s boszankodá.st kelte mindenütt. V égre az 
elégületlenség· lecsillapodott s a két köztársaság szövetséget köt 
(aug. 19.); Genf Francziaországba kebeleztetik, az olasz kerületek 
pedig, mellyek előbb az Alpeseken-inneni köztársasághoz kap
csoitatni czéloztattak, egy uj helvét cantont képeznek. 

Buonaparfc PliriZMhftn. 

Ezalatt Buonaparte visszatért Francziaországba (1797. decz. 
9.), hol utja folytonos diadalmenet volt. A lakás szerény külseje, 
mellyet Párizsban elfoglalt, még inkábh emelé a szokatlan kitUn
tetéseket, mellyekben részesíttetett; s a zászlón, mellyet a dire
ctorium az olasz hadseregnek ajándékozott , arany betükkel e 
szavak valának olvashatók: "Az olasz hadsereg fogolylyá tett 
százötvenezer embert, elfoglalt szár~..betven zászló! , ötszázötvenöt 
ostrom- s hatszáz tábori ágyut, öt hajóhídi készletet, kilencz hadi
hajót, tizenk~t fregattot, tizenkét corvettet 1 tízennyolcz gályát. 
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Fegyver11z!lnet a szardíniai és nápolyi királyokkal; a pápával, a pármai 
éR modenai herczegekkeL Leoheni békeelőzmények. Montebellói egyez
mény a genuai köztársasággaL Tolentinoi és campoformiói béke. Sza
badsággal ajándékoztattak meg Bologna, Ferrara, Modena, Massa, Car
rara, Romagna, Lombardia, Brescia, Bergamo, Mantua, Cremona, Ve
rona egy része, Chiavenna, Bormio, Veltlin népei, továbbá Genua, a csá
szári hübériségek, a corcirai , aegéi- ter geri és itbakai kerületek. 
Párizsba küldettek Michelangelo, Rafael és Leonardo remekmüvei. 
Győzedelmeskedett tizennyolcz rendes csatában u. m. Montenotte, 
Míllesimo, Mondovi, Lodi, Borghetto, Looato, Castiglione, Roveredo, 
Bassano, San Giorgio, Fontanaviva, Caldiero, Arcole, Rivoli, la 
Favorita, il Tagliamento, Tarvis és New.market mellett. ö~szesen 
hatvanhét ütközet vívatott." V ége-hossza nem volt a sok ünne
pélynek, mellyek Buonaparte tiszteletére rendeztettek j Gyözelem
utczáuak neveztetett p.) az, mellyben lakott; a lapok minden tettét 
és mozdulatát kürWiték, mint a királyokéit szokás. Ő pedig sze
rényeéget mutatott, s csakis nej r nek J osephinának, a forradalmi 
vérpadon elhalt Beauharnais gróf özvegyének J,edveért, kit szenve
délyesen s hálából ezeretett, vett részt mulatságokban. Akade
miai taggá választatván , annak üléseire a tudósok szokásos öltö
zékében jelent meg j mindig a nevezetes férfiakkal beszélgetett, 
s mindegyikkel szakmájába vágó tárgyakról. A nép saját embe
rének kezdé őt tekinteni, s csodálkozott, hogy annyi dicsöség kti· 
zepett olly kevés dicsvágya van. Valóban nem birt ö a.ma kicsi
nyes dicsvágygyal, me Ily apró fondorlatok ban találja kedvét, és 
sokkal magasabbra függeszté tekintetét, hogysem azt a köznapias 
tömeg fölfoghatta volna. 

A directorium által az angolországi hadsereg vezénylethel 
bizatott meg, de az angol partokon való kiszállás, mellynek más 
eredménye nem lehetett minl amaz or!!zágot pusztitani s lakóit 
Francziaország ellen felingerelni, neki nem igen tetszett, s tekintetét 
inkább Kelet felé irányzá, "honnét, mint mondá, minden nagyszerü 
dolgok származtak." 

•:gyiplom. 
Egyiptom az Európából Indiába vezető utba esett, s néliiU

lözhetetlen arra, hogy a Földközi-tenger franczia tóvá legyen. 
Buonaparte elfoglalván a velenezei hajóhadat és készleteit, Bl'lleys 
tengernagyot keletre küldé, hogy a velenezei szigeteket birtokába 
kerítse 1 jól tudván, milly fontosak legyenek azok avégre, hogy 
Francziaország azokon a vizeken uralkodhassék, Egyiptomban az 
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angol hatalmat meglörhesse s azon esetben, h>t valaha cllenségei 
a Jó-Reménység fokát elfoglalnák, magának Kelet felé egyenes 
utat nyithasson. Régen ápolta ö már ezen eszmét s most erélye
sen sürgette ezen hadjáratot, melly neki annál inkább tetszett 
minél váratlanabb és regényesebb vala az. ' 

A directorium vonakodott egy teng<~ri ütközet esélyének 
kitenni negyvenezer embert s azon hadvezért, ki iránt a hadsereg 
legnagyobb bizalommal, az ellenség pedig legnagyobb rémülettel 
vala eltelve, annyival is inkább, hogy ezen vállalat Ausztriával és 
a Portával ellenségeskedésbe keverhete. De az olaszországi hős 

sürgette azt, minek következtében a berni kincstárból három 
milliót kapott, s nagy titokban az elökészületekhez fogott. Desaix 
és Kleber, e hirneves tábornokok, szintén követni akarják öt, s eze
ken kivül többen, kik vezérlete alatt Olaszországban magukat 
kitüntették. Hadi ké:;zleleihez egy keleti nyomdát is csatol, mellyet 
Romában a Hitterjesztő-társulattól foglalt el, továbbá több tudóst 
és feslöt toborzott magához, s ekként kiséretét l'gy csopo1·t hös és 
tudós képezte. A nemzet aggályos kivánc:;isággal fürkészte, hová 
készül, s a titok még nagyobb jelentőséget kölcsönze az ifju hős
nek. Angolország gyanus szcmmel nézi azt s Nelsonnak meghagyja, 
hogy figyelemmel kisérje; s ezalatt a hatalmasságokat a köztár
sasági szellem terjedésének rémképével Francziaország ellen ingerli. 

Buonaparte olaBzországi gyakorlott soregevel 1'oulonban szál
lott tengerre (1798 maj. 19.). A hajóhad, rnellyet Brueys tenger
nagy vezényelt, tizenöt sot·hajóból, ezek köz t kettö velenczei, 
mindegyik hatvannégy ágyuval, hat franczia és nyolcz olasz fre
gatt-ból, hetvenkét kisebb jármüből és négyszáz szállító hajóból 
állott, összesen negyvene'!·er fegyveressel és tize:!,jer matrózzaL 

Ma Ho. 
A maltai vitézrend, a keresztes hadak emez utólsó maradvá

nya, már egy század óta megerdemiatt feledékenységben élt, apró· 
lékos belsö viszálkodások és idétlen ö~szcesküvések által emésztve 
magát. Zsíros javadalmak mindegyik országban kicsapongó és pa
zar lovagoknak, rendesen a nagy családok ifjabb gyermekeinek 
valának adományozva, kiknek szüzeségi és szegénységi fogadal
maik csak szentségtörésre és féktelen dobz6dásokra azoigáltak al
kalmul. Hajóhaduk, melylyel a Földközi-tengert a berberek ellené
ben biztositandók valának, csak nehány gályából állott, mellyek 
kéj-kirándulásokra is alig valának elegendők~ s még csak nem is 
akadályoz'\ k az algidakat Olaszoi·sz ág partjai puszlitásában. El 



kelle tehát veszniök; s Buonapiirte elörelátva, hogy Angolország, 
1nelly Francziao1·szággal folytatott háboruja alatt máris annyi 
erős állomás urává tevé magát, az első kedvező alkalommal elfog
lalná e szigetet, meg akarla öt előzni, váratlanul kiszáll ott (jun. 
12); rövid ellenállás után Hompesch nagymester feladja a szigetet, 
egy herczegséget Németországban vagy háromszáz-ezer frank élet
fogytiglan járó nyugdijt kötvén ki magának. 

Buonaparte f~gyiptomban. 

Buonaparte itt örséget hagyván hátra, folytatja utját, sze
rencséjére nem találkozván Nelsonnal, ki öt keresé, s látatlanul 
megérkezik Alexaudria alá. Nagy kinnal partra szállván (jul. 1.), 
miután egy lovas katonája sem vala, gyalogságával a Ptolomaeusok 
fővárosát rohanja meg, s kijelenti, hogy jövetelének egyedüli 
czélja a városnak a mamelukok járma alóli felszahaditása, s cse
kély ellenállás után beveszi azt. 

Egyiptom ös lakói, a koptusok, teljesen elaljá1wdva szolgaság
ba.n hevertek. Az arabok még mindig a hódítóknak akar·t~k lát
szani, de állapotra és müveltségre nézve ezek is igen különbözők 
valának; némellyek tanultak s a nemzet hivatalos képvisdöi mint 
pl. a sheik-ok; mások legtöbbnyire kis birtokosok, némellyek 
ismét semmivel sem bírva fellah név alatt mások földjeit müvelék, 
a beduinok pedig majd rabolva, majd kereskedédt üzve a pusztá
han bolyongtak. Azonban egy késöhbi hóditás ezeket a törökök 
alá veté, kik legnagyobbrészt a janic~u\.rok hadtestébe valának so· 
rozva s csak kevesen azoigáltak a basa csapatában, ki Konstanti
nápolyból küldetett ide. Hogy pedig illy távolcső tartomanyban a 
basa függetlenné ne tehesse magát, Ill. Se!im elleniirök gyanánt a 
mamelukokat rendelé mellé. A legszebb cúrkassziai rabszolgák 
közöl válogatott katonaság vala ez, mindnyájan közösen nevel
tetve, hon t! rokonok nélkül, egyedül erejök érzetével bírva hu
szonnégy bey paraocsnoksága alatt állának, kik közöl mindegyik 
öt-hatszáz marneluknak volt ura, a kiknek ismét fejenként két 
fellah állott szolgálatukra. A bey-ek a föld terményeiből és a sok
féle adóból látták el öket, amellyeket a koptusok, az ö uraik urai
nak ügynökeí, irnokai, kémjei tizedtek be. A bey-ek egymástól 
csak erőre klilönböztek, amelylyel visszaélve egymás ellen küz
döttek s ncmct;ak hogy nem engedelmeskedtek a hasának, hanern 
ezt azoigájukká s eszközükké tevék, söt még a m i r i majo1·sági 
adót is megtagadták tőle, ameily a fényes Porta hóditói jogát kép
viselt~. Egy hübériség vala tehát ez, melly benszülött rabszolgák-
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ból s az ezeket legyőzö népből állott, ameily ismét a fejedelme 
iránt lá?JOngó katonaság által győzetett le. 

Buonaparte belátta, bogy vállalatának sikere főleg a francziák 
iránt ellenséges indulattal viseltető mamelukok leverésétől függ, 
ugyanakkor figyelmet tanusitva a Porta mint Francziaország régi 
szövetségese iránt; továbbá ha a sheik-okat az arab név vissza
állitásának reményével kecsegteti s a tulajdon, személy, nök és 
vallás iránt tisztelettel viseltetik, ami az itteni hóditöknál épen nem 
vala szokásban. Ugyanazért egészen keleti irmadorban egy kiált
ványt bocsátott ki, mellyben kijelenté, hogy Francziaországnak 
szándéka a bey-ek rablásainak gátot vetni s ugyanakkor tisztelet
ben tartandja Mabometet és a Koránt jobban mint a mamelukok: 
"Valódi muzulman- ok vagy u ok mi francziák, kik levertük a pá
pát, ki a muzulmanok ellen háborut hirdetett, s megsemmisítettük 
a máltai lovagokat, kik azt hiszik, hogy Isten parancsolja a mu
zulmPnok elleni háborut" 1). 

Következésképen semmi változást nem tett Alexandriában, 
csak is uj helyhatóságat szervezett, adószedöket nevezett ottan s 
védelmi állapotba helyezé azt; s innét Cai ró felé vonult. A véget 
nem érö futó homok közepett a nap égető heve alatt viz, árnyék 
és ligetek nélkül, zugolódni kezdének az olaszországi győzök, s 
még azon bizalom is, melylycl Buonaparte iránt viseltctén~k, alig 
vala elegendő arra, hogy e szokatlan fáradságol(nak magokat békés 
szivvel alávessék. Murad bey e nagyszerit város előtt öszpontositá 
a mamelukokat s jóllehet ezek el valának tökélve a támadásra, 
nem voltak képesek ama gyakorlott harczosok kitarto tllzelésével 
szembe szállani, kiket egy, bizalmukat teljc;;en biró hadvezér lel
kesité. "Négy ezer év néz le rátok e pi1·amisok csucsairól" mondá 
ö, s katonái mint soha eddig ugy most sem hagyák őt cserben, s 
a azétvert mamelukok nem tudtAk máskép magukat megboszulni, 
miut hogy kincseiket elégeték. Mindazáltal elegendő maradt arra, 
hogy minden katonát gazdaggá tegyen, kik Cairóban kényelmet, 
gyönyöröket, arab lovakat és tevéket találtak ; megjelente!( a run
zuimán ürmepélyeken, hol Buonaparte a jelenlevők épülésére szol
gáló áhitattal mondá- elé az imákat. A magával hozott s Monge 
elnöksége alatt álló tudósokkal az egyptomi tudós társaságot al
kotá, mellynek feladata vala a tartomány leírását elkészíteni, tit
kait kikutatni s mindazt, mi jólétének előmozdítására szolgálna, 

1) Lásd III. könyv. 266. Ia.r. 
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javaelatha hozni. Peyre mérnök, Andréossi tábornok, Lefevre, Ma
Ius vizsgálat alá vevék a tavakat és csatornákat, Arnolet és Champy 
az Arab-tengeröböl partjainak ásványait, Delisle a Delta növényeit, 
Savigny a pusztaság rovarait; Regnault vegytanilag elemezte a 
Nilus vizét, Berthollet a cairói levegöt, Costaz a pusztaság fövé
nyeit, Nouet és Mechain meghatározák a szélességi t'okokat, Denon 
lerajzolá Fclsö-Egyptom müemlékeit; felfedeztettek a rosettei felirat 
s Denderah és Esneh állatkörei, mellyek késöbb annyi tudomá
nyo' és bölcseleti vitatkozások tát·gyai levének. 

Hátra volt még Ji"'elsií-Egyiptom meghódítása, de a szerencse 
nem akart állandóan hü maradni ahhoz, ki benne annyira bizott. 
A hajóhad nem mehctvén be az alexandriai kikötőbe, Abukir rév
partján horgonyt vetett vagy jobban sz<ilva megfeneklett, hol N el
son azt utólérvén megtároadá (aug. 3.); Brueys az Utközetben meg
öletett, az O r i e n t haj 6 felgyujtatott s a hajóbad megsemmisitte
tett. Pótolhatatlan veszteMég vala ez, melly az egyiptomi hadsere
get minden közlekedéstöl elzárta, támasz nélkül hagyta s meg
fosztá azon reménytől, hogy a Portát megfélemlitheti, melly most 
az angolok unszólására Francziaországnak hadat üzent s Egyiptom 
visszafoglalása végett fegyverkezett. Nelson hajóhada az egyezmé
nyek daczára N á polyban valódi diadallal fogadtatott; Buonapartét 
elveszettnek hirdeté mindenki; s igy a győzelem reménye Olas~
ország, sőt egész Európa fejedelmeinek keblében ujra feléle•zté az 
engesztelhetetlen gyülölet lángjait. 

BETEDIK FEJEZET. 

V e r e s é g e k. -- A d i r e c t o r i u m b uk á s a. 

O•·osahonl 1. Pál. 

ll. Katalin, kinek akarata és önkénye harmincznégy éven át 
szabott törvényt Északnak, meghalt; fia Petrovi cs Pál követé 
(1796). Ez ugy akará, hogy anyja temetése némi elégtételül szol
gálna, III. Péter iránt, kit kivétetvén sirjából nagy ünnepélylyel 
Katalin mellé helyeztetftt, e l v á l v a a z é l e t b e n, e g yes ü l v e 
a si r b a n; s a hulla átvitelénél jelen kelle lennie Orlofnak, a 
gyilkosok egyikének. Az ellenkezések, mellyeket öt nem szeretö 
anyja részéről szenvedett, annál makacsa~Jbá tevé öt egy olly ha-
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talom gyakorlás!\ra, melly határokat különben sem ismert s amely
lyet ö a tulságig hajtott. A legkisebb formaságok elhagyása büu
tett vala, melly kérlelhetetlenül büntettetett, eltiltá a kerek kala
pokat és b ö nadrágo kat, ugyszintén hogy a boltok fölé r ak t á'r 
irassék, ameily név egyedül a cAásdri szállítók áruhelyiségének 
vala fentartva; Tissot Tudósítások a nép számára czimü 
lapját betiltattr., mert a népnek nincs szüksége tudósitásokra. Ne
vetni való gyermekségek, ba ezek háta megett a hóhér, kancsuka 
éd Sibéria rendesen ott nem állanak. 

Telve gyanuval a francziák és minden irataik iránt, a mene
külteket befogadja s évdijakkal segélyzi de egyszersmind megpa
rancsolja, hogy páronként misére menjenek, husvétkor megáldoz
zanak s a papok fel ne oldozzák líl{et, hac'lak kegyelmi állapotban 
nem volnának. Mindazáltal nem szivesen bünteté és tevé áttalmat
lanokká azokat, kik vissszatetszésével tal:ilkoztak, jobban ezeretett 
jutalmazni i a városok jóllétéről gondoskodott s megsemisitette az 
ukázt, melly miuden száz ember után egy katonát rendelt kiálli
tatni i tizennégyezer lengyelnek, kiket Katalin az ázsiai tartomá
nyokba számkivetett, visszaadá szabadságukat, a maltai vitézrend
nek pedig lefoglalt javait; a hadsereg állapotát javította, számos 
ide becsuszott vissz_aéléseket megszüntetvén, a többek közt eltilt-
ván a katonáknak a nagyszámu tisztek áltál házi szolgák gyanánt 
való alkalmazását. 

Katalin kötelezé magát, hogy Ausztriának hatvanötezernyi 
sereget bocsát rendelkezésére j de ezen hatalom és Francziaország 
knzött függöben lévén a tárgyalások, Pál egyik részre sem akart 
hajolni, mignem Angolországnak és Bécsnek sikerült öt semleges
ségéből kivonni. A maltai vitézrend védnökévé válas'datván, a fenye
getett európai nemesség fejévé reménylt lenni j zsoldjába fogadja 
Condé h'lrczeg menekültjeit s felteszi magában, hogy Európát 
régi állapotába visszaállitandja. De a német birodalom nagyon 
sokat szenvedett, s ha a birtokaiktól megfosztott fejedelmek óhaj
ták a háborut, má:10k féltek attól, s jól tudták, hogy Ausztriában 
nem bizhatnak. Ez erösen készült a párbaj megujitására, de azo
kása szarint lassu, a rastad ti értekezletekbe helyezé reményét. 
Ezalatt kémlelte a többi hatalmasságokat, s Berlin a fondorlatok 
központjává leve. Poroszország mindazáltal felette óvatosan vi
selte magát, egyedül arra ügyelvén, hogy a forradalmi ragály Hol
l:mdiából és Francziaországból államAiba ne törne. 



159 

Olaszország. 
A meghódított tartományokban a francziák tulzó igéreteinek 

épen nem feleltek meg a tények, s azok kormányzása nehezebbé 
vál:, mi(\ta a szahad~ág és egyenlőség elvei kihirdettettl'lk, mely
lyeket a nép a IPgvaRtagabb értdemben vett. Nagy vala különö
sen a zavar Olaszorszligban, hol mindenki jogában állónak hitte 
parancsolni es senki kötelességének engedelmeskedni; a népek 
elégedetlenek valának a helyhatósá.gi kormányokkal, ezek a fran
czia hadsereggel és bi;:tosokkal. A királyok magasabbra emelék 
követeléseiket, mióta látták, hogy a köztársaságok rabolnak; a 
köztársaságiak pedig fel akarák izgatni a még szolgaságban 
szunyadozo tartományokat. 

Az Alpeseken-inneni köztársaságban Berthier fö hadparancs· 
n okot Brun e váltotta fel (!798), s n hadsereg, részérl:ll szintén 
osztá a jakobinusok tulzásait, kik tulsulylyal birtak a tanácsokban 
s a lombárd t1sapatokban , mellyek Lahoz parancsnoksága alatt 
állának. A tisztek olly szig01·ral jártak el mint hórlitott tartomá
nyokban szol<ás, minden indokolás nélkül követeléseket támasztva 
s adókat szedve; a h11dbiztosokkal piszkos szerzödések l<öttettek; 
az élelmezési társaságok a vezérkarnak négy százalékot biztosÍ· 
tottak, az ezredek lajt~tromaiban kétannyi katona szerapeit mint 
volt valúságban s az állam fizette azokat. A kerületek felapró
zása nagyban szaporítá a tisztvisell:lk.et és költségeket 1 iszonyu n Hp
viselők sz!Íma s telhetetlen a zsarolók kapzsisága. Francziaország szö
vetséget köt az Alpeseken-imteni köztársasággal (marcz. 23), amaz 
kötelezvén magát ottan egy védsereget tartani, ez pedig évenkint 
tizennyolcz mill iót fizetn i. l\'Iidön pedig r zen követdések ellen 
panasz emeltetett, a felelet az volt, hogy Francziaor11zág alkotván 
azt meg is semmisitheti; a szabadság nem adatik pusztán szép 
szemekért. De a függ"tlenség utáni vágy mindinkább növekedvén 
itt, a franc7.ill köztársaság igaztalamágai ellen fenszóval tiltakoz
tllk , kárhoztP.tva kHiönösen a rájok fel ette terhes szövetséget; 
minek következtében Francziaország a dicsvágyók és boszut li
hegök által támogatva , nlhatározta az alkotmányt aristocratikai 
irányban szükebb korlátok közé szoritaoi. 

Barra!!, egyike a directoroknak, szintén osztozott a hadi bi7.
tosok tilos nyereményeiben, és szivesen meghallgatá sőt biztatá a 
tulzókat; a töbhi directorok azonban becsületesek valának, s Re
velliere keresztülvitte, hogy Milanóha ('gy követ küldessék, ki 
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állandóan ott székelvén az alkotmányt módositaná. A választáM 
egy eszes és lángkeblű fiatal emberre, Trouvé-ra esett. De a hazafiak 
észrevévén, hogy a hivatalok megkevesbitése által állomásaikat el
vesztenék, felzudulnak B a tisztekre támaszkodnak, kik ellenzéket 
képeztek a követ ellenében. Ez azonban a mársékeltek által tá
mogatva s egész hatalmát kifejtve azok felé kerekedik s uj alkot
mányt létesit, melly szerint a tanácsok kétszáznegyven tagról 
felére szállíttatnak, kijelölvén kik levén meghagyandók, és sza.bá
lyozván az adót. De csakhamar felváltatván Barras egyik bün
társa s tulzó hazafi Fouché által, ez mindent zavarba hoz, Brune
re B a szuronyok1·a bizván a rend helyreállitását; minek követ
keztében visszahivatván a helyére kinevezett Joubert visszaállítá 
Trouvé alkotmányát. Mindezen változások ujabb és ujabb elkese
redéseket szUitek s kézzelfoghatólag szolgaságunkat bizonyiták, 
amiért is egy párt keletkezett 1 melly az országnak idegen segély 
nélk:üli felszabadítását tüzte ki czélul ; és Pino, Lahoz , Teullié, 
Birago s mások a sugarakról nevezett társulatot (Societa de' Raggi) 
alakiták, mellynek központja Bologna s vágya a függetlenség vala. 

Róma. 
Rómában jobban volt srt.ervezve az alkotmány 1 s a consulok, 

tanács és néptrihunok a régi idők halhatlan emlékeivel táplálták 
a képzelődéseket A nép a:t.onban nem tudta magát az uj álla
potba bele találni j a tisztviselök szünnapokat óhajtottak miként 
hajdan vala j szerették az állomásokat, de nem a terheket, mely
lyek azokkt~l jártak ; a pénzügy jól kezeltetvén elzárta az utat a 
sikkasztások előtt j a katonaság egy bizottság által féken tar·tatott, 
mellynek tekintélye visszatetszést szült a tábornoki karban. Az 
elégületlenek magában a directm·iumban támogatásra találtak, különö
sen pedig Buonaparte Luciánnál, ki hős testvérét szükségessé ó hajtá 
tenni j amiböl azután belső egyenetlenségek származtak, wellyek 
az első vereség alkalmával kitörendök valának. 

Nápoly. 
És valóban az ellenség fegyverkezett, s az angol diplomaczia 

bámulatos ügyeaséggel a legkülönczebb szövetséget hozá létre An
golország, Oroszhon 1 Ausztria, Portugália és Nápoly között. IV. 
Ferdinánd, ez utóbbi ország királya, már négy év óta rongálta tar
tományát, hasztalanul hatvanezernyi st.reget tartván ottan hadi lá
bon j s hogy azt föntarthassa, uj adónemeket hozott be s özönnel 
bocsátá ki a papír pénzjegyeket ; a földmüveléstöl elvonta az em
bereket és igavonó marhákat, hogy azokat a kimerülés és járvány 
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áldozataivá tegye; folytonosan Malta és Róma elfoglalása ellen pa· 
naszkodott, s kijelenté, hogy az utóbbiban a régi állapotot ö
maga akarja visszaállítani. Az általa számkivetésre kárhoztatot
tak hosszu lajstromát meglátván Gallo őrgróf, igy szóla: "Kt!ldje 
őket Felséged Francziaországba, s ha most jakobinusok, mint ki
rálypártiak fognak visszal érni." De Ferdinandot szigorra sarkalta 
Nelson, kit itten Emma Leona kecsei lekötve tartának, ameily nő 
Angolországhan kétes hirnevéröl, Rómában pedig mint a festészek 
mintaképe vala ismeretes, mielött az angol követ Hamilton-han 
egy engedékeny söt kicsapongásaiba beleegyező férjet nyert volna. 
Ferdinánd most arra sürgette Piernontot é!! Toscanát, hogy Fran
cziaország legyőzése végett vele egyesüljenek; s kiilönösen tábor
ooka Belmonte Pignatelli herezeg azon kérdést intézte Priocea 
piemonti miniszterhez, miért késik ura a rá eri!szakolt egyezmé
nyeket megszegni? ,, Talán gyilkosság saját zsarnokainkat kivé
gezni? A francziák mi rosztól sem tartva s elszórva járnak az 
országb11n. Ingerelje fel ön a nép dühét j bizonyára minden pie
monti kész leszen hazájának egy ellenségét láb alól eltenni. Apró 
mészárlások többet érnek a szerenesés iitközeteknél, s az igazságos 
utókor épen nem fogja gyilkosságoknak bélyegezni egy olly nép 
erélyes tetteit, ameily elnyomói hulláin keresztül siet szabadságát 
visszaszerezni." 

Ezen levél (ha szándékosan koholt nem vala) mint mondják 
a francziák kezébe jutott; és közzététetvén a directoriumnak ürü
gyet szolgáltat a turini váracs átadásht követelni, mig a hazafiak 
minden erejöket megfeszítik, hogy az országot fellázitsák. A meg
állapodás ezerint Auszh·iának hatvanezer emberrel és az orosz se
géd hadsereggel, Nápolynak negyvenezerrel kelle megindulnia j az 
angolok pénzt és fegyvereket valának szolgáltatandók s ugyanll.k
kor a tengerpartokat nyugtalanitandók. Nápoly sietve minden ezer 
ember után nyolczat állit ki s igy összesen hetvenötezernyi sere
get gyüjt egybe; de kénytelen azt egy idegen tábornok, Mack 
Károly vezérletére bízni. Ennek terve ezerint három csapathan 
indulnak meg; az egyik feladata vala az ellenség visszavonulását 
Anconán keresztül az Alpesek-inneni köztársaság felé elzirni, a 
másiké Toscanát védeni, hol az angol és porlugal hajóhadak Li
vornót hatalmukba keritenék, a harmadiké pedig Ferdinánddal Ró
mába vonulni. A római franczia hadaereg felett Championnet pa
rancsnokolt, de az élelmezés könnyitése végett ez most szét vala 
sz6rva, minek következtében a nápolyiak azt véletlenül meglephe-

xvm. ll 
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ték s ezáltal Ausztriát az ügyre annyira ártalmas habozásából ki
ragadbaták. S valóban, ha Mack előnyomul s Róma és Terni kö
zött állást foglal, a franczia jobb szárnyat elvágja a baltól, egyen
kint mindkettőt legyözi s fél Olaszországot hatalmába keriti; . de 
ö a régi hadi taktika szerint több hadoszlopra osztja seregét és 
bevonul Rómába (nov. 29.). Itt a király, minden érdeme nélkül 
diadalmaskodván1 visszahívja a pápát; de a katonák és népscp
reje kicsapongásoknak engedik át magukat, rabolnak, sok zsidót 
a vizbe fojtanak, a Vaticán termeit kipusztítják s magukhoz ra
gadnak minden értékes tárgy at 1 mellyek a directorium ragadós 
kezeit kikerülheték. Pignatelli egy kiáltványt bocsát ki, mally
ben a többek köz t igy sz ól : "A nápolyiak elsök, kik a francziák 
halálharangját meghozzák s a Capitolium magaslatáról tudatják 
Európával, hogy a királyok felébredtek. Fel! piemontiak 1 zuzzátok 
szét lánczaitokat s nyomjátok el •elnyomóitokat ;" az angyalvári 
örségnek pedig értésére adta, hogy minden agyolövéere egy sebe
sölt franczia vettetik a nép dühének áldozatul. 

Championnet összehozván seregét visszavonul, de csakhamar 
támadólag lép fel s visszamegy Rómába (decz. 14.), honnét a ki· 
rály álruhában menekül ; azután az ellenség rémülését előnyére 

felhasználni s Nápolyt megtámadni szándékozik. Kitünő határa 
van ennek: balról Terracina-nál két állomásnyira Rómától a Föld
közi-tengerre támaszkodik ; a középen Rieti és Civita Ducale kö
zött csak öt mérföldnyire (leg he) van Terni-tölj jobbról pedig az 
Adriai-tenger áll, B mintegy ötven mérföldnyi (leghe) vonal ez, 
melly, miután a tengerrel érintkezik; meg nem kerülhető. Ha az 
ellenség Terracina és Róma felé nyomul, a n,ápolyiak Rietin és 
Ternin át háta megé kerülhetnek és hatalmukba kerithetik az uta
kat, mellyek Foligno felé vezetnek ; ha az ország közepére vagy 
jobb azélére akarja intézni támadását, hegységekbe s veszélyes 
völgytorkolatokba téved j ha végre a Tronto folyamot és az adriai 
tengerpartokat figyelmen kivül hagyja, a nápolyiak két nap alatt 
Anconában lehetnek. Honnét van tehát, hogy illy szép állások 
mindig vagy haszontalanok valának, vagy elfoglaltattak ? 

Most sem tudta azokat Mack hasznára fordítani, söt gyáván 
egész Capuáig e a Volturoo vonalig futott. A nápolyi nép árulást 
kiabálva fegyvert követel s megkapván azt a város urává teszi 
magát. A király, királyné s Acton azon birt terjesztve, hogy na
gyobb haderél gyüjtése végett távoznak, husz millió készpénzzel s 
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hatvan millió értékű drágaságokkal 1) Sicilián keresztül Nelson 
hajóhadára maoekülnek ( decz. 31.), semmi rendeletet vagy védelmi 
készleteket sem hagyva hátra j felégettették a kikötöben lev ö ha
jókat ugyszintén az ágyu- és fegyvertári készleteket, Acton hosszu 
és költséges fáradozásának eme gyümölcseit, mintha csak attól tar
tottak volna, hogy a nép valami nagyszerü ellenállásra határozza 
el magát, amire ök nem érezék magokat képeseknek. De képesek
nek érzék magokat erre a parasztok ( 1799), kik a vidéken min
denütt felkelvén, a francziákat gyilkolják, a hidakat lerontják, az 
ellenségU:Il az ágyukészleteket elrabolják és Championnot seregét 
feltartóztatják, amidi:Sn Mack, ki a hadi taktikát a nép lelkesült
ségével összhangzásba hozni képtelen vala, fegyverszünetet köt 
(jan. ll.), Capuát átadva és nyolcz milliónyi sarczot fizetve. A 
magára hagyatott nép szent Januariusra esküszik, hogy kész meg
halni, de a francziákat visszaveri, s ekként azok, kiket a király 
attól való félelmében, hogy általok elárultatik, elhagyott, egyedüli vé
delmezöivé lesznek j Nápolyban és a táborban lázadás Ut ki, ugy 
hogy Mack kénytelen a fraucziákhoz menekülni, és Championnet 
a város ostromára vezeti jakobinusait. A roham Gan. 23.) felette 
véres volt j a nép még akkor is ellenállott, midön Castel Sant-Elmo 
árulás következtében a francziák kezébe jutott; de a fi:Svezér az
által, hogy egy elfogott népvezérrel kiméletesen bánt és szent 
Januárius iránt tiszteletet tanusitott , a népet fegyverletételre 
birta. 

Ez megtörténvén, a düh örömriadassá változott s ezer fran-
czia és háromezer nápolyi halott között a parthenopei köztársaság 
kikiáltatott, örömzsivajjal nyomva el a nyögéseket s tapsokkal az 
ellenkezéseket j azok, kik elöbb üldöztetének most diadalmaskod
nak i azok, kik blil'tönben senyvedtek, a királyi lakban pompáz
nak; s a franczia hadsereg "nápolyi hadse1·eg" nevet vesz fel s 
jutalmul azért "hogy velök és értök ktizdött s öket védelmezte, 
egyedül szaretetöket kivánja." Ezek valának Championnet szavai. 
Mindenütt tánczvigalmak tartattak, éljen kiáltások hangzottak, sza
badságfák ültettettek, maga szent Januarius is polgárrá neveztetett 
s fejére háromszinü sapka tétetett. De a szabadság szokatlan vala 
s még azokatlanabb az egyenlőség egy olly országban, hol korlát
lan hat'almu király, makacs hűbéri rendszer s fanatismussal páro
sult tudatlanság uralkodott, s amelly a jelen állapotot nem küz-

1) Nelson levele szerint csupán Kzon drágaságok, mellyeket a királyn~ Emma 

Leonina bi11ott, meghaladtAk a }lét h f~J milli6 sterling ért~ket. 

U* 
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delern és vér árán szerezte, de ajl\ndékban nyerte. A leghevesebb 
vitatkozások közepett a franczia alkotmány Jön elfogadva, egy olly 
öltözék Nápolyra eröltetve, melly tulajdonképen másra volt szabya. 
A hitbizományok s hübéri javak, ezen kutforrásai a véget nem 
érö pereknek a községekkel, azonnal eltörliltettek, ugyszlntén a 
fóuri törvényhatóságok s kiséreteik, az uri szolgálatok, tizedek, 
vadászati tilalmak és nemzeti czimek; a bankok visszaélései meg
szilntettek, sok papír pénz s a hal,- liszt- és fejadó eltöröltettek. 

De a sietős eljárás elrontotta a jót, mellyet létrehozott j a 
pénzügy azáltal, hogy adók elengedtettek s másokkal nem pótol
tattak, nagy zavarba jutott j a kormány huszonnégy tagja, köztök 
Mario Pagano bölcsész, gyáváknak tüntek fel, mert nem valának 
képesek egy forradalomban levő nép lelkesedési rohamával lépést 
tartani. Eközben Francziaország tizenayolcz millió aranyat vetett 
ki az országra, minek következtében erővel s önkényesen kelle 
azt beszedni ; a családok ezüst- és aranyeszközei erőszakkal elvé
tettek s a panaszokra illy felelet adatott: "Mi a közvéleményt 
adóztatjuk ;u s minthogy a nép zugolódott, Championnet lefegyve
rezteté azt. A drágaságon és szükségen, a zavarok eme rendes 
követőin, nem sokat segitettek a czifra szónoklatok s nem a Clau
diu&ról, Messalináról, az ember jogairól s Olaszország fényes jö
vőjéről a lazzaronik előtt tartott beszédek. A d em o c r a t i z á l ó k 
gyülöltettek a vidékeken, hol szabadságfákat ültettek és pénzt 
szedtek. A hadiigyminiszter egy kibocsátdnyában kijelentette, hogy 
"azok, kik a zsaruokot szolgálták, a köztársasági kormánytól mit 
sem reménylhetnek :" minek következtében a régi hadsereg, s a 
főurak fef?yveresei, mellyek gyakorlott katonák valának, kenyér 
nélkül maradtak, rablá.sra vagy koldulásra kényszerítve s a régi 
kormányt visszaóhajtva. 

A directoriumnak nem tetszett Championnet, mert törvény
hozói szerepet vitt, minek következtében a gazdászati rész kezelésére 
Faypoult küldetett Nápolyba; de a fővezér, ki azt hivé, hogy az 
ország meghóditása jogot ad neki minden akarata é•·vényesitésére, 
megparancsolta a bidosoknak, hogy távozzanak. Ezért letétetett e 
Macdonald által, mellé Faypoult-lal, helyettesíttetett, ki a ko•·ona, 
lovagrendek, kolostorok jószágait s a régiségeket Francziaorszag 
javainak nyilvánitotta; de ha ezeket a királytól és testületektől 
mioden áron el akarták venni, nem kelle· e azoknak jogszerüteg 
a nemzetre szállniok ? 

A francziák mindinkább bátrabbakká levén előbb Serrurier, 



165 -

utóbb Miollis parancsnoksága alatt a luccai térületet megszállották, 
s ennek jelenléte által felbátorítva a demoeraták népies intéz
ményt követeltek, ameily a franczia mintára megadatott. A fran
cziák, ugy látván, hogy VI. Pius tőle elvett államainak nagyon 
közeli szomszédságában tartózkodnék , Toacanát kérdőre vonták, 
hogy öt befogadta s a nápolyi hadseregnek a livornói kikötőbe 
való bevonulást megengedte; és ennek következtében ama tar· 
tományt elfoglalták. A nagyherezeg Bécsbe távozott, Gautier Tos
canába, Miollis Livornóba vonult; a franczia menekültek elüzet
nek; VI. Pius előbb Parmába azután Valencéba, a Dauphiné-ben, 
menekült, sokkal jobban felmagasztaltatva a nép részvét- nyilatko
zata által, melly e számkivetése utjában kísérte, mint az udva
ronczok hizelgő bókjai által , mellyekben fényes de rá nézve 
annyira lealázó bécsi utjában részesittetett. 

Piemont. 
Piemont (1798) folytonosan izgattatott az ujitók és mene

kültek ált?-1 , akik azonban ezáltal csak az áldozatok számát 
szaporiták; de IV. Károly Emanuel, bármennyire ösztönöztetett 
is a szövetkezett fejedelmek által, hü maradt a Francziaországgal 
kötött egyezményekhez, jóllehet azt gyülölte. A franczia követ 
Turinban Ginguené de Rennes, irodalmár, heves és 6szinte köz
táraaságpárti, volt, aki a fényes igéretekkel nem igen fukarkodott. 
Ez tudván, hogy a directorium a királyt el akarja veszteni, evvel 
kiváló durvasággal bánt; nejét egy udvari ünnepélyre meghivatta 
s azt egészen köznapi as öltönyben (e n p e t e n l' a i r) küldé el 
oda j az apró bántalmazások mesterségét egész tökélyre vitte, s 
az ujitókat összpontosította. A felkelések nem sokáig késtek, Genua 
a tengeren s az Alpeseken-inneni köztánaság a Lago maggiore-n 
támogatta azokat. Ornavasso mellett csatára került a dolog (maj.), 
de a király seregei győztek, Domodossola és Casale-ban pedig 
haditörvényszékileg számosan kivégeztettek. Priocea miniszter fel
szóJait ezen alattomos izgatások ellen és az önvédelmi jogra hi
vatkozott j de Francziaország a sértett fél hangján kezd szólani, 
Ginguené pedig gyilkokról, angol aranyról, menekUltekröl, kémek
ről s egy siciliai vecsernye tervezéséről beszél; a királyt felszó
lítja, hogy szüntesse meg a hazafiak kivégeztetósét s a liguriai 
felkefők elleni hadjáratot. A követelések mindennap növekednek, 
a királyt meg ke!le alázni mielött megsemmisíttetnék ; végre a 
turini váracs átadása követeltetik, s a király kénytelen beleegyezni, 
c~upán azt kötvén ki, hogy az Alpeseken-inneni köztársaság terü-



166 -

)etén a hazafiak lecsendesittessenek. Ekként franczia ágyuk tá
tongtak palotájára s ö maga kényszeritve Jön lefegyverkezni, minek 
következtében a hazafiak vérszemet kapván Alessandriát megrohan
ják, s jóllehet hatszáz filnyi veszteséggel visszaveretnek, mindenütt 
szaporodnak s megkettőztetik a király elleni bántalmazásaikat 

De midön a Francziaol'Bzág ellen létrehozott szövetség hire 
megérkezett, a directorium attól tartott, hogy Károly Emánuel 
magát megboszuland6 a kedvezö alkalmat felhasználja j minek 
klivetkeztében Joubert-nek, a várace paranosnokának meghagyá, 
hogy e kormányt megsemmisítse. Ez nem birhatván ra a királyt, 
hogy leköszönjön, a szokásos általános vádakat közzéteszi, az 
Alpesekeo-inneni köztársaságból egy csapatot rendel ide, melly 
e l ö v i g y á z a t 1 szempontból átlépi a Ticinót; és minthogy a 
kormány a hazafiakat csendell magatartásra inti 1 ezek minden 
erősségeket elfoglalnak s az örségeket foglyokká teszik. Károly 
Emanuel kénytelen lévén legerősebb támaszát, Priocea minisztert, 
a francziáknak átadni, a hasztalan ellenállás szomoru következ
ményeit orazagáról elháritandó, eltávozik (1799. marcz. 3.); Sar
dinia szigetén kiszállván tiltakozik az irányában felhasznált er<l
szakosságok ellen, azután elvonult s ájtatos életre adja magát, s 
rövid időn megbalván neje Klotilda, testvére Victor Emanuel 
részére lemond (1802 junius 4) a koronáról és Rómában telepe· 
dik le. Turinban Eymar alatt népies vagy inkább katonai kormány 
Mtesittetik; a nemes családok fejE'i kezesek gyanánt Grenobie-be 
küldetnek; a korona drágaságai, mellyeket a király érintetlenül 
ott hagyott, elvétetnek; a muzeumok, a párizsit gazdagitandók, 
kizsákmányoltatnak ; a nemesi czimek a királyi palota terén meg
égettetnek ; s a Francziaországgal való egyesülés javaalatha ho
zatik. 

De nem vala többé Francziaországban ama Carnot 1 ki na 
gyözelmet szervezé", s minden részről nehéz idök állottak be. Az 
oroszok Morvaország határát átlépték s látható vala, hogy a sza
badság és monarchia két elve egymással nj összeütközésbe jö. 
Jourdan indítványára elfogadtatott az ujonczállitási törvény, mely
nél fogva minden franczia huszadik évétől huszonöt éves koráig 
köteles volt katonáskodni, minden kivétel nélkül amint a szükség 
kivánta j háboru idején pedig kor különbség nélktil. Nehezebb 
vala ellátásukra pénzt szerezni ; és e tekintetben alkalmazásba 
vétettek a rendes eszközök, mellyek a szokásos !lredményeket 
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bozták létre t. i. meggazdagiták az ügyeseket s elszegényíték a 
nagy közönséget. 

Francziaország kényes helyzetben találta magát. Legjobb 
hadserege és legjobb táborookai Egyiptomban táboroztak; katoua
ságának valódi létszáma százötven-ezer főre rugott; kincstára tö
kéletes(,n ki volt meritve, mióta a l(özvetett adók eltörölteUek, az 
egyenes adók beezedése pedig a községekre bizatott; fegyelem 
igen kevés; a tulzók a hazafiakkal örökös harczban állottak, a 
közigazgatás hütlen kezekben volt, s a Francziaország védnöksége 
alatt álló tartományoknak csak a zsarolók vették basznukat. A 
hirneves tábornokok elhaltak, vagy távol valának; Moreau gyanu
sittatott; .Joubert és Bernadotte fővezéraéget vállalni vonakodtak, 
mert a táborkar hatalmának korlátozása szándékoltatott. És igy 
az olaszországi fővezéreégre Scherer hadügyminiszter, ki magát 
Belgiumban és az olaszországi első hadjáratokban kitüntette, moz
dittatott elö, de már öreg volt s katonái nem igen szerették, mert 
rablási vágyukat fékezni igyekezett; továbbá Macdonald-ra a ná
polyi, Masseoára a schweizi, Jourdan-ra a dunai, Bernadotte-ra a 
rajnai, s Brune-re a hollandiai hadsereg feletti főparancsnokság 

bizatott. Ugyanis Texel-töl egész Faro-ig terjedő vonalon 
kelle a badmüveletet folytatni, csak a későbbi hosszas gyakorlat 
ismertetvén meg ama sok különbözö ország természetét s mutat
váu ki, hogy a hadseregek ösezpontositandók s a döntő ütközet a 
Duna mentén vívandó. 

Eközben feloszlott a rabtadt-i értekezlet, hol Németország 
sorsa felett aljas alkudozások folytattattak. A franczia meghatal
mazottak, midön el akarának utazni, osztrák poroszlók által meg
támadtattak s meggyilkoltattak , mit a közvélemény egyenesen 
Bécsnek tulajdonitott , ameily a franczia meghatalmazottak ellen, 
amiért ezek, kétszinu eljárását felfedezvén, Bt Németország szine 
előtt megbecstelenitették, ingerült lévén, azokat megöletni s iromá
nyaiktól megfosztani elhatározta. Az egyenes jellemü németek 
siettek nyilvánitani , hogy e gyalázatos tett elkövetésében mi ré
szök sincs, avval egyedül Ausztriát vádolván, és Károly föherczeg 
Massanának megigérte, hogy ama gyilkosság elkövetőit megbünte
tendi. 

A H•ö,·etHéges hatalmak. 
Az angolok rábírták az orosz czárt, hogy Spanyolországnak 

háborut üzenjen, melly egyedül nekik lebetett előnyös, csak nyer
hetvén e mit sem veszthetvén, kereskedésök és birtokaik határait 
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mindinkább böviték s Egyiptom, Sicilia és Hollandia vizein lesben 
állottak, Oroszország őszintén óhajtotta az államaiktól megfosztott 
fejedelmeket visszahelyezni, Ausztria nem, ameily szünet nélkül az 
általa birni kivánt tartományokra s különösen Piernontra függeszté 
sovár tekintetét s ezenkivül Schweizban és a Rajna mellett magá
nak jobb hatá•·vonalat szerezni igyekezett. Ausztria rendkivüli 
erömegfeszitéssel kétszázhuszonöt ezer em b ert állithatott sik ra, az 
ujonczokat nem számítva; Oroszország öt hatvanezernyi sereggel 
támogatta, mehy a fanatikus Suwarof föparancsnoksága alatt ál· 
)ott, kiben a lángészt a vakmerö hátoreág, s a hadtudományt a 
folytonos előrenyomulás pótolta. Félelmes hadsereg vala ez, mü
velt vezéreiben, barbár legénységében, minő országuk ; tanultság 
és tüzérség nélkül kész vala magát halomra lövetni s nem moz
dulni , s mindazon erövel birt, mellyet az ész szolgálatában levő 
barbárság nyujthat: egyszóval, erőteljes kar e tudományos fő. De 
az udvari tanács Bécsben a régi modorban készité a hadi tervet 
e leginkább Olaszországot tartá szem előtt; a Duna mentén csak 
kevesebb eröt fejtett ki, itt azonban Károly föherczeg parancsno
kolt. J ourdan ennek ellenében felette csekély haderőt állitbatott, 
mindazáltal átkelt a Rajnán ( marcz. 1.). Massena Graubünden be 
vonult, melly az osztrákokat hívta segítségül, s az első csatározá
sok a köztársaságiaknak kedveztek. De a Stockach mellett vivott 
szerenceétlen ütközet következtében J ourdan kénytelen vala visz
szavonulni s csakis az udvari tanács hibái által mentetett meg. 

A háboru t'Plsö-Olasllhonba.n. 
Ezalatt Olaszhonban a vitéz Kray báró seregét l:;cherer ellen 

vezeté, kinek tervei roszul sikerültek, e Magnana mellett megve
retett, s ekként a köztársaságiak itt is visszavonulásban valának. 

Ezen vesztElségek ~bátorságot öntöttek az ellenzékbe, minek 
következtében Sieyes a directoriumba hivatott (máj. 16), ki épen 
olly hirnevet vivott ki magának a politika, mint Buonaparte a 
hadászat terén. Masscna átvévén a Düsseldorf és Szent-Gothárd 
között álló hadseregek feletti főparancsnokságot, a Limmat mögött 
erős állást foglalt. De Olaszországba bevonult a félelmes Suwarof 
s az osztrák tiszteket, kiket asszonyoknak, piperőczöknek és gyá
váknak nevezett, másokkal helyettesité. A köztá•·saságias érzelmü 
1\foreau, ki Schcrertől átvevé a Wparancsnokságot az olaszországi 
hadsereg felett (april 27.), melly most az Adda folyam jobb part
ján táborozott, jó u tra terelbeté vala a dolgokat, birván katonái 
bizalmát, de hiányzott erre az idö, melly háboruban minden, és 
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igy az ellenség ama folyamot átlépte. Lecco, Verdario és Cassano 
mellett véns csaták vivattak s eközben az ország olly pusztításnak 
vala kitéve, aminőt csak várni lehete a kozákokt61 1 kiknek alig 
van emberi kinézésök. Csnk nagy bajjal sikerült Moreau-nak Mi
lanót fedezni 1 mig onnét a hazafiak kivonultak 1 és Genua felé 
nyomult, honnét utat nyithatott magának Francziaországba és a 
Nápolyból jövő Macdonald-al egyesülhetett 

Suwarof ahelyett hogy öt üldözné, Milanóban diadalünnepet 
ült. Milano, a rögtönzött köztársaságok legjobbikának központja, e 
tűzhely, honnét a forradalom egész Olaszországba elterjedt, enge
dett a győztes hadseregnek, melly a szabadság elleni gyülöletet 
a hódító hoszúvágyával párositá. Megszüntek most az ünnepélyek, 
a diadalmenetek, szónoklatok, hírlapok, ki menekült, ki elrejtőzött, 

ki pedig gyávaságával sietett uj urai kegyelmét kiérdemelni ; is· 
mét feltüzettek a keresztek és régi czimerek s "Éljen a vallás, 
éljen II. Ferencz" kiáltások között a jakobinusok házai és birto
kai kiraboltatnak; azok, kik mérsékeltségökben bízva helyben ma
radt~ok, mint foglyok Cattaroba és Szerémbe hurczoltattak, s meg
kezdődtek a nyilvános és házi üldözések, a három évi leaiáztatás 
és a pillanatnyi diadal érzete által szült boszuvágyukat kielé
gitendök. 

Macdonald, Capua-, Gaeta és Sant' Elmó-ban csekély örséget 
hagyva, sietett Nápolyból, utközben felfrisitvén a szunyadozó köz
társaságias szellemet Toscanában, hol még szokatlan lelkesedéssel 
kiáltozák: "Éljen Ferdinand," különösen pedig Arezzo és Cortoná
ban, mellyek fegyvereinek ellenállani merészlettek. Ez megfosztá 
öt a drága idötöl, melly szükséges vala arra, hogy Moreau-val 
egyesUibessen, ki a Bocchetta hegyazoroson át vala betörendő, s 
igy Suwarofnak elég ideje volt a piacenzai síkon serege zömét 
közéjök ékelni. Három napig tartott a vérengző caata a Trebbia 
folyam mellett (jun. 17-19.), honnét Macdonald Genua felé vissza· 
vonult s azután Francziaországba ment. 

Moreau nem miiküdhetctt szabadon, mert kötve tarták a di
rectorium parancsai, s be l<elle várnia Joubert-t. Ez negyvenezer 
élet-halálra kész harczos élére áll ; de Alessandria és Mantua meg
adják magukat, Kray és Suwarof egyesülnek és Joubert az Apcn
ninek közé menekülni szándékozik, de N ovi ro ellett (aug. lf>) az 
eddig vivott legv~resebb csaták egyikében elesett; Moreau, ki 
helyére lép, megveretik. Ugyanakkor Championnet Cuneo-n át 
Piernontha nyomul s jobb szerencsével harczol, de végre csatát 
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vesztve elesik, s az osztrákok Cunco-t és Tortoná-t beveszik, s va
lamennyi erösség az ellenség hatalmába esik r.lly gyorsaflággal, 
hogy a parancsnokok megvesztegetésről vagy lanyhaságról vádol
tatnak. A turini kormány Pinerolóba menekül, s az egész ors~ág 
zürzavarban van; Suwarof kibocsátványaival rémületet támaszt; 
Brandalucioni csapatnival, mellyeket Canava vidékén szedett össze 
s keresztény seregeknek nevezett, bejárja az országot, a szabad
ságfákat szétvagdalva, azok helyére kereszteket állitva s a jako
binusokat kirabolva és gyilkolva. A turini csekély számu őrség 
Wukassovics által megtámadtatván, kénytelen engedni j a kozákok 
és pandurok iszonyuan kegyetlenkednek ottan ; a bi:irtö!lök telve 
vannak kezesekkel, az ország pedig papir pénzzel, mig másrészről 
az éhség rendkivül növekedik j a szövetségesek végre minden 
másra gondolnak inkább mint arra, hogy az országot Károly Emá
nuelnek vi~szRadják. 

Nápolyi reacUo. 
Nápolynak nem sok öröme volt rövid ideig tartó parthenopei 

köztársasági kormáoyformá.jában, mert a szükségessé vált ujitások 
elkedvetleniték azokat, kikre nézve terhesek valának. A Bourbo
nok csak kislelküségböl, haderejök és kinestáruk legjobb állapotá
ban távoztak az országból, számos hiveket hagyva ottan hátra, 
bikhez lassankint az elégülettenek is csatlakoztak. Papok és szer
zetesek lelkesiték a népet a hazafiak ellen, s ujra borzasztó iszo
oyatosságok követtettek el. Pronio és Rodio, az abruzzói bandák 
fejei, szünet nélkül nyugtalaníták a francziákat j Michele Pezza, ki 
Fra Diavolo név alatt olly ismeretessé lön, a Terrá di Lavoro vi
déken s mások másutt raboltak és gyilkoltak, söt annyira mentek, 
~ogy vért ittak s emberhust ettek: s a király "barátainak és tá
bornokainak11 nevezé öket. A Calabriák-ban a felkelést a nápolyi 
születésü ~'abrizio Ruffo bíbornok szervezé, ki nagy sereget gyüjt
vén, avval ~en tartományokra ront, iszonyu pusztítást követve el 
itten a szent hit nevében (Sa n fe dis t i). Ezalatt angol és sici
liai hajók fellázitják a tengerpartokat s a török-(}roez hajóhad, mi
után Corfu-t R francziáktól visszavette, Olaszország felé közele
dett j Nelson majd Toscanát majd Romagnát támadta meg; Sici· 
liából nagy csapatok várattak a Santa Fed e hadsereg erősbítésére; 
más részröl pedig Egyiptom és Francziaország között a közleke
dés megakadályoztatott, s hajók és emberek lotartóztattak. 

Nápoly köztársasági kormánya kénytelen volt kilépni a tétlen
ségböl, meltyet eddig tanusított, bizakodva a jóban, mit eszközölni 
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vélt, s nem akarván magát kegyetlenkedéssei be11zennyezni. A 
polgárháború minden ponton dühöngött 1 s a hazafiaknak bátrá
nyukra szelgáltak az igen rosz hirek, mellyek naponként minden
felöl érkeztP.k. Mid8n a directorium levette róla kezét (májull 15.)1 

a parthenopei köztársaság azt hitte, megszerezte függetlenségét s 
Gabriele Manthoné kezében összpontosította a hatalmat. De bent 
forrongtak a pártok, a felkelök pedig előnyomúltak, s legyőzvén 
az erős ellenállást, megrohanták a roszúl védett Nápolyt. Mikéot 
mindig, védeni akarták a fővárost, holott ha oda hagyják s had
oszlopban Capua felé vagy a hegyekbe vonulnak, mennyi gyilkos
ságtól megkimélték volna a királypártiakat. Ruffo eröszakkal tört 
be (juuius 13.)1 scgittetve a lazzaronik által; s a köztársasági fö
nökök, kik az er<Sdökben vonták meg magukat, jó alkut kötöt
tek, szabadságukra hagyatván elh~józni, vagy bántatlanul honn 
maradni. 

Már h~~ojóra szállottak: midön ime, tiltakozás érkezik Karolina 
királynétól, ki készebbnek nyilvánitja magát meghalni, mintsem 
Jázadó alattvalókkal egyezkedni i Emma Leona általa kikUldetve, 
csókokkal vért vásárol Nelsontól, ki megsemmisiti az alkut, mert 
nála, a tengernagy nélkül, köttetett, nyolczvannégy polgárt lánozra 
veret, e a franczia Méjean erőd-parancsnoktól átveszi Castel Sant
Elmót a kezesekkel s az oda menekült hazafiakkal együtt. Igy 
bántak Olaszországgal az idegen"k, kik szRbadság-igét•etekkel ke
ceegtették 1111t. Ruffo (e pap menteégére legyen mondva., kitől pe
dig minden hitet és erkölcsöt megtagadnak, e gyalázatára Nelson
nak) soha sem egyezett az aljas alku-szegéebe, s kinyilatkoztatta, 
hogy ha a fegyverszünet feltöretnék, részéről semmiféle segéJyre 
ne számítsanak 1). A példa kegyetlenkedéere ösztönzi a kevéssé 
fékezett sanfedietákat i gyilkolnak, rabolnak i az orgyilkosok kése 
vetélkedik a hóhérpallossal ; s a hírhedt britt árboczokon látták 
függni az öreg Caracciolo tengcrnagyot. 

A király mint valami hóditott országba érkezvén meg Sici· 
liá.ból 2), törvényszékeket állitott fel, eltörölte a város, az ország, 
a nemesek kiváltságait, s minthogy minden tény, melly távolléte 
alatt hajtatott végre, lázadásnak nyilváníttatott, egész tömegekre ki-

•) A nBritt szemle" czikke Nel&on fölött, Lettera and Dilpatchea, 1846. 
2) Sicilia bárói, kik embereltet tartoztak adni katonai szolgálatr .. , de csak 

Nápoly országban, Ferdinandnak megajánlottAk, hogy saját költe~gököu kilencz 
el!ler embert toborzauak, mit teljesitettek is. 
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terjesztetett az új számüzési itélet: csupán n városban harmincz 
ezeren ültek börtönben, mert beszéltek, irtak, harczoltak; ki bosz
szúvligyat táplált, kielégítbette azt; a nép megeütötte és megette 
a hazafiakat. A törvényszékek, mozgásba hozván a kémeket~" a 
kínzást, a gyanusitásokat, halálra itélik Manthoné és Massa tábor
nokokat, Eleonora Pimentel költönöt, Mario Paganót, Domenico Ci
rillót, Vincenzo Russot, kiknek neveit a vértanuság, nyomozójuk, 
Vincenzo Specialeéval együtt halhatatlanitotta. Midön aztán a fran
czia lobogó visszatért szerenceéje szelidebb eszméknek nyitott utat, 
~~erdinand bünbocsánatot hirdetett (l 800 máj. 30.), igen sok fen· 
tartással, mellyeknél fogva hét ezren nyerték vi~l;za szabadságukat, 
ezer maradván még továbbra is fogságban ; háromezer menekült, 
négyezer számiizve volt; magában a fővárosban száztízen végez
tettek ki 1). 

Ruffo biboruolwt a király nagyszerűen megjutalmazta, Pál, 
orosz czár, rendjelekkel diszítette fel, a többiek czimeket és gaz
dagságokat kaptak, hamindjárt rablók és akasztófáravalók voltak 
is; mindenek fölött pedig Nelson és ágyasa halmoztattak el jutai
makkal, s a "Bronte herczege" czim meggyalázta az abukiri győ
zöt. A hadsereg mindenféle szemet-népségből egészittetik ki; s 
Ferdinand, ki partra sem szállott, hálát ad lstennek a győzelmek
ért és Palermóba tér vissza, hogy diadalmenetet tartson. Most az 
emberevő bandák Róma felé veszik útjokat 1 hogy visszaállitsák 
ott a vallá'lt, vezetve Rodio, Frá Diavolo s más hasonlók által. 
Garnier, a csekély örs ég parancsnoka, visazavetette öket: de né
metek, oroszok, angolok vettek körül a várost, honnan a fran
cziá.k alku mellett, s bűnbocsánatot biztositva vonultak ki ( 1799 
szept. 30.). Ekkor bevonulnak a nápolyiak, kevéssel azután hogy 
VI. Pius mint fogoly Valeneéban jobb létre költözött (aug. 29.). 
Aragonia herczege, a főparancsnok, csakhama!' szigoru rendelete
ket kap Nápolyból, hogy semmisitse meg az istentelen köztársaság 
maradványait: a hazafiak üzöbe vétettek, kiutasittattak, elfogattak, 
a nápolyi giunta mintájára egy törvényszék állittatott fel, melly 

1) A bourbon börtönökben siulödiílt l1ö'-ött volt 11 hire' természettudós 
Dolomieu is, ki ~z egyiptomi experlil.ioból lévén vis,zatéröben, 1799 juniusiJan a 
nt.polyi partokra vettet ett, hol elvétetvén t öle tllrez4ja, egy torony alatti bör
tönbe záratott könyvek és ir6eszközök nélkHI ; itt a lámpils füstjét haszilálván 
tinta gyanánt, egy megmentett kötet szélére irt 11 Ásvá11ytani höluéaaetét. 1801 
IJlarcrl. 16-r.n nabadult meg. 
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senkit sem végeztetett ki, de sokakat engedett a bántalmazások 
és a gyilkosság áldozatáúl esni, a nápolyi kormányformát hozzák 
ott be, elkobozzák a jószágokat, még a papi birtokokra is adó
kat vetnek. 

A frauezill Ul'lllomuak OlaHdumbau vége. 
A forradalmat Olaszországban csak a keresked/lk, tudósok, 

irodalmárok ohajtották vagy fogadták el, s a legtöbben megundo-
. rodtak attól mihelyt látták, mennyire meg nem felelt az 1 ernényök
nek; a nép csekély részt vett benne, mit nagyon is kitüntrtett a 
vad visszahatás az Pgész félszigeten, hol fölkelvén a királypártiak 
tragoediákkal feleltek a jakobinus kornoediákra; orúszok, törökök, 
osztrákok visszahelyezték a pá pát és a szent hitet; s minden azt 
mutatta, hogy az egész kiilrdelem inkább lázadás, kevesek haragja 
volt, mintsem forradalom, egy korszak eszméje és kifejezése. A 
francziák Florenczböl is kivonulnak legkevésbbé sem gondoskodván 
a közbiztonságról ; úgy hogy a csőcselék bántalmazásokra, rablásra, 
végül vérontásra hagyja magát ragadtatni; Vittorio Alfierit a tö
meg között lehetett látni amint tapsolt és bujtogatta azt; s egész 
Toscana visszatért Ferdinand engedelmességére. S l:i'erdinand, ki, a 
francziák elsö bevonulásakor, a hűség jele gyanánt követelte alatt
valóitól jóakaratú fogadtatásnkat, most egy bizottságot állitott fel 
azok megjutalmazása végett, kik a francziák ellen való fölkelés 

71 nagy példáját" adták, "s bátorságuk VBJ!Y okosságukkal RC:!,itet
ték létre jőni, táplálni vagy lelkesiteni a fölkelést az ellenségek 
ellen" I). 

A köztársaságiak most már csupán Genua és Anconára vol
tak szoritva. Ez utóbbi, tengeren a török-orosz flotta, szárazon az 
osztrákok és romagnolok által vétetvén ostrom alá, Lahoz vezér
lete alatt, ki az Alpesek-inneni köztársaság lobogója alól az oszt
rákokhoz, vagy miként ö monda Olaszországhoz csapoU át s ki 
ott elesett, rettenthetlenül védelmeztetett Pino és Monnier által, ki 
aztán becsülettel adta meg magát (jul. 6.). Genuát, melly mint 
Francziaországba vezető út féltékenyen őriztetett, a francziák, da
czára az ottani hatóságok ellenzésénelr, elfoglalták és védelmi ál
lapotba helyezték. Francziaország menbelyet adott a sok olasz 
szökevénynek, kik tisztességes szegénységgel hagyták oda állomá
saikat, mellyek másokat hizlaltalr, s kik jóakaratulag fogadtatván 
egyesek által, csak hidegségre találtak a kormánynál, mellynek 

1) Mo!nproprio, 1800 febrnár 10-röl. 
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nem volt reájok szüksége. Belátták tehát, mik.ép a haaa ujjászü
lésében nem lehet másokra számítaniok, s az olasz egység érzete 
erősbödött e sokféle szenvedések küzepelt. 

Politikai állapotok t'rancziaorsaágbm. 
Más részeken is hanyatlott Francziaország szereneséja: an

golok és oroszok indulnak Holland ellen, s megkisérlik a kiszál
lást Heldernél, mit nem akadályozhatnak meg Brune és Daendels i 
a holland hajóhad elpártol, roppant előnyére Angliáoak. Fran
cziaország, betörést/H félve , szokás szarint a kormányt vádolta. 
Reveiliere és Merlin, a régi direotorium egykori tagjai, kénytele
nek voltak beadni lemondásukat (jun. 18) i épitenek és rombol
nak j a szerenosétlen:~ég nehezebben kielégítheUikké teszi az em
bereket j vannak, kik mint az üdv egyedüli eszközét a rémural
mat kivánják vissza i a chouanok újra élednek, az ujonczok menek'lil
nek i minden módot megkisérlenek, hogy pénzhez jussanak; fényiizési 
törvények spartai egyszerüségre kényszerítik az uj atheneieket; a 
gazdagság arányában kivetett kénytJzerkölcsönök zúgolódást idét
tek elő, és sziikségessé vált ama fékező szigor, mellytöl iszonyod
tak. A directorium kényszeriilve látja magát feloszlatni a két 
Tanácsot, úgy hogy most már nem volt egyéb hatalom a katonai 
ereln kivül i katonák klubjai, hadseregek utasitványai törvényhozási 
jogot gyakorolnak j vakmerően megtámadtatik a kormány, s a kor
mány, melly nem bátorkodik rémuralommal védeni magát, cselszövé
nyekkel és rendöri eszközökkel pótolja azt. Lucián táplálja az 
elégU.letlenséget, hogy éreztesse Buonaparte szükségességet. Sie
yes, ki mindig helytelenitette amaz alkotmányt, bezáratja a 
jakobinnsok uj ból ezervezett klubjait, s azt mondja: "Nincs többé 
szükségünk fecsegesekre, hanem egy före és egy kardra." 

S minden saem Buonapartera irányult , kinek diosöségét 
emelték a jelenlegi vereségek j úgy tekintették öt, mint kit a 
roszakarat küldött Egyiptomba, s a távolság növelte érdemeit, és 
nagyszerűsitette terveit i al!lt hitték, Kelet meghódítóját fogják 
benne látni, s egyedül öt tartották képesnek ellenállni Suwarof 
hord4.inak. 

Buonaparte Syriában. 
Valóságban pedig nem volt annyira hü ö hozzá a szerencse. 

Desaix Felsö-Egyiptom meghóditására indult (1798 octob.), s igaz
ságos Suitánnak nevestetett. "Nem háború volt ez, hanem nehéz 
vadászat, csupán gyalogsággal kellvén rohamot intézni egy rettent· 
hetlen lovasság ellen, melly minden hadászati szabályok nélkül 
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harczolt; meg lehetett lep ni, de nem ütközetre kényszeriteni ; párt
híveik, vagy valameily arab törzs minden perczben kiegészitették 
soraikat; a zsákmány l! a veszély kikerülhetésének könnyüsége 
édesgetőleg hatottak reájok ; a végtelen pusztAságok, hol legelö 
és forrás biztonságban vannak az elleoségtöl, rejthelyet nyujtottak 
nekik. Döntö sikert lehetetlen volt aratni ; csupán folytonos me· 
netekkel , és dromedár csapatokat szervazve, voltunk képesek 
szétrobbuntani az ellenséget, mellynok kitartlisa bámulatos. Gyak
ran meglepttlk, megvertük, kiüztUk Egyiptom területériH, ámde az 
éhség által hajtatva ismét visszatértek harmincz negyven mér
földoyire (leghe) azon ponton alúl, hol vártu!lk reájok: soha. sem 
kergettük öket kevesebb mint ötven márföldnyire (leghe), és ez , 
sokszor történt. Ejelenként gyakran megleptük Murad-beyt, el· 
vettük fegyvereit, lovait, készlateit ; s visszavonulva a végtelen 
sivatagba, mindig újra szervezte magát. Hadjáratunk JeiráBa bá
mulatos türelmünknek, szenvedéseinknek, nem pedig hadmivelete
inknek lenne rajza" 1). 

Buonapartenak azalatt Syriában Ibrahim-beyt kellett vissza· 
azoritani; a Porta, hadat üzenvén, Rhodushan egy hajóbadat sze· 
relt fel, egy másikat pedig Syriában, mellyeknek egyetértve kellett 
Egyiptom ellen indulniok. Buonaparte meg akarván ő-ket ell}zni, 
egy dromedár csapatot alakitott; elfoglalta Gazát és Jaifát; aztán, 
a libanoni druzókban bizakodva, ACl·et , Syria kúlcsát roh:.nta 
meg, de ott makacs védelemre talált, miközben az angolok elfog. 
lalták ágyó.it. Tábor hegyén azétveri a török hadsereget (l 799) ; 
de két hónapot és becijes életeket veszteget el hasztalanúl Acre 
előtt, mellyet folytonosan segitenek a Sidncy Smith által vezé· 
nyelt angolok i a dögvész kiüt csapatai között, s kényszeritve 
látja magát visszavonulni (majus 20). Jaffában mákonyt akar 
adatni a dögvészes betegeknek, nehogy kénytelen legyen az el
lenségnek hagyni hátra öket, de Desgenettes orvos azt feleli : 
nAa én hivatalom gyógyitani, nem ölni. u Vi661zatérvén, a Deltát 
lázadásban találja; Cairób:m syriai diadalait ünnepli, de a törö
kök Abukir mallett tizennyolczezer lovast és j~enicsárt tesznek 
partra. :auonaparte megveri öket : de maga a badsereg is elége
detlen~edik a sok fáradság és nélkülözés mia.tt, s mert hat hónap 
óta semmiféle hireket nem kapott otthonról, gondosan akadályoz· 

') De.aaiJ:, LevtU Dumsahoz, a Precu dea évdnemem mila!airu-b.en, IV. köt, 
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tatván azok oda jutása az ellenségek által, kik a Földközi-ten
gert szeldelték. 

Buonapa1·te vi!uozaté•·ése. 
Buonaparte, kinek kedvét az emlitett balesetek különben is 

elvették már e hadjárattól, most hireket kap Francziaországb61, s 
értésére jutnak a közönség óhajai és barátainak mesterkedései j 
miért is elhatározza minden áron visszatérni; a csupán két fre
gáttal ö, Berthier, Lannes, Murat, Andreossi, Marmont, Berthol
let, Monge útra kelnek, elhagyván a reájok bizott hadl!ereget 
(aug. 29.), hogy szerencsét keressenek. 

Midön a távírda Buonapartenak Frejusnál történt váratlan 
partraszállását Párizsban hiriil adta (oct. 9.), a rajongás, a kiván
csiság, a meglepetés istenné tették öt. A nélkHI hogy törödnék a 
vesztegzárl'al, Párizsba repül, hol vagy hadi törvényszék, vagy 
trón vár reá: mert a directorium elvesztbette volna öt mint ollyat, 
ki odahagyta állomását B megsértette az egészségügyi renrlszabá
lyokat. Ő azonban mindenki által megváltó gyanánt üdvözöltetik; 
a szinpadokról jelentik visszatérését j harangzúgás, tiizjátékok, üdv
lövések ünnepelték e visszatérést; ö kardját a directoriumnak 
ajánlja fel, megeskiidvéo, hogy soha sem fogja azt kihúzni, ha 
csak nem a köztársaság védelmére. A rend, az ('rö, az egység, a 
valamihez való ragaszkodás, a hit szükségérzete egy személy iránt, 
midön az e11zmék nem keltettek többé bizalmat, átal.ános volt most 
Francziaországban, ugyanazért mindenki Buonaparte körül sorako
zik ; a szerencsétlenek támaszt , a mt>llőzöttek boszúállót keres
nek benne; a gyengék, kik mindig megbámúljá.k az erő tényeit, 
megtapsolják a határozott férlitit, kinek elbeszélt vállalatai az arab 
mesék gyermek kori emlékeivel folytak össze. A Brutusok hata
lomra reméltek általa juthatni, majd megölendők aztán a Caesart: 
a mársékeltek reformot ohajtottak egy eröstöl, ki képes legyen 
biztonságot nyújtani: a cselszövök szerencsét vártak egy uj zűr

zavartól : söt a királypártiak is reményt füztek Buonapartéhoz 
mintha (; vissza akarta volna helyezni a régi királyokat. 

A különbözö érdekek éR ingadozó pártok között, ö niélyen 
és határozottan önző jellemet őrzött meg, segittetve a szerencse és 
ügyessége által, mellynél fogva j61 felismerte a cselekvésre alkal
mas időt. Talleyrand, ki mindig első forditott hátat' a hanyatló 
napnak, s a szemea Fouché felajánlják nek i szolgálatukat; ugyan
azt tette a diplomaczia és a rendörség ; BernadottE', az elbocsá
tott hadügyér kivételével, ki híve levén a köztársaságnak, a 
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szabadságra nézve üdvöt csak a jakobinismusban látott, a tábor
nokok Buonaparté hoz, regi főnölt ük vagy pajtásukhoz csatlakoznak j 
névszerint Beauharnais, Berthicr, Duroc, Marmont, Lannes, Mu
rat, Bourrienne, kik mind marsalJok és kit·ályok valának leendök; 
meg a ttlzes köztársasági Augereau is hozzája szitott: Massena és 
Brune a hadseregnél voltak. A reformált tisztek, a régi katonák 
bizonyára szivesen elösegitendették a katonai rend diadalát a pol
gári ellenében. A lángész mindig magához vonzza a közép
szerüséget. 

Buonaparte km·mányz:isi képes11ége még kevéssé volt kipró
bálva, de tudták, hogy szerencsés, és ez elég: olly emberre volt 
szükség, ki a Rokféle mozgalomnak egységes irányt adjon, s ö 
illyennek látszott; mindent tőle vártak, mindenki az ö tanácsitt 
kérte ki j s ö szi\l(ségesnek érezvén magát, tudott várni, s aköz
ben kitervezte magában a módokat, miként kelljen a köztársaságot 
olly szilárdúl szervezni, hogy ne legyen oka a pártok összeütkö
zésétől félni. Eeyelöre a directoriumban keresett állást, kizárván 
onnan Sieyést, az egyediilit, ki kép!'ri lett volna. öt egyemúlyozni, 
s ki ugyanazéri g_yiilölt volt előtte. De 'l'allcyrand össze tudta hozni 
e két kevély férfiut, a hanyatló S7.ázad metaphysikusainak rend
szeres maradv~nyát, s a nagyraYágyót, ld érezte, hogy a szülf'mlö 
dolgok szabályozására van hivatva. Megegyeztek tehát, s egy ja
kobinus összeesküvést költöttek, melly ürügyet szolgáltatna nekik 
Saint-Cioudba ten o i át a törvényhozó testiiletet, s a csapatok pa
ranc8nokává neveztetni ki Buonapat·tet. Ugy történt j Buonaparte 
csklire szólittatván fel (nov. 9.), egész tiszti karától környezve je
lent meg, mig kint a zászlóaljak sorakoztak. Kiséretével a terembe 
lépvén, dicséri a képviselöket s igy szól: "Mi a köztársaságat 
akarjuk; mi a valódi szhbadságra, a képviseleti rendsz~rre fektetve 
akarjuk azt. És birni is fogjuk azt, esküszöm saját és fegyvertár
saim nevében." 

Igy kerlilte ki az esküt a jelenlegi alkotmányra j aztán el
hagyván a termet, beszédet tart a katonákhoz s "éljen Buona
parte'i kiáltások között elfoglalja az állomásokat, s kezdetét veszi 
a lázadás. - "!t'Iivé tették (harsogá ö) e Francziaországot, mellyet 
én olly }ény ben hagytam el? Bekét hagytam nektek, és háborút 
találtam j győzelmeket hagytam, és vereségeket találtam j Olasz
ország millióit hagytam itt, s fosztogató törvényeket és nyo
mort találtam. Hol van a százezer franczia, kiket én ismertem, 
kik dicsöségemnek táraai voltak? a sir ban." - Illy ruóclon lemon· 

xvm. 12 
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dásra kényszeriti vagy birja a directorol{at, s egymaga marad a ha
talom élén. De ész1·evévén, hogy dictatura fenyegeti öket, másnap 
a tanácsok Saiut-Cioudhan iis~zegyiilnek, s daczára a környező 

fegyverel<nek, eskíít tesznek a Ilf-ik év alkotmányára. Buona
parte szüksége1mck lá~ja l<iht'!zui Wig hüvclyllhl.íl kardját; s' tá
borkarával bemenvén a v é n ek tanáesáha, tiltakozik a Crom
well és Caesar nevek ell•·n, mellyelt reá alkalm11ztatnak: -
"Csak a haza bajai ~yúlm;ztották fel az én buzgalmatnat és az 
önökét. Előzzük meg c bnjokat; mentsük nwg, mi annyi áldo
zatunkba ke1·illt, a RzabadHágot éR t-gyenll\séget. Az alkotmányt 
rninden hazafi meg akarja somrnisiteni. Gondoljanak önök Fran
cziaország üdvére, s én , környezve fegyver-testvéreimtől fogok 
tudni önöknek segiteni j s ha valameily szónok, megvesztegetve 
a külföldiek á Ital, törvényen kiv iH helyeztetésem me ll ett szóla.na, 
én bajtáraaimhoz felobbeznék. Gondnljált meg öniilt, hogy én a 
szerencse, a hábórú i~tcnétill kisértetve haladok utamon." 

Aztán az ii ts z á z ak eliHt jelenik meg, de .e~ek 111 indnyájan 
felkelnek s "Lo a dictatorral, le a zsarnokkal" kiáltásokat hallat
nak j körülveszik iH, kérdezik, llzeméro háuyják az árulást j s 
testvére Lucián, az elnök, csak nagy nohe71en tudja fékezni a 
gyülést, rnelly tiirvény,~n kivül aka1:ja öt helyezni. Buonapartet 
megvendítették ama nap eseményei; de Lucián fentartja öt, ki
vonja kardját, s azt mondja, hogy testvére kebelébe fogja azt 
mártani, ha bütelen lenne a szabadbághoz. A gránátosok tábor· 
nok1,1,k segélyfire sietnek s kiviszik őt a teremből : egy percznyi 
habozás, s Buonaparte Robespiene sorsára jut. De ö azt állitja 
a csapatok előtt, hogy meg akarták gyilkolni j a gránátoaok, 
meghagyásából a gyülés ellen mennek, s szuronyt szegezve azét
kergetik azt ; s ő a hely:z.et ura. Bernadotte és Moreau, megle
petv-e és előre megállapitott terv nélkül lévén, nem bá.torkodtak 
egy katonai ellenzék élére állani. 

V éget ért tehát Francziaors:llágban a lejetlenaég, miként 
négy évv~l elöbb meg~:aünt a kegyetlenk-edés; és szükséges volt, 
hogy emez erőszakos és a,ma gyenge h.elyébe egy erőteljes éa 
rendezett kormány lépjen, melly képes legyen védeni és terjesz
tttni a szabadságot. 
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NYOLCZADIK F&JEZBT. 

C o n s n 1 a t n s. L u n e v i ll e i b ék e. 

A. franczia népnek tudtára adatott, hogy a dircetori um nem 
létezik többé (179H. nov.) j hogy a törvényhozó testület, miután 
SieyP.s, Roger-Ducos és Buonaparte dictatori hatalommal végre
hajtó consuiokká választattak s egy uj alkotmány készítése, bent 
a nyugalom helyreállitása , s kint tisztességes és szilárd béke 
létesitése iránt megbízatást nyertek, négy és fél hónapra elhalasz
tatott, s hogy neve:..H~tlek mellé, a törvényhozó testület helyettesi
tőitll1 két bizottmány adatott, mellyek feladata volt a consuiokkal 
egyetértve szabályozni a rendiírséget, a törvényhozást s a finan
cziat érdeklő sürglís iigyeket, továbbá reforrujavaRiatokat és pol
garJ törvénykönyvet késziteni ciii. Lefestvén a szerencsétlen 
helyzetet s a hajokat, mellyeknek F'rancziaorszá.g zsákmányúl esett, 
igy folytatták a consulok : - "Ideje lecsillapitani a viharokat, 
biztositani a polgárok szabadságát, a nép fenségM, az alkotmá
nyos hatalmai( fiiggetlenségét, a köztnrsaságot , mellynek neve 
minclen elvsértésnél küpenyiil használtatott. . . . Az egyedmalom 
nem eruelendi fel fejét ; el fognak Hirültetni a forradalmi kormány 
iszonyu nyomai j uj km·szak kezdildik, mellyben a köztársaság és 
szabadság m(•gszüunek puszta nevek lenni." 

t<~ fontus változás egósz nyugodtan meut végbe: de rombolni 
könnyü, s má•· olly sokszor tették azt j fognak-e most tudni épi
teni? Azonban jóllehet mindenki látta a tény törvénytelenségét, 
senki sem bátorkodott azt ellenezni, mert fáradtak voltak, vagy 
reméltek; s általános taps födözte a szabálytalanságot. Barras, a 
tapasztalatlan! bizott Buonaparte hálájában ; Sieyes azt képzelte, 
hogy Buonaparte a hadügyeket karolandja át, reáhagyván a pol
gáriakat j de már az első összejövetel alkalmával észrevette, hogy 
az minden pontot illetöteg birt ismeretekkel és eszmékkel, vagy igen 
könnyen alkotta azokat magának, s hogy első adta elö vélemé
nyét mint határozatot: miért is azt ruondá : - "Nekünk urunk 
van, ki mindent tud, tehet és akar tenni." Napfényre jöttek most 
az előbbi kormány rendetlenségei es hanyagsága: a hadsereg 
sem fizetve, sem ruházV}l, sem táplálva j a kincstár üres, a jegyek 
érték u"élkül, hitel semmi, az állampapirokkal való üzérkedés (agi
otage) Rzemérmetlen volt. A hö!l1 ki dicsÖliéget adott F•·anczia-

J2• 
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országnak, ujra felélesztette a bizalmat: Gaudin, pénzügyminisz
terré neveztet vén, megszünteti az· önkényes ad6kat, s rendes 
kerék vágás ba hoz~a a fizetéseket; eltö•·öltetnek a rém ur·alom töl'· 
vényei; el a kezes~égi tö1·vény, mellynél fogva a vandecbeliek 
rokonai mint feleliisek a~ok kihágásaiért fogva tartattak j el a 
papok ellen ho~ott. Sol( kikiiltözött visszanyeri hazáját és javait j 
La Fayette, Lally-'l'ollendal, Camot, Portalis ujm láthatják hazá
jokat j visszaállíttatnak a vasárnapok és ünnepek, ujra megnyilnak 
falvakon a templomok, ~ megengedtetik a belsö istenitisztelet i 
eltöröltetilt a királygyilkolás ünnepe s az egyeduralom gyülöletét 
követelő eskü j megtiltattak az előadások, mellyekben gúnyt üztek 
a bukott pártokból i s Buonaparte igy szólt: - "Nincsenek többé 
jakobinnsok, nincseuek rému1·almiak vagy mérsékeltuk, hanem 
csak francziák." Igy rontotta ö le a pártok országát j nem 
folyamodtak tiibbé erőszald10z, mert a kormány nem ingadozott 
bizonytalan aka1·atolt között, bauern egy erős kéz intézte azt, nem 
a mint a véletl~n vagy szenvedély hozták magukkal, hanem 
rendszeresen. 

Dc akát· szeuvedély, akár a szíik~ég végdöfést adni a fejet
leneknek lett légyen oka, BurJDaparte minden törvényes vétség 
és birói itélet nélkül ötvenkilencz deruokratát küldött n legtiize
sebbek ltiizöl szá.mltivetésbe. 'l'apasztalva, hogy önkényének sza
bad féltet engedhet, mert s•:mrni ellenzésre nem talált, Buonaparte 
szrliditette amaz itéletet. 

A VIll-ik i~v ulkotnuínya. 
Közepette az uj kormánytól elválaszthatlan roppant fáradal

maknak, mindinl(ább közeledett bevégeztetéséhez az alkotmány 
müve; BuonAparte folytonosan jelen volt a vitatkozásokon, s Sieyés 
átalában ugy tekinktett mint oracuiuru, ki az összesek üdvét 
hordja keblében, a köztár<mság összhangját az egyeduralommaL 
A tény meghazudtolta a reményeket; mert ez ember, az által, 
hogy mindíg levonta elvéből a végkövetkeztetéHeket, képtelenné 
tette magát az alkalmn~sokm, s előre látva és megbírálva az 
eseményeket , ~~~ egyszcrii szemlélö t!zerepére lett kárhoztatva. 
Most is egy elvont n1kotlllányt készített, mellyben elkülöníttetett 
a fentartó (conservativ) testület az ellenzékitöl, a sot\Veraiu hata.
lom a végrehajtótóL Ami a választási rendszer főfő kérdését íll....ti, 
mellynél togva a nemzet valóban képvis e l t e t n ék, a nélkiil 
hogy visszaélne, miként tette a közUgyekben való részvétellel, 
annyira kiábrándídtak a s.-.llb~delvU eqzmék, ~ anná! inkább az 
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átalános, habár két fokozatú, sz1wazat i1·ánt tápialt illusioLól, hogy 
minden választást elnyomtak, csupán három rendbel i névsort álla
pítván meg, mellyekböl választatnának a község, a megye vagy 
az állam-hivatalokra kijelölt polgárok. A községi névsorba min
den község férfiainak tized része jutott be a polgárok egyenes 
választása útján: az ekként megvála»ztottak egy tized részt szol
gáltattak maguk közül a megyei névsor részére; s ennek tagjai 
ismét egy tized részöket választották be a nemzeti névsorba. 
Ebből voltak kfszemelendök a közhivatalnokok , vagyis a kor
mány, a miniszterelt, a törvényhozó-testület, senatus, államtanács, 
semmitö törvényszék és követek ; a megyei névsorból a fönökök, 
fölebbezési birák, administratorok j a községihöl a helyhatóságok, 
az első folyamodási és béke-birák. T~j aristokraczia, kevésbbé 
hozzáférhető a réginéL 

A tanácskozú hatalom háromszáz, legalább harmincz éves, 
törvényhozóból és száz tribunból állott, kiknek huszonöt éven 
felül kellett lenniök j c tagok évenként ötödrészben mcgujitta.ttak. 
A kormány az állam-tanács utján javasiatha hozta a törvényeket; 
a tribunság, mint képviselője a népnek s az ujítc', és szabadelvű 
szellemnek, megvitatta azokat; a törvényhozó testület vitatkozás 
nélkül szavazott, s határozata törvény-erövei birt. Ide jártilt még 
egy fentartó senatuil, élethossziglan nevezett nyolczvan tagból, 
kiknek legalá.bb negyven éveseknek kellett lenniök j e senatusnak 
egyedüli kötelessége volt felügyelni, hogy u alkotmány épségben 
tartassék, e értelmezni azt. 

A kormányt illetiileg, a végrehajtó hatalom élethossziglao 
egy nagyválasztó•·a ruháztatott, kit a fentartó scnatut~ választott, 
hat millio jövedelemmel, tesWrökkel és palotával ; az fogadja és 
küldi a követeh;et; nevében hozatnak a törvényelt és szolgMtatik 
ki az igazság; tisztviseléiket választ a névsorok ból ; két consuJt 
nevez, egyet béke, egyet háboru idejére; a senatus visszahivha~ja 
öt keblébe , mi egyértelmfi a letevéssel. 

Nem volt. egyéb látszatnál a nép választá:;a, mellynél fogva 
az, ötezer jelöltet hozott javlislatba j ama tanács, melly tisztán 
tiltakozási joggal bíl't, ama néma törvényhozó testiilct, ama tétlen 
és névleges nagyválasztó, ellcnsulyozások utján bonyolúlttá. tették a 
gépezetet, melly ha szabadon mozoghatott volna, tunya ari~tnhaczi
ává fajúlandott; egy h11.tal m:~.s lökerönel{ alávetve, u;arnokságra 
vezetett. A sajtó-szabadságról, a h,ízi szentély sérthetlenRégéröl 
egy sz<i sem volt az alkotmányban. Mindazálral a rendRzabályok, 
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mclly!!k li.llandú1uigot biztoaitottak a !:!ZC!'V ezellen mozgalom után, 
s nyugottá tették a tanáct~kozáHt n zajoll t'ecsegések után, tetszéne 
találtak: csal< Buonaparte látta koczkáztatva amaz erőt és szilá•·d
ságot, mellyet ö lényegesnek hitt j a nagyválasztó úgy tűnt, fel 
előtte mint egyike a régi semmittevő királyoknak, vagy, hogy 
kiff'jezésével éljünk, "mint egy sertés néhány millióval bizialva 
Versailles ban. u Sieyés sem bátorkodott védelmezni ez állást, 
mellyet a maga részére teremtett, s melly egyébiránt semmiben 
sem különbözött Anglia kirá.lyaiétól. 

Egyetlen főnököt állitani az ügyek élére még igen korai lett 
volna ; megtartották tehát a három consult, kiknek egyike valódi 
fö, a másik kettő szükséges tanácFlosok lennének ; illy módon 
kendözték az egyeduralmi formát, mellyet Buonaparte már kikerül
hetlennek érzett, miként kikeriílhetlennek ebben az aristocratiát. 
S illyen volt a senatus j a valódi demoeratiának nem maradt 
egyebe a trihunságnál, c hiú névnél. 

Sieyés, fényesen megjutnlmazva, a senatus ba vonult v1ssza: 
éles és helyes látású ember a politikai kérdés alapját, de képzel
gös és pedam:~ 1\ formát illetöleg, miután szavát adta a forrada
lomnak, alkotmányos ábránrljaival remélte azt fékezhctni. Consu
Jok maradnak: Buonap1u·te; Cambacerés, a ki•·álygyilkos és kitünő 
jogtudós, ki miodig pártolta a hatalmat, bármilyen lett legyen az, 
s félelemből a legkegyetlenebb rendszabályokat sugallotta, a tör
vények mély ismeretéböJ vonván le azokat j és Le brun, jeles iró 
és jó közigazgató a régi monarchiában. 

Az alkotmány elfogadtatik ( decz. 2 5) j "A forradalom -
igy zárják be a consulok annak adressét - amaz elvekhez van 
kötve, mellyekhöl kiindúlt; be van az végezveu Valóságban pe
dig a mult le volt rombolva, s világos mert új elvek állittattak 
fel j egy tartós épületet ameltek a nemzeti egység 8 az egyenlö
ség alapján j s a nemzedék magára vállalt a fentartani azt. De 
nem hogy be lett volna végezve a forradalom, söt inkább amaz 
időponttól fogv:~. kezdetLek gy ii miilcs ei érlelödni és terjeszltedni. 

A hivatalnokok Buonaparte által, vagy az ő befolyásával 
neveztettek , s ez által párthiveivé tette azokat. Államtitkárrá 
Marat Húgót választotta, az ügyes hirlapirót, kit középszerüsége 
alkalmá~sá tett egy nagy-cmber szolgálatára. Lucián testvérére, 
tekintetbe véve számos összeköttetéseit és közigazgatási képessé
gét, a belügyi tárczát bizta j l<,ouchéra a rendörséget; Talley•·an
dra a kUiügyeket. 
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'fallllyrand. 
Ez cmbcl', kíuck ucvévol már töl.lu~sor· találl(oztuuk, egy 

családnak lévén sarja, rnclly uralkodott, mielött Francziaország 
egységesíttetett volna, a kir·ályok szolgálatára adta magát j s mint
hogy sántasága elzárta előle a katonai pályát, a papit választotta, 
nem hivatásból, hanem mint ollyat, melly püspö!\ség és bibornok
ságra vezet. Valóbap autuni püspök lett j vigadozó, szabadoncz, 
bölcselkedő püspök , barátja az encyclopaedistákuak j félelme s 
egyszersmind kedvencze a szép és magas köriiknek , mellyeket 
mulattatta tréfáival, zavarba hozta elmeszikráival, megnyerte hitel
gé!lével j mig heusejében gúnyt űzött a királyok ból, a hölcséBzekből, 
a nl:lkből, a népből, az erényből, az egész világból, minden ér
zelemből. 

Kitörvén a forradalom, elfogadta ann~k tanait mint alkalma
sakat arra, hogy általok fölemelkedheBsék j eldobta a püspöksüve
get, melly akadályul szolgált: s minthogy nélkülözte barátja Mira
beau erejét, melylyel a szószéken uralkodhatott volna, elmcélével 
és hitetlenségének hajlékonyságával a diplomacziához fordult. A 
gyülésben tudott hallgatni, hagyván hirmi {!Z embncket, lwgy nagy 
dolgokat forrlll magában, s csak időnként nyilatl<ozott ama villá
mokban, mellyck megvakitják a sokaságot: de alig bizatott meg 
diplomacziai küldetésiiel, rögtön kimutatta ügycsségét, mclly soha 
sem hagyta öt el rendkivül hosszu pályáján, s melylyel különbség 
nélkül azoigáita a köztárBaságot, a császárságot, alkotmáilyos ki
rályságot, a fejedelemség és f01-radalom roinden kormányformájlit; 
mindig kész kezet fogni a nap hösévr.l, de másikát ruindig annak 
nyujtva, ki holnap volt felemelkedendö j els ö erénynek a sikert, 
legnagyobb hibának a képtelenséget és szerencsétlenséget tekin
tette j hűséget bármely ügyhöz, ösziuteséget a meggyőzödéBekben 
haBztalan keresünk nála, hizelgöjc volt a szereucsénck. Meg lévén 
szokva a politikai dolgok mélyére látni, kis olwknak tulajdonitotta 
a nagy eseményeket i jóllehet nem volt eléggé komoly, hogy meg
értse a haladást, mindazáltal kezdettől fogva sejtette 1 hogy a for
radalom első eszméjének a békének kellott lenni, s folytonosan 
en·e irányozta eröködéseit . 

. Buonaparte tehát elég okos volt nem fogni kezet egyik vagy 
másik párttal, hanem roind összeolvasztani azokat: - "Val;unelly 
párttal kormányozni ( muudá ö) annyi mint attól eliibb utóbb füg
gövé válni. Engem nem ejtenek meg. Én nemzeti vagyok, s fel
batiználok mindenkit, kinek képessége és akarata van velem ba· 
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!adni. A kormányuak a pá1·tok központját kell clfoglaluia." Illy 
módon dictátorrá tette magát; s olly nagy volt a megelöző láz, 
a aztán a következő képtelenség által hátrahagyott kimerültség, 
hogy a francziák nem szegültek ellene, sőt nem is vették észre, 
mi történt. A nemzetet látták i) benne, s annak dicsöségét az ö 

dicsőségében j megszilárdultnak látszott a szabadság a pártok el· 
nyomása, az egyenlllség a jó törvények, a rend az ábrándozók el· 
ru életeinek tényekkel való folcserélése által j örökkétartónak kép
zelték a dolgok amaz állását, melly Buonapartera nézve csak át
menet volt. ·nŐ egységhez l!lzoktatta a nemzetet, s ez első lépés 
volt. Az okosság folytonos de óvatos haladást követelt, szemmel
tartását egy állandó pontnak, melly sarkcsillagul szolgált Napo· 
leonnak, hogy az általa ohajlott ezéihoz vezesse a forradalmat" ')· 

A kormány által kijelölt tizenhárman kivül nem volt egyéb 
hir lap. A helyhatósági közigazgatás, melly hibásan annyi község 
között volt feldarabolva, kerületenként szflrveztetett olly m6don, 
hogy ismét a főoökök kezeiben egyesüljenek annak szálai, s hogy 
a főnökök müködése, a consulság vezetése alatt, megszüntesse az 
előbbi rendszertelenaéget Hatalmas és egységes közigazgatási 
szervezet volt ez , melly nem elvontságokon, hanem a létező ren· 
den alapult, s mellyben a consulok által kezolt távírda hozott 
mindent mozgásba. A forradalmárok teljes egyenlőséget akartak: 
most egy, kiváltságok által nem fékezett hierarchia lépett életbe, 
millyen soha sem létezett a régi egyeduralomban: demokratikus 
zsarnokság kerekedett felül, szüleménye a régi kormány emléke
inek, mellyek a jakobinnsok tevékenységi hatályával egyesülve 
rendszeresen oda irányultak, hogy minden értelmiséget és tényt 
központosítsanak A legfőbb batalom javára, nem aprólékos és szen· 
vedélyes törvényekkel, hanem erHvel, jól értvén hozzá felhasználni 
az embereket s lerontani azok tanait. 

Buonaparte, mintán ünnepélyesen mtlgtartalta volna (lAOO 
febr. 19) Washington halotti tiszteletét, ki képes volt egy köztár
saságat alapitani és azt tisztelni, harminczegy éves korában kirá
lyi és katonai fénynyel vonult be a királyok palotájába, s igy 
szólt titkárához: - "Bourriennc, most miután már a Tuileriákban 
vagyunk, fenn is kell itt tartanunk magunkat" j s udvart alkotott 
magának saját családjából, melly már lapot igényel a történelem
ben, mert csemetei~:~kolájává leend a képes vagy képtelen kirá-

1) Mem. de Saint-Hélér~e. 
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lyoknak, József tetilvérét c~aládfö gyanánt tisztelte, s a béke-ér
tekezlet vezetésére szemelte öt ki, me Ilyet adni remélt a köztár
saságoak. Luciánban gyülölte a köztársasági nyiltszivüség embe
rét, ki szemébe moudhRtt~ azt, mit sanki más, s ki igen nagy 
igényt tarthatott hálájára, mi elviselhetlen teher a fölemelkedett
nek. Lajosnak a hadsereget Rzánta, Jeromosnak a tengerészetet: 
s mindnyájan biztak a testvér jövő nagyságában, s előkészitettél( 

azt, már akkor hangoztAtva, mit ö még nem merészelt kimondani. 
Marianna nővére, ki barátja volt az irodalmi férfiaknak, Pasquale 
Baciocchihoz , ~gy egyszerii tiszthez ment nöül1 a költöibb hang
zásu Eliza és Felix re változtatva neveiket; az igen szép és még 
hirbe nem hozott Paulina Leclerc tábornoknak volt eljegyezve; az 
ép olly szép mínt élénk és nagyravágyó Carolina Murat-t1 a ka
landos harczost s az első consui hü emberét, ajándékozta meg 
kezével és harminczezer lira hozománynyaL Beauharnais Josephine, 
Buonaparte nejének hajlamait, ugy látszik, nem voltak képesek 
lekötni a borostyának; tékozló, frivol, cselszövő, ép olly ellensége 
a jakobinusoknak a milly barátja a régi nemességnek, Öll8zekötte
téseinél fogva igen igen előmozdította férjének nagyságát. Gyer
mekei közöl Eugen jó katona és nagyon kedves volt Buonaparte 
előtt, ki magával vitte iít Egyiptomba; Hortensia, ugyanazon Cam
pan asszony neveltje, ki bizalmasa volt Mária Antouiának, Buona
parte Lajossal lépett l(ésöbb házasságra. 

Ez uj herczegek körül egész udvar fejlődött ki hadsegédek
böl, kik Buonaparte teremtményei voltak s szenvedélyesen ragasz
kodtak hozzá. Ekkor megnyiltak a társalgási terem ajtai a tiszt
viselők, katonák és tudósok előtt, kik között tündökölt Buona
parte; ezek nejei vagy kedvesei a polgári rendböl s gyakran a 
köznépből kerültek ki, némellyek még egészen neveletlenek lévén ; 
a honnan bizar vegyülék keletkezett, s különös ellentétek voltak 
észlelhetök a csiszolatlan tények s a fényiitö öltözékek és gyön
gyök között "mellyeket a lcgyíízöttek nejeitöl rabolt a férj vagy 
szeretö." 

S az egész táraadalom alkalmazkodott a dolgok uj rendéhez. 
Elmulván a kiizdelem és halál ideje, ujra nevetni kezdenek s é]· 
vezni az életet. Az emberek, uj nemzedék, miután kiöletett a régi, 
felszabadit.va találják magukat az atyai hatalom, az elsőszülöttség, 

a család kötclckei alól; igen könnyük az elválások, csupán egy 
nyilatkozatból áll ván a házasság; a n lik kéjes tánczok han antiqne 
meztelenséget fitogtattak; ellentétben a Convent puritan cynisrntl-
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sával, becsben állott a kaczér11á.g; mcl'ész volt a j:1ték ; meggondo· 
latlanok a költekczésok mint olly emb1m~ké, kik fáradság nélkül 
jutottak vagyonhoz. A szinpad ismét vig lesz és vit~szavcszi római 
szokásait; az opera-cumique és iit·iiut-Jalok bizuuyitják, hogy ~ 
emberek megelégelték a szenvedér1t; s az arkádi~i fe11tmények ép 
úgy gyönyörködtetnf'k mint előbb a guillotine: szóval, az első köz. 
társaságiaknak mind eszméi mind erkölcsei elenyésztel>. A határo· 
zottabb jakobinnsok nem voltak többé ; a hátramaradtak közöl 
egyik másik még fölkelések és törökről álmodozott, de a legtöb· 
ben készek voltak felajánlani iigyességöket egy dict.atornak, ki
nek erélyessége jól megfelelt az ö eszméiknt·k. A királypáriisk 
visszatérőben látták lenni a monarchiát, s a Bourbonoknak Buona
parte által megujitll,jldó uraima iránt kecsegtették magukat remény
nyel: mások látva mint. ~új t otta IC' a forradalmat, rcmélték, hogy 
ö is bukni fog, miként roindazol(, kik meg akarták azt állitani. 

E remény fentartotta a mozgalmat a. vidéki nemesek között; 
Bretagne, Basse-Normandie, Anjou és Veudée ismét neki bátoradva 
újra felvették a keresztet, s titko>J egyetértést hoztak létre Lan· 
guedocban és Provenceban hogy ismét ?.avarba döntsék az orszá
got: de Fouché ébren volt, tűl'tr, UP. tudta mi történik. Buona
parte mindcnkit. megengeszteliidésre iutett a hazaszeretet egyetlen 
érzelmében, s sziviikre kötiittc a papoknak, hogy békét és egyet
értést hirdessenek a templomokban, mellyek újra megnyíllak P-Hit
tök, s mellyeh ben áldozatot kellett bemutatniok kienget~ztelésül a 
forradalom vétkeiért. Egyszersmind Brunere bizatott a hadRereg, 
hogy lecsillapitsa a mozgalmakat; de Wbbet biztak a romlottság
ban és kegyességben, elkülönítvén a föket, ébren tartván a félté
kenységekct, s tiszti rangokat osztogatván a megtért királypártiak
nak. Ezek valóban egymásután letl'tték a fegyvert, vagy ltiragad
tatni látták azt keziikbiíl: maga Cadondal György, a fékezbetlen 
rabló is megjelent a Tuileriákban, dc nem hagyta. magát, miként 
annyi más, clszédittctni a győzelmes é~ békéltető ifjú által, hanem 
Angliába \'onnlt elhagyva lect;illapitott ilal'láját. Hogy azonban el
enyésztes<H~k a köztársaságiak gyanúját, kik Buonaparteban egy 
Monkot sej tettek, nehány királypári it agyunliivettelt. 

Az előbbi monarchiát visszaállitani valóban nehéz lett volna. 
A Bourbonoknak régi sérelmcik voltak megtorlandók; az Orleans 
ház miud a JWtllc~:~oknek l•~t8zhctett volna vérénél fogva, mind a 
népnek, me rt felk:nolta a forradalmat; de Lajos Ftiliíp, miután 
küzdött a köztársaságiakkal, oda hagyta öket, s értelmiségben gaz-
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dag, nem érzett 111ngahan olág bátorságot kinytíjtani kezét a ko· 
rona után, welly csak. hosszas keringés után volt fejére szállandó. 
Me1·t egy trónkövetelőnek vagy hallgatnia kell, vagy lóra ülnie, 
s a gylízeimen kivi.il nem volt akkoriban egyéb fensőbbség lebet
séges ; minden párt az eröhöz és fölkeléshez folyamodott ; a szu
ronyok voltak királyt adandók. Buonaparte jól látta ezt, s a csa
tatéreken keresztül vette utját a trónra. 

i\ máaodik sr:ö,•etség (coalitlo). 
Bármit mondjanak Buonaparte hizelgöi, a franczia fegyverek 

szarencséje már az ö vieszatérte előtt javulásnak indult. Ausztria, 
mindig féltrkenységgel viseltetvén az oroszok iránt, alig hogy 
visszaszerezték neki Lombardiát, szabadulni igy(!kezett tőlök j el
vesztegette az időt, a helyett hogy határozott csapásokat mért 
volna; s az udvari tanács elhatározta ( 1799. aug.) Károly főber

ezeget Schweizból a Rajnához, az oroszokat pedig Lombardiából 
Schweizba helyezni át, jóllehet ezek a területtel ismeretlenek, s 
roez vadászok voltak hegyi harcza·a. Mig Suwarof a ueheun meg
mászható Szent-Gothárdon keresztül a R•mss-völgybe igyekszik 
hatolni, hogy egyesüljön a többi oroszokkal, Massena felhasználja 
a meggondolatlan változtatást; magtámadja Korsakofot (szept. 25), 
s igen iigyes mozdulattal Ziil·ichbe zárja öt. Suwarof, nyugtala· 
nittatva Leeourbe által a Heuss-völgy hegynyílásaiban B az Ördög
hidjánál, Altorfnál buk kan ki j s nem találván szállító eszközöket 
a to.von, egy igen szük völgyön kénytelenittelik keresztül hatolni, 
nagy veszteséggel j s alig érte el a síkot, Massena már nyomában 
volt. Igy sértetett meg minden részröl a semleges schweizi terü
let; a békés hegyvölgyek öldöklő fegyverektől visszhangzottak ; 
tizenöt. na pi csatározásban huszezer orosz és ötezer osztráknál 
több veszett ott el; a l•óditó sereg nyomorult maradványai sajná
latl·a méltó állapotban jutottak a Rajnához j s Suwarof azt állítván, 
hogy feláldoztatott Ausztria ált<d, vonakodik többé harczolni, s 
visszatér Pétervár1·a, hogy panaszt emeljen a kevély és részeges 
németek ellen. Pál, l~ i, midiin c tábornoka gyiízcdolrneskedett 
Olaszországban, mcgpa•·anet;olta, hogy saját személyét megilletö 
tiszteletet tanusilsanak iráuta, s miuden kor és ország legnagyobb 
hadv.ezáeiil vélte tokintcnrWuck, most becstelennek nyilvánítja öt, 
tömegesl'!n fosztja m~~g a tis~tekct rangjoktól, s rnit sem törődik 

1\zokkal, kik fogságba jutottak; s ÖBszcvc~z Ausztriával, árulónak 
tartván azt, és azt vetvon szt~mére, hogy nincs egyéb czélja, mint 

meghódítani és megtartani magának Olaszorszá~ot. 
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Masaena tehát megmentelle Francziaorszá~ol, s bc!Jizonyitotta, 
hogy az oroszokat is meg lehet verni. Károly föhcrczeg, akadá
lyoztatva terveiben a bécsi tanácsok által, leteszi a parancsnoksá. 
got. Hollandban az angol-oroszok, Brune által szorongatva, szm
tén megadásra kényszerittettek ; ue a hajóbad nem adta meg 
magát. 

A Franojziaország ellen létJ·e jött második szövetség az elsö
uél sokkal kiterjedtebb, de ép azért gyengébb volt; a győzelmek 
csak neheztelésekre szolgáltattak okot: Anglia és Oroszország a 
hollandi szerencsé tlen hadjárat miatt ha1·agudtak egy másra; A usz
tria és Oroszország között pedig Ancona és Piemont okozott fe
szültséget, mert az osztrák ház mind a pá pát, mind a szárd ki
rályt bukottnalt tekintvén, birtoltaikat a maga részére r.karta meg
tartani , mintlHl. a franc1.ia köztárRRságtól hódította volna el 
azokat 1). 

11
A szövetség Ausztria és Oroszország között (mondja Ká

roly föherczeg) felbomlott, miként ez legtöbbnyire történni szokott 
olly szövetségekkel, mellyek eriíben <'gyenlö hatalmak számít:\sain 
alapúl nak. A köz ös előny es~.méje, az egyező véleményeken ala
púl ó bizalom varázsa előkészítik az első közeledéseket ; a közöA 
czél elérésére szükségelt eszközök iráut folmeriilö vélernényltülönb· 
ség az egyenetlenségnek hinti el magv:H, melly azon mérvben nö
vekszik amint az események, megváltoztatván a nézpontot, össze
zavarják a tárgyakat s kijátazák a reményeket; végre kitör, mi
dön független hadseregeknek kell egyrtértől eg müködniök. A ter
mészetes vágy elsőbbséget biztositani maguknak a szet·encsébcn ~s 

dicsőségben, fölkelti a fllnökök s a nemzetek vetélkrdé~i szenve
délyeit. Fennhéjázás és irigpég, makacsság és önhiltség sziilemle
nek a nagyravágyás összelitküzéséböl s az ellentétes vélemények
b/il. A folytonos ellenmondások mindinkább l'!mt~rgcsitik a bajt, s 
még szerencse, ha illy szövetség felbomlik anélkül, hogy a ltét fél 
egymás ellen forditaná frgyvt>reit" 2). 

1) Collent.zel gróf, 17!10 uov. hav{LI".n, igy felelt l'anin grMnal{: Ho

gyan lehr.f.JI(" köv<·l el ni a három Lt·g-atio átt'ngt·tlé>Ü, mellyolc 11 tolentinói 9ZP.r

zödéR erajénél foj!VIl c•at.oltnttRlc ar. {Litalunl< megh/JcliLott. Alprseken-in11eni köz

tluuaAgh z? Iga~~AgoR kárpótlá,itl 'zolgfllnllk ll7.0k n hadi költségel<ért. Nem két

l~m, hogy udvRrom ds~za fogja a tini Pierr.ontot 11 szárd királynak ; dc Alcs

Mllldria és Torton/mnk, mellyok r,'i!."''ert·PI szahiUattak el a mil;wc\i t"riilt>t.t:.l, 

ugyannzon fegyverjogon us7.!rhk uralom Rlá kell viR'''-H~Pni<ik." 

i) l ifHI-iki hadjárat, II. ki\tet. "27 ó. lap . 
• 
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A külföldi hatalmaknak, mellyek nem akartak érintkezni egy, 
minden évnegyedbeo változó kormánynyal , tetszett a brumaire 
18-iki fonadalom, mint visszatérés a rendhez a az egységhez; s 
már sokan észrevették Buonaparteban a szervezö szellemet. Mi
dön ö békeföltételeket küldött Angliának, a whigek támogatták 
azokat : de Pitt egy bámulatos beszédben kimutatta, mikép hitelt 
sem a fonadalom nem érdemel, mclly tíz év alatt (mondá) több 
vétl(et követett el, mint F'rancziaország a mióta csak fenáll, sem 
egy olly ember, ki soha sem tartotta meg igéretét, ki megsértette 
az idegen királyokkal és saját kormányával kötött szerzödéseket. 
S daczára Sheridan czáfolgatásainak és Buonaparte egy igen már
sékelt levelének, Pitt győzedelmeskedik j harminczkilencz és fél 
millio sterling kölcsön fölvételre kap engedélyt (1800), hogy hadat 
Uzenjen a consulsá~nak , mcllynek kincstárában alig volt százhat
vanezer f1·ank készletben j s a világháború ki van mondva. A 
lovagias Oroszország s az elkapatott Ausztria Anglia mellé állanak, 
s egy nagyszerU hadi tervet főznek ki. Olaszországban az oszt
rákok étt angoloknak Geouát kellett elfoglalniok, aztán Nizza el
ellen s onnan Provenccha nyomúlniok, hol a királypártiak fölkelésére 
számítottak : egy második hadtest Piernontot volt fellázítandó i 
Melaanak, a hétéves háboru harczosának, ki jól értett a régi fogá
aokl:oz, s használta is azokat mindaddig, mig az ujkori hadtan 
~úlyos csapásai el n em vették azok tól kedvét, DaupbinP. tar
tományba kellett betörnie j mig Anglia a polgárháborút fogta 
volna felgyújtani Vendéeban, Bretagneban és Normandiában. Az 
osztrákok nagyobb hadsereget állitottak lábra mint bármikor, s 
maga a császár es a főberezegek vették át annak vezényletét: száz. 
harminczezer embert vezényelt Ferdinand; nyolczvanezret Bellegarde 
Olaszországban j százhuszezret János főberezeg; Condé tizezer em
berből álló hadtestét Anglia fogadta zsoldjába i Dumouriez, saját 
hazája ellen osztogatván tanácsait, arra ösztönözte Oroszországot, 
hogy egy fiiggetlen hadtestet ki.ildjön a Rajnához, mellynek 
Mainztól Párizs ellen kellett volna nyomúlnia. 

Buonaparte a béke kedvelöje gyanánt tíintette fel magát 
Európával szemben, és siránkozott annak megtagadása fölött, mi
alatt uj olasz diadalokkal készült megszilárditani hatalmát. A 
brumaire 18-ika a hadsereg diadalát képezte, és határozott csapá-
8okra volt azükség, hogy szilárdnak tűnjék fel az uj kormány, s 
hogy megnyeressenek a tábornokok, kik még nem hajoltak a 
dictatorhoz. Buonaparte tehát sok diszfegyvert készittett az érde-
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ruesek kitüntetése végett, s a hndReregbcn a régi aritdokra.tiát 
elegyiti a fonadalom fiaival. Mon~au, kire a németországi hadse
reg bizatott, az olaszt MasHenll.nnlt engedvén át, százhat·minczezer 
jól felszereJt emberrel elégséges volt a Rajna rncllett Kray ellen, 
ki Károly fiiherczeget váltotta fel a parancsnokságban, utóbbi el
mozdittatván nHwt 'hékét tamlc;;olt, melly az akkori helyzetet tekintve 
tisztességes leendett. Mialatt Nápolyi Ki'lrolina Oroszor!izágba utnzott, 
hogy a czárt siirge11se, az osztrákok eliínyils áll:lst foglaltak az 
Inn miigött; de Moreau, az ellenség szeme láttára merészen át
gázolván a Rajnán Elsass-ban (April 2!í), i)sszekött,~tl'~she teszi 
magát a 1'yrolban müködli Augereanval, s F-ngen, MosRkirch és 
Biberachnál szerencst'vel küzd Kray ellen. 

Olaszországban azonban a francziák, nyomorttil elkínzott, 
negyvenezer emberre apadván létszámuk, az Alpesek felé nyo-

, mattak vissza, B Massena, pénz és hadiszerek sziikébPn, a nyugati 
Rivierába vonult; ki, miután csekély seregével hösi tctt~ket vitt 
volna véghez, Genuába ment, s újt·a SZ<"'"VI!zte a Championnet ha
lála után felbomlott hadsereget, de csakhamar ostrom alá fogatott 
az angolok és osztrákok áltaL Genua semmiféle fonlnssággal 
nem bit·t az osztrákokra nézve; mindazáltal makacsill ragaszkod
tak e vállalathoz, melly túlságosan kinyujtviÍ.n Molas hornlokvona
lát, meggyengítette öt. A törhetlen Massena csak bátorságához 
hasonlitható szenvedések között tartottn ott magát, s ell·t-nállása 
időt engedett Buonaparte ruüveleteinek 

A fenforgott köriilrnények között nem voltak elégségesek a 
),je~inyes és szokott hadmozgalmak j s Buonaparte egy, hatvan
ezernyi nagy tartalék-sereget szervezvén Dijonban ujonczokból, 
kiket rés~int a sorozási törvény 1 réazint a határokat fenyegető 

veszély s a tábornokban valo bizalom szólitott fegyver alá, elha
tározta a Szent-Gothárd, a Nagy- és Kis-Szent-Beruárd B a Cenis 
völgyein át törni be Olaszországba, s ketté vágni az ellenség 
vonalát, melly Lombardiától egész a Varói~ nyulott. Moncey, 
aiszakasztatván a rajnai hadseregtől, az elsö utat követi, s meg
kezdi müveleteit j Thureau az utólsót; Chabrau a Kis-Szent-Ber· 
nárdit; az ekként elszórt hadtestek az Alpeseken innen valának 
egyesülendl:lk. Tekintve a VIII-ik év alkotmányában megállapi· 
tott miniszteri felelősliléget , az első consui nem vihette a seregek 
parancsnokaágat j de ö mitsem törődik ezzel, s csupán alakiságból 
Berthiert neveztetvén fővezérré (maj.) harminczötezer ernbert ve
zet a Nagy-Szent-Bernárdon kerAf!ztiíl. Az Alpesek mindig félel-
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meseknek tartattak télnek idején : Buonaparte nem hitt az ijoaz
téseknek, s szilárd havat és szép napokat talált. Az Alpesek 
jégmezöi ép olly )(alaudosak voltak, mint Egyiptom homoksivata
gai, képesek felizgat11i az ifiú képzeimeket; 11 valóban az ecset ~s 

költészet kisz(~pitették ama hegyi nt:tt, melly iszonyúvá leendett, 
ha csak egy maroknyi olasz védi is ott hazája függetlenséget. 
De Ausztria meggondolatlanúl vMelem nélkül hagyta Schweiczot, 
s a franczia had!!ereg minden akadály nélkül hatol keresztül a 
hegységen. LRnnes 1 ld az ellícsa pat ot vezényelte, május 19-én, 
Buonaparte 21-én Etroublcsha émek, s Aostán és lvrein át az 

olasz síkságok u. bocsátkoznak le, hatalmuk ba keritvén al'. Alpesek 
déli lejtrijét Su!!atl1l cgé!iZ Bellinzonaig. 

Martmgtll csahl. 
Az ellenség, tévutl·a vezettetvén Napoleon. Pijárá~;a által, ki 

semmi titlwt nem csinált tervéböl, siít fitogtatólag hirdette, csel
fogásnak hitte azt, s nem gondolkozott védelmi rendRzabályokról 
egy olly vállalat eLlen, mclly ha komoly, mint vnkmerií kárhozta
táara leendett (>rdemes. Me las V f' n timiglianál várta öt, s Buona· 
parte Milanóba vouúl (jun. 2), hol a hoszúnak semmi jeiét nem 
adva, kormányt alal<it; viRszaállitja a paviai egyetemet, jeles 
tanárokkal látván azt el; s hirtokba veszi a meglepett osztrákok 
által elhagyott magtárakat é!l tüzérségi készleteket. Murat Pia
cenza elfoglalására sietett; s illy módon ketté vágatván a r>Pmet 
hadsereg, a francziák nem haboznak védtelenül hagyni Lombar
diát, hogy szembe szálljanak azzal Piemont sikságain. Alig hogy 
a Genuába zárt sBreg, melly e nagy hadjáratnak áldozatáúl volt 
rendeltetve, becsülettel feladta az erödöt, hol már ef!.y lat kenyér 
sem találtatott, Melas a francziák ellen siet, s a nevezetes marengói 
sikon, a Scrivia és Borrnida között, szembeszáUt velök (jun. 14). Buo
naparte hadsereh"C, melly nem várta e támadást és szét volt 
szórva, máJ· máJ• há.trálni kénytelenittatett az osztrák veteránok s 
a lovasság elöl, mellyre nézve igen előnyösek voltak ama sik
ságok; midön ime, megérzik Desaix egy hadosztá:lylyal, melly 
c11ak nem rég tért vissza Egyiptomból, s melly meggondolatlanul 
másfelé volt rendelve; ihl.-tésnek látszó gyors számitá.ssal négy
szöget képez csapatával, miként ezt a mamelukokkal való csatá
rozásokhan eltanulta, s gyBzelmet arat, de saját Elletével fizeti azt 
meg. 

A marengói csata nem semmisitette meg az osztrákokat: 
mindazáltal olly nagy rémülést okozott közöttök, hogy tömegesell 
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adták át az erődöket, csakhogy megengedtessék nekik Mantuába 
vonulni vissza; rni átalános boszankodást keltett, s növelte Buo
naparte varázsát. A százhusz ezer osztrákból álló uj hadsereg, 
mellynek rendeltetése volt leigázva Olaszországot déli Francziaor
szágba törni, tönkre téve vonult vissza. Alessandria megadja ma
gát, a francziák visszatérnek Genuába, melly várost mindkét fél 
kegyetlenül megsarczol ta: Olaszország ismét Buonaparteé , ki el 
nem kábittatva a gyözelem által, a campoformiói föltételek mallett 
békét ajánl a császárnak, vagyis kivánja, hogy az osztrákok egész 
a Mincióig üritsék ki a félszigetet 

Moreau Németországban folytatta hadműveleteit j Ulm felé 
azoritván Krayt, bemegy Bajorországba, átlépi a Dunát, gyöz Hoch
stett wellett (jun. 19), s bámulatos de nem eléggé határozott moz
dulatokat visz véghez, mint ki az olasz hadjárat kimenetelét várta, 
mellyet ö csapatainak egy oda klildött részével sf'igitett. Értésére 
esvén, hogy Buonaparte fegyverszünetet kötött Olaszországban, ö 
is hasonlót tett Németországban, s Európa örvendett a béke re
ményében. De II. Ferencz, ugyanakkor, midan a fegyverszünet 
iránt alkudQzott, hatvankét milliónyi segélyösszeget fogadott el 
Angliától és szövetségre lépett vele, huzni- halasztani igérvén az 
értekezleteket, mellyekben csakugyan visszautasitotta az előleges 

föltételeket, s letartóztatta a franczia kUvetet (nov.). Buonaparte 
tudtára adván a világnak e hűtlenséget, ujra fegyvert fog, s meg
kezdi a t é l i h a d j á r a t o t. Au~ereau a Majnanál foglalt állást. 
Moreau az Innélj a Mincio mellett Brune, középszerü tábornok, ki 
a hös de hitelvesztett Massenát váltotta fel az olaszországi hadse
regben ; Murat tízezer gránátost vezet Olaszországba Amiensból; 
Macdonal, tizenöt ezer embert szakitván ki Moreau seregéből, nagy 
fáradsággal áthatol a Splügen alpesi vonalon, hogy az olaszországi 
hadsereg balszárnyát képezze; összesen háromszázezer ember jól 
felszerelve. János főberezeg és Moreau Hohenlinden mallett ösz
szetűznek (de ez. 3), hóban, jégen harczolva; az osztrákok mintegy 
huszezer embert, majdnem összes tüzérségüket és pogyászukat el
vesztik, s Moreaut egész Lintzig látják előnyomulni Bécs felé irány
zott utjában. A föherczegek most szorgalmazzák a fegyverszüne
tet, mellyet visszautasitottak, s Moreau mérsékeltsége elfogadja 
azt, kikötve, hogy Lunevilleben Anglia közbejötte nélkül tartassa
nak a békeértekezletek. 

Az olaszországi hadseregek, mindcnfelé győzelmeket aratva, 
s Mantuán kivül mit sem hagyva Ausztriának, szintén megindul-
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tak, hogy a Nori-Alpeseken át Bécere törjenek, midőn Bellegarde 
tábornagy, ki az osztrákokat vezényelte, hirét vévén a németor
szági fegyverszünetnek, szintén megköti azt a győzelmes Brune-neL Igy 
végeztetett be husz nap alatt a téli hadjárat, melly hadászat s a 
nagy eredmények tekintetéböl egyike ama hös kor legbámulato
sabbjainak. 

Rómában, megüresedvén a pápai szék, o!!ztrákok és m1polyiak 
fészkelték meg magukat, s nagyon kimutatták, hogy meg akarták 
maguknak tartani amaz államokat, ha meg nem változtatták volna 
szándék ukat a franczia győzelmek. Ezek növekedtével, Nápolyor
szág királya, folytonosan sarkaitatva engesztelhetlen és fáradságot 
nem ismerő neje által, elhatározza magát fegyvert fogni Romagoa 
védelmére B visszaszerezni Toscan át: de Miollis és Pi no ellene in
dulnak j beveszik a nápolyiak alta! elfoglalt Sienát, mialatt Murat 
Nápoly felé veszi utját. 

Luuel·illei béke. 

A politika nem kevésbbé kedvezett Buonapartenak, mint tá
bornokainak győzelmei. Pál , orosz czár, megboszankodott Ausz
triára, mert feláldozta nagyravágyásának az ö hadseregét, és mert 
vonakodott kicsarélni a francziák fogságában maradt orosz kato
nákat; Anglia szintén neheztelését vonta magára, mert erőszako
san bánt a semlegesekkel, el akarta sajátitani a Balti-tengert, B 

fenhéjázólag gyakorolta a motozási jogot. A szenvedélyek embere 
lévén, Buonapartehoz közeledik; s minthogy ez tud neki hízelegni, 
s megajándékozza öt a foglyokkal és Malta szigettel, a czár köve
tet küld hozzá. Aközben Németország békét követel, s tiltakozik 
a meggondolatlan osztrák politika ~llen, ugy hogy a császár kény
telen f~á.ldozni 1'hugut winisztert, s Co bentzeit állitani helyére. 
Ez, Lunavilieben Buonaparte .Józseffel .tartott hosszas értekezletek 
után, megköti a békét ( 1801. febr. 9). Alapul a campoformi6i szerzödés 
s a rastadti javaslatok Iszolgáltak j Belgium átengedése Franczia
ország részére megerősíttetett, Ausztriának a velenezei államok, 
Modena herczegének Breisgau biztosittattak. Buonaparte 1 vissza 
akarván szerezni a fellázadt San-Domingót 1 Spanyolország által 
átengedtette magának Louisianát, }i'rancziaország régi birtokát, kár
pótlásul azt igérvén, hogy a parmai infans államait egy millio 
vagy egy millió kétszázezer lakosig öregbitendi, királysággá emel
vén azl)kat: s e terület-nagyobhitásul Toscana szolgált, melly illy 
rnódon a spanyol flotta által volt védendő Anglia ellenében, mig 
az osztrákok egész az Etsch-en innenre visszaszorittattak. E szer-

xvm. 13 
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zödések most megerősíttettek. A császár, meg nen.. kérdtlzve a 
bit·odalmi gyülést, átengedte a Rajna balpartj át, a megkárositott 
fejedelmeknek kárpótlásokat ígérvén, melly czélra látni való volt, 
hogy az egyházi fejedelmek birtokai szemeltettek ki ; elismert~· a 
bataviai, a hel vet, az alpeseken-inneni ( cisalpi ni) és liguriai köz
társaságokat; szabadon bocsátotta az olasz államfoglyokat. 

Ausztria idegen birtokok és fejedelemségek fölött alkudozott, 
feláldozván a német testet, hogy növelje saját örökös tartományait; 
nem hozta szóba sem a pápát, kinek Legatióira vágyott, sem a 
turini ki1·ályt, kit nem helyezett vissza az osztrák megszállás ideje 
alatt t), sem Nápolyt. S a pápa kevesebbet remélhetett kiki1Utott 
védnökeitől , mint az egyezkedésaktöl, mcllyekbe az első consui
lal bocsátkozott. Nápolyi Karolina, lesujtva a lunevillei béke hire 
által, a czár közbenjárásához folyamodott : minek következtében 
Murat fegyverszünetet, majd békét kOtött Nápolylyal Florenczben 
(marcz. 28), mellynél fogva Nápoly kötelezte magát elzárni az an
golok előtt kikötöit; a franczia köztársaságnak engedte át 1 mit 
Elba szigetén s a Praesidios-nak nevezett területen (Afrikában) és 
Piorobinó-ban birt j fél millio fraokot volt fizetendő a megkárosí
tott franczia polgárok részére j minden véleméoy-vétségre a fele
dés fátyolát vetette. Titkos záradékban kiköttetett, hogy amig 
tart a háboru Törökországgal és Nagy-Britanniával, az Abruzzók
ban és Otranto földén franczia helyörségek állomásozandnak, 
mellyeket a király fog a szükségesekkel ellátni. 

A campoformiói és lunevillei szerzödések tehát ujra feleleve
nitették a régi közjogot, mellyet lerombolt a forradalom; B a ra
dicalis tanok és fényes igéretek után, Francziaország maga áldozta 
fel a népeket és nemzetiségeket az egyensuly régi rendszerének. 
Ámde Francziaország a második szövetséget is megbüntette, melly 
öt háborura kényszeritette ; békét kötött a szárazfölddel; sok szö
vetségest szerzett Anglia ellen, mellyet kizárt Nápoly, Spanyolor
szág, Portugal kikötöiből: s remélte, mikép azt is ép ugy kény
szeritheti tengeri békére, miként a száraaföldire kényszeritette a 
többi hatalmakat. Buonapartet egész Európa mint a rend, a jó
zan ész s a béke mentöjét áldotta. 

1) Bignon ur nem ért egyet azokkal, kik karhoztatj&k Napoleont, ami~rt 
a lunevillei b'kekötás alkalmával vissza nem állitotta Piemontot, s azt adja okul, 
hogy "de tou t temps il a et é regu que le plus fort, quand sa volontá peu t fai re loi, 
ne rend 1\ Ja p11ÍX que ce qu' il n'a pas Ún grand interet a garder !11 
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KILENCZEDIK FEJEZET. 

A consui mint szervezö. Törvényk()nyv. 
C o n c o r d a t u m. - A m i e n s i b ék e. 

Buonapartetól nagylelkűség volt odahagyni az alig elfoglalt 
legmagasabb állást 1 hogy átvegye a hadseregek vezényletét. Ne
hogy az ö s a rend ellenségei müvének lerontására használják fel 
távollétet, szükséges volt neki tulajdonitani legnagyobb fontosságot 
a jelentések ben 1 mellyek az olaszországi csatákról adtak értesítést; 
s alig hogy győzött Marengónál, sietett visszatérni, hogy fitogtassa 
köztársasági érzelmeit, s jutalmakat osztogasson 1). De 'ugyanak
kor Luciánt mint követet Spanyolországba küldötte, Carnot-t pe
dig elbocsátotta, s illy módon lerázta nyakáról e két férfiut, kik 
egyedül bátorkodtak még hozzá nyiltan szólani ; s mindinkább 
szövetkezett Talleyranddal, ki bármelly hatalomnak kitünő azoigá
latokat volt kész tenni, s Fouchéval, ki ismerte és megvetette az 
embereket a mennyire csak ez megkivántatik egy jó rendör-fő

nőkben. 

A közigazgatás aközben mindinkább szilárdult. A lefegy
verzett Vendéeból menekült s a sorozás elől megugrott nagy szá
mu szökevények 1 vagy kik 1 miután hosszu i dön át dsidával ke
zökben s guillotinet kiabálva éltek volna, uem tudták magukat is
mét beletalálni a családi életbe, rabló életmódra adták magukat, 
ugy hogy hosszas munkába került azétzavarni öket. Az elhagyott 
utak és hidak ismét jó karba helyeztetvén 1 könnyítették a közle
kedéseket. Rendezték ~z államadósságot s a pénzügyeket, any
nyira 1 hogy helyreállott az egyensuly a bevétel és kiadások kö
zött. A nyugalom lendületet adott a kereskedelemnek s növelte 

') A Buonaparte által 1800-ban eszközölt kitüntetések köz1:!1 emlitést 
érdemel az, mellyben La Tour d' Auvergoe részeslilt. Miot a Bonillonok törvényte
leo sarjadéka, rettenthetlenül harczolt Spanyolorsz!gbao; s elfogatván az ango
lok által, vonakodott letenni a háromszioü rózsát. Jo'raocziaorsz!gba visszatérve 
csendes ma'gánybao tanúlmányokoak élt, m;dön besoroztatván egy barátj6.nak 
egyetlen fia, e helyett cserébe 1:1 lépett a had8eregbe. Buonaparte jutalmúl a 
hadsereg elaö gránátosa czimmel diszitetttl öt fal, 8 midlln Oberhausen mellett 
megöle ett (1800 jun. 17), e!remlelte, hogy ~z!zndáoak felhivisa mindig az a 
nevével kezdessék, mire a legöregebb gránátosnak !tellett felelnie, ki La Tour 
szivét ezilst 8Zelenczében hordotta mellén. 

l ö* 
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a fogyasztást; a fekv ö birtokok, felszabadíttatván a szolgaság alól, 
s apróbb részletekre osztva munkáa tulajdonosok kezébe kerülvén, 
sokkal többet jövedelmeztelt; az erdökre nagyobb goud forditta
tott; Francziaország áldotta az ujjászülemlö rendet. 

De az elvadult pártok nem engedték olly könnyen kitépetni 
kezeikb<H a fegyvert a szivc)kböl a gyiilöletet. Ceracchi, olasz szab
rász, s Topino Lebrun, festő, klassikus haragtól égve az uj Caesar 
ellen, egy összeesküvést szöttek, mellyet a rendörség nem csak 
figyelemmel kísért, hanem álnokul táplált is, mig végre megra
gadta és vérpadra küldötte Bket, holott elég lett volna az örültek 
háza. Ez utolsó római utánzat s egy pokolgép felrobbanása, melly 
kevés be mult hogy véget nem vetett Buonaparte életének ( 1800 
decz. 24), növelték irányában az érdekeltséget, mint ollyan irá· 
nyában 1 kiről magok az ellenségek is azt hitték, hogy kezében 
van letéve az ország sorsa. Ő a jakobinusokat, a metaphysikuso· 
kat vádolta a merényletért, s az igazságügyi miniszter, segédke
zet nyujtva a consui indulatos haragjának, százharmincz köztár
sasági és rémuralmi tömeges számkivetését hozta ja vaslatba ( 1802. 
jan. l.). "Kik nem lepettek ugyan meg törrel kezökben, de mind
nyájan ugy ismertettek, mint kik készek azt használatba venni." 
Pedig már akkor sejtették, később be is bizonyult, hogy a csapás 
nem a köztársaságiakt61, hanem a vendéei Cadoudal bérenczeitől 

származott. Az államtanács hasztalan tlzegezte magát ellene e tör· 
vénytelen elját·ásnak: a senatus első ténye a consui önkényének 
föltétlen helyeslése, s a lázadások részére saját törvényszékek fel
állitása volt. 

Most már Buonaparte nyiltabban halad a dictatorság felé, 
egymásután megsemmisítvén a 89-iki igazgatás alatt életbe lépte
tett szabadságokat; eltörli a tribunatust, melly menhelyül szolgált 
a vitatkozó ellenállásnak ; s uszály-hordozójává teszi az államta
n ácsot, mellyhen a gondolkozók tőle vesznek sugallatokat, meg
világitják és kifejtik azokat, de nincs erejök az ellenállásra, és 
semmit sem eugednek kiszivát•ogni a közönség közé. Kevés ki. 
vétellel, visszahívta a kiköltözötteket, s visszahelyezte öket még 
el nem adott birtokaikba. 

Közokta lAs. 

Buonapartenak igen érdekében állott rendszerezni a közok
tatást, nem többé democratikus irányban, hanem olly módon, hogy 
fensőséget adjon az a kormánynak az értelmiségek fölött, s fö
lényt biztosítson a szabi!delvíi mo?.galmak elfojtás8.ra olly alkalmas 



katonai eszmének. Már az első mozgalmak óta világiasíttatott s 
polgári alapokra lett az fektetve: Cabanis, Mirabeau megbízásából, 
egy oktatási tervet dolgozott ki, me Ily késöbb tétetett közzé 1); 

Talleyrand egy nagyszerü jelentésben vizsgálat alá vette az okta
tás forrását, czélját, szervczetét, módszerét, s minden rangot és 
kort átölelő s az állapotokhoz arányitott nevelést ajlmlott, melly 
az értelmiségen kiviil, az érzelmeket s a tostet is kifejleszszo ; a 
legalsóbb iskolák annak elemeit közlik, mit tudni windenkinek 
érdekében áll; a másod fokúakban a ktllönbözli életpályára készit
tetik el az ifidság; aztán következnek a tudományos iskolák, s 
egy nemzeti intézet mint központja a közszellemnek. De az idők 
más utakra terelték az embereket i s 93-ban, midön a kötelékoi
ből feloldott és féket vesztett népben minden egyenlő szinvonalra 
szállott alá, Gregoire javaslatára eltörölték a franczia akadcmiát s 
a tudományok és szépirodaloméit ; hasonló sorsban részesültek a 
tartományiak, az egyetemek és collegiumok. A következ/i évben 
országos pályázatokat nyitottak a szép-müvészetek érdekében, s 
egy bizottságut állitottak fel azok megitélése végett; egy másikat, 
hogy összegyűjtse a templomok és lerombolt kolostorok festmé
nyeit és irományait; egy conservatoriumot a müvészetek és mester· 
ségek részére i elemi és gyógyászati, h~józási, tengerész· tüzérségi 
iskolákat, és köztársasági lyceumot : aztán 95-ben a bosszúságok 
egy ügynökségét, egy zenedét, s a vakok intézetét. Buonaparte 
átdolgozta ez elemeket, s egy új akademiát teremtett, mellybe 
nem vette fel az erkölcstani és politikai tudományokat. E tetö
ponttól ágazott azét az egész oktatás, melly katonailag !'zervezett 
harminczkét lyceumban eszközöltetett, hol az elsö helyet a holt 
nyelvek foglalták el, a másodikat pedig a mennyiség- és termé
szettani tudományo!{, mellyek külön iskolákban adattak elő. A 
müegyetem, tizen b at- husz éves háromszáz növendékkel, egyene-

1) Tanterv~ben Gabanis szokáR szerint meghámúlja R spartaiakat az egy
forma nevelésért, mellyet gyermekeiknek adtak; ile nem hiszi azt Usszeférilnek 
8 mo~t11ni iilökkel, az ~em kerülvén el 6gyelmét, hogy a spart8i iskolákból ki 
voltak zárva a rabszolgák gyermekei. Ő azt Rkarja, hogy a csalAdok szabadsá
gára hagyassék megválasztani a gyermekeknek adandó iijmeretek minöségét és 
mennyiségét, anélkül hogy kö111belépne 8 lwrmány. A családok killönbtizö tehet
ségei igen különbözövé teendik a nevelést ; de 1:1 ezt j6nak lf\tja, tekintve, mikép 
a közjog nem a tanúltság egyenHlségPben, hanem a jólét egyenlő kiterjedésében 
áll. 8 e czélt elérhetőnek hiszi egy erltöle.stanitó testülettel, és nyilvános ün
nepélyekkel. 
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sen a természet- és mennyiségtani tudományok s a graphikai mü
vészetek oktatásának elterjesztésére volt rendeltetve. 

Tönénykönyv. 
A forradalom más gyümölcseit készült Buonaparte összegyüj · 

teni a törvénykönyvben. Már többször megszülemlett Francziaor
szág királyaiban az eszme egységre vinni vissza a számtalan szo
kásokat, mellyek Francziaország törvényhozói souverainségét ezét
darabolták j Dumoulin hangosan követelte azt j VII. Károly l 463-
ban elrendelte j XIII. XIV. és XV. Lajos rendeletei részleges kí
sérletek voltak e tekintetben. De akadályul azoigáltak a villongá
sok a parlament és papság között, a kiváltságok, az optimista 
bölcsészet; mindazáltal a munka mAr jó előre haladt, midön kitört 
a forradalom. Ez a polgári törvényeket használta fel, hogy dia
dalra juttassa az egyenlőséget, melly úgy értve, minden kormányt 
lehetetlenné tett. Megszüntették akkor az atyai hatalmat; elősegi

tették az ágyasságot kedvezvén a törvénytelen gyermekeknek, 
mig a házasságot lealacsonyitották az elválás könnyitése által; 
megszorittatott a végrendelkezési szabadság; behozatott a képvi
selet, s azzal együtt lábrakapott az örökségek végtelenig való fel
darabolása; végkég megsemmisíttettek a helyettesitések, tekintet 
nélkül a létező jogokra; szabad tulajdonoknak nyilvánittattak az 
örök bérletek és hitbizományok; eltöröltettek az adósságok az ál
tal, hogy hitelt nélkülözö jegyeket hoztak forgalomba ; egy bar
madra szállittattak alá az államéi ; meg lett szüntetve a személyes 
fogság; a polgári és politikai törvények minden vallási törvénytől 
függetlenittettek, vagy inkább minden olly törvény kitöröltetett, 
melly vallási szinezetet viselt magán. · 

E romok fölött kisérlették meg összeállitani egy törvény
könyvet, s Cambacerés szerkesztette azt; de elenyészett a politi
kai szenvedélyekkel, mellyek sugallották. Szélcsend állván be, az 
els8 consui szükségesnek érezte egész Francziaországot egy köz
ponti hatalomnak vetni alá, megszüntetvén a szokásokat, mellyek 
azt feldarabolták. Fö dolog volt összhangba hozni az ismereteket, 
az igazságszolgáltatást s a tál'l:ladalmat, mellyek ellentétességéb<SI 
egy forradall)m származott, melly túlmenvén a czélon, ellenkező 

értelemben zavarta meg az összhangot, s ugyanazért aljas szenve
délyekben és anyagi erőben kénytelenittatett támaszt keresni; 
szóval, szükséges volt visszaállitani az összhangot, anélkül, hogy a 
társadalom elszakíttatnék múltjától: mert a forradalom csak ak
kor lehet bevégzett, ba mind a hátráló, mind az ujitó szellem kény-
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telenek tisztelni annak törvényes vívmányait. A tö1·vénykönyvvel 
tehát nem szándékoztak más mintába önteni a népet, vagy feltar
tóztatni haladásában, hanem érvényesiteni a jobbat, felhasználni a 
mult vívmányait, megőrizvén a jelleget, a hagyományokat, a nem
zeti eredeteket. Ismét vi~szatértek a római jog tiszteletére, el vá
lasztván azt a cánonitól s a hübéritől ; s Portalis, előszavában, le
hetetlennek vallja kiirtani a szabályrendeleteket, mellyek mint ki
váltságok s mint egy önkényes és változandó batalommal szem
ben szükséges ellensúlyok gyanánt őriztettek; illy eljárás, sze
rinte, könnyen a tekintély és engedelmesség kötelékeinek erősza

kos azétszaggatására vezetett volna. 11 A forradalom, folytatja Ö1 

úgy tekintendő mint hóditás, s a régi rendtől az újhoz való átme
net közben a körülmények puszta kényszere szűli a törvényeket; 
szükségképen ellenséges, részleges, felforgató törvények ezek, mert 
czéljuk kiküszöbölni a szokásokat, azéttörni a béklyókat, eltenni 
lábalól az elégületleneket. Senki sem fordit figyelmet az emberek 
egymás közötti magán viszonyaira, s csak az átaJános és politikai 
tárgygyal foglalkoznak: inkább szövetségeseket mint polgártársa
kat keresnek ; minden dolog közjogivá valik. . . . Meggyengül 
az atyák hatalma, mert a fiuk inkább kapnak az ujdonságon: nem 
tiszteltetik a férji tekintély, mert uj formák és új rendszer vitet
nek be az élet-forgalomba: szükséges szétbontani a rendszert, 
mert a tulajdonosok uj rende a polgárok uj rendét segíti elöké
aziteni. Minden perczben változásokat szülnek a változások, s 
eseményeket az események ; az intézmények gyorsan váltakoznak, 
anélkül, hogy valameily ikben megállapodás történhetnék; és min
denikbe belevegyül a forradalmi szellem, vagyis a rajongó d.gy 
minden jogot feláldozni a politikai czélnak, s nem fogadni el más 
tekin tetet, mint a titokzatos és forgandó állam-érdekét." 

Kimutatja aztán, miként volt szervezve a régi törvényhozás, 
a mennyiben tanácsos azon változtatui "akkor, midön leghiányo
sabb uj i tás lenne a nem uj i tás; mert minden, ami régi, uj volt 
egykor"; a miként tartandó meg ellenben mindaz, mit nem sziik
séges lerombolni, a törvényeknek kiméletesen kellvén bánniok a 
szokásokkal, ha ezek nem hibásak. - "Igen gyakran ugy okos
kodnak, mintba az emberi nem minden perczben véget érne és 
ujra kezdödnék, minden összeköttetés nélkül egy és a másik követ
kező nemzedék között. De a törvényhozó elszigetelné saját intéz
ményeit, ha szorgosan figyelembe nem venné a természetes viszo
nyokat a jelen, a mult s a jövő ktizi:itt, roailyeknél fogva egy 
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nép, ha csak ki nem irtatik, vagy a megijemmisülcsnél is roszabb 
korcsosadásba nem esik, bizonyos pontig nem ezttnik meg önma
gához hasonlitani. Igen szerettük a változtatásokat, s intézmények 
és törvények dolgában a tudatlanság századai a visszaélések, . a 
bölcsészet s a felvilágosúltság századai igen gyakran a túlzások 
látványá t nyujtották." 

Kellett, hogy a törvénykönyv a szabadság, egyenlőség, test
vériség uj elvein alapuljon j hogy megfeleljen a ldkiáltott huma
niemuanak s az ipar és kereskedelem haladásának ; hogy világo
san és szabatosan foglalja össze a forradalom becses vívmányait. 
Ügyviselt és a vitákban jártas férfiak fogtak a munkához: mi.nd
azáltal fényesek ugyan de üresek az e tárgyban megeresztett viták j 
s a közhelyek elcsépelt elméletekkel, visszaemlékezésekkel, azoká
sokkal támogattatnak azokban : csekély a jogi tudomány, gyakran 
megtagadtatik a forradalom. Némellyek a római, mások a azo
kás-joghoz hajoltak j igen sokat, söt egész fejezeteket átvettek 
Pothiertöl; e Buona parte, ki ösztönszerülog helyesen látott ott1 

hol a többiek nemzeti vagy iskolai előítéletek által tévútra vezet
tettek, józan észfilzel oldotta meg a vitákat, mellyek kibonyolithat
lanok voltak a törvényhozási pedánsságnak. Ő érdekében állónak 
találta simogatni az akkoriban éber clemokratikuR szenvedélyeket, 
mindazt megengedvén, mi közvetleo ül nem árthatott hatalmának; 
nem bánta, ba népszerű törvények intézték a javak felosztását s 
a családi ügyeket, csak ne követelték légyen, hogy hevítessenek 
azok az állam kormányzásába j szabadságot engedett a polgári 
törvényekben, csak érintetlenül hagyják öt a politikaiak védelme 
alatt. 

A család szervezésében Buonaparte kegyetlennek mutatta 
magát a nö irányábim j az ellen léptette életbe az elválást 1) j azt 
mondotta, hogy a roaire soha sem hangoztatja eléggé ama szava
kat: A nö engedelmeskedni tartozik férjének, s Hone
pélyesebb formákkal akarta volna kisértetni azokat j szóval, a 
családba is tábori fegyelmet obajtott behozatni, s miként más 
téren, ugy itt is mindent az e n g d e lm esk e d j e t ek szóban 
foglalt össze. 

1) .,A nllknek ftSkre van szükstSgök, s csak az elválás tarthatja ílket kor
Iátok között. Járnak kelnek a mint kedvök hozza magával, IPszik amit akar
nak; ennek vtSget. kell érnie : nem fr~tncziás, Lataimat engedni ,. níllwck. • Disc. 
11u co111eil d' Etat. Thtbaudoau, Mbn. sur le Oonaulat. 
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Eltérőleg az elöbbiektöl, e törvénykönyv mind a polgári, 
mind a bűnügyi pet·eket illetőleg minden dolgot és személyt azo
nos törvényeknek és biróságoknak vetett alá: minek jellegz8vé 
kellett válnia az új törvényhozásokban, s bizonyára legfontosabbika 
volt a forradalom vívmányainak. Ama törvényhozók hármas ala
pot vetettek munkajoknak, s ezek: teljesen világiasitani a politi
kai és polgári rendet ; egyenlősiteni a polgárokat a törvény el8tt, 
s a gyermekeket a családban j \•égkép felszabadítani a tulajdont, 
s rendelkezési jogot engedni arra nézve a közjó szempontjából 
törvényileg megszaboit határok között. Nem lévén nemzeti vallás, 
sz erkölcsi rendre kellett szoritkozni. 

Illy módon, miután a társadalmi forradalom a kiváltságok 
eltörlésével befejeztetett, a törvényhozók most azon voltak, hogy 
a polg:\ri egyenlőséget az élet minden tényeire alkalmazzák, s a 
nemzeti egységet a politikai rendszerben erőteljesen szervezzék. 
Ugyanazért a szerzildésileg vagy hóditás utján kapcsolt tartomá
nyok ruind Francziaországba kebeleztettek, s ama gombolyag ve
zérfonala az ország legfőbb törvényszékének kezébe tétetett le. 
Törvénykezési egység volt ez, melly alkalmasabb a kormányok 
mint a népekre nézve, mellyeknek sérti szokásait1 s ollykor láb
bal tapodja érdekeiket és érzelmeiket. 

De ha a társadalmi forradalom be volt végezve, a nemzet
gazdászati alig vette kezdetét, s még nem mutatkoztak a szabad 
munka s a tulajdon felosztásának következményei j Francziaország 
még mindig földmivelő ország maradt, s a területi tulajdonra irá· 
nyozta föleg figyeimét a törvényhozó, midőn csekély volt az ipar, 
semmi a tengeri kerC'skedelem, majdnem ismeretlenek a hitel, a 
társulási az ell em 11 a biztositások, pólyában a nemzetgazdászat, 
minél fogva o pontokra nézve hiányosnak mutatkozott a törvény
hozás, midön növekedett a kereskedelem. Buonaparte, ki ellensé
ge volt a philanthropikus elvontságnak s a túlvitt szabadságnak, 
oda törekedett a tát·gyalások alkalmával, hogy szabályoknak vet
tessék alá az ipar; miért is ujra életbe léptette a testületi syndi
catusokat (jurandes) de csak a jegyzők, ügyvédek és váltó-ügy
nökökre nézve, a biztonság szempontjából, mellyet a közös fele
lősség nyujt ; ugyanazon elvet nem merte a munkásokra is kiter
jeszteni, kik most visszakö~etelni látszanak azt, miután keresztül 
mentek az önzés mindcn bajain. 

Egy törvénykönyvtöl, melly különböző sugallatok utan ké
szült, mellynek létrejötte alatt a forradalomtól egész a kéoyura· 
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lomig hátrálta.k, hogyan lehessen rendszeres egyformaságot várni'~ 
A forradalom gyümölcsei fölismerhetök a családi és polgári 
egyenlőségben: de ez egyenlőséget aztán Buona parte, miután Cllászár 
lett , nemességgel, elsőszülöttségekkel, hübérekkel, czimekk~l, 

előjogokkal igyekezett lerontani. Az egész közigazgatási jog 
mellöztetett, úgy hogy ez a törvények, rendeletek, közlések, körle
velek halmaza lett, melly nélkülözte a biztos elveket, s gyakran 
ellentétbPn állott a polgári tör~énynyel. Jóllehet a forradalom 
kimondotta a birtokok egyenjogúságát a törvény elé:ltt, a törvény
könyv különbözé:l tulajdonjogokat állapitott meg a férj és né:l kö
zött, s különbséget tett az ingatlan és ingó javak között. Szent· 
nek kiáltatott ki a tulajdon és senki sem fosztathatott meg attól 
közhasznossági sz~mpontból, hacsak nem törvényes itélet utján és 
kárpótlással ; de ugyanazon biztosíték nem adatott meg más nem 
kevésbbé sértbetlen tulajdonoknak , az iparnak, koreskedelemnek, 
a gondolatnak , a cultusnak. A törvény nem ismer Istent, a 
házasság hideg, törvényes dolog és felbontható. 

Buonaparte nagyon uj volt arra, hogy felfogja a szabadság 
előnyeit; s a kényuralom haladása érezhető a törvénykezési és 
büntető codexekben, mellyck késöbb tétettek közzé. A törvény
kezésit bonyolúlttá teszik a fölöslegesen sokféle birói cselekvé
nyak; a kereskedelmi, hasonlóan a megelözöhöz, XIV. Lajos ren
deletein alapszik, de megváltoztatta az alaksze1·eket1 s felhasználta 
a forradalom vívmányait. A forradalom minden módon azon volt, hogy 
kevesbitse és egyszerüsitse a pörlekedéseket; ugyanazért minden 
törvényt olly világosan akart kifejeztetni, hogy elöleges ismeretek 
nélkül is lehessen azokat érteni és alkalmazni j minden közvetitőt 
megszüntdett a pörlekedő s a biró között, hogy elejét vegye a 
gazok visszaéléseinek j minden cantonban békebirákat belyezett 
el, kik a józan ész sugallatai szerint megkisérlenék a felek kibé
kéltetését; ha törvényszékhez kellett az ügyet vinni, nyilvánosan 
tartattak a vitatkozások; egyik itéletétől egy másik törvényszék
hez felebbeztek; mindez intézmények bosszabb vagy rövidebb 
ideig tartottak, de fenmaradt ama legfontosabb, melly ítéletök in
dokolására kötelezte a birákat, hogy igy meggyőzzék a feleket s 
elMritsák magukt-ól a részrehajlás gyanúját. Mig előbb az ítéletek 
felülvizsgálata csak kegyelemképen volt kieszközölhető a pörle
kedő felek részére rendelt tanácstól, most jogosao megkivánhatták 
azt a semmitő törvényszéktől, melly azonfelül, hogy jobban kie
légítheti a pörlekedőket, azért is alk11lmaB, mart, központosítván a 
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fontosabb alkalmazásokat, felvilágoilithatja a törvényhozót, a tör
vények felfogási módja iránt uj szabályokkal szolgálhat az alsóbb 
bíráknak, s kiszoríthatja az elévült helyi szokásokat. De hogy 
egész Francziaország felebhezései által túlságosan ne legyen ter· 
helve, megállapitották, mikép a semmitö törvényszék csak a tör
vények és formák megtartása fölött őrködjék, anélkül hogy rész
leges tényekkel bajlódnék, minden egyediségtől menten fogadva 
el az ügyeket: nem döntött tehát két perlekedő, hanem a tör
vényhozó hatalom s a birói tekintély között; s nem erösitette meg 
sem át nem alakitotta a döntvényeket és ítéleteket, hanem megen
gedte, vagy megtagadta azok megsemmisítését vagy más törvény
székhez való áttételét. Anglia példájára Francziaországban behoza
tott az esküdtszék, s nem bátorkodtak fúlemelni kezöket a szemé
lyes szabadság e palladiurna ellen j de ollyformán módositották, 
hogy kivetköztették azt természetéből. Azonkivül hogy állam-hi· 
vatalnok vitte a vadló szerepet, némelly vétségek kivűtettek a sza
bályos törvénykezési eljárás alól, s külön törvényszékekhez uta
sittattak azok, mellyek gyors megtorlást igényeltek. Rettenetes 
fegyver egy kényúr kezében l 

Daczára hiányainak, a codex, melly Napoleontól nyerte ne
vét, olly érdemekkel bir, hogy irigyelték és mintául fogadták a 
többi nemzetek 1). Világossága és egyszerüsége, mellyek Pothier 
és Dornat érdemei, növekedett az által, hogy meg lettek szüntetve 
a hűbériség akadályai. Törvényei jóakaratuak és észszerüek, még 
akkor is ha nem nagylelkűek: nem ösztönzött haladásra., nem nyi
tott utat egy dicsteljes jövöhöz, nem szegült ellene a föltétlen ha
talomnak, s hogy a kényuralmi államok is clfogadhatták, mutatja, 
mikép a forradalomtól nagyon különbözö értelemben volt mon
dolva j de lehetett rajta javítani, könnyűnek mutatkozott alkalma
zása a gyakorlatban, s rendet és szabályosságot biztosított, · mely
lyek akkoriban közóhajjal találkoztak, ha nem feleltek is meg 
egészen a baladó emberiség reményének. 

Buonaparte figyelme sok más egyéb dologra is kiterjedt ; 
szabályozta a játékokat, a kéj hölgyeket, a müvészeteket: megala
pitotta a Légion d' honneur-t, e személyes aristokracziát, mellyet dy
nastiajához kötött: - "Játékszerek (mondá ö), de játékszerekkel 
nyeretnek meg az emberek ;" s a nagy köztársaságisk kaptak a 
nagykereszteken, miként csakhamar a királyok is óhajtották azokat. 

I) Lásd e könyv végén " Felvilágosiló Jegyutekel L) alatt. 
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htenti!>zlclct. 
De vannak érzelmek, mcllyek az érdekeknél is közelebbről 

érintenek; il illyenek a valláséi j B Buonaparte szervezö eszméivel 
jól megegyezett az isteni tisztelet visszaállítása. Az alkotmá
nyozó gyülés nem pusztította el a katholicismust, hanem kötelezte' 
a papokat, hogy esküt tegyenek az alkotmányra. Alkotmányos 
papság keletkezett tehát, me Ilynek élén Gregoire állott; némely
lyek megnösültek j a nép bizalmát egy sem vivta ki. Mások hük 
maradtak Rómához, szegénységet, üldözéseket, vértanúságot szen
vedtek j birták a nép bizalmát j a kormánynak bii alattvalói, nem 
szolgái voltak. De csakhamar tovább ment a dolog, s a forra
dalom, melly következetesen gyakorlatba vette az Eocyclopaediát, 
dühösen fölkelve a bágyatt és fényelgö zsarnokság ellen, gyöke
restül tépte ki az előítéleteket, a megkülönböztetéseket, a hatalmat 
s ezekkel együtt azt is, mit hinni és megtartani főfő sztikség. 
Krisztus tanai tudatlan kori intézményeknek, legfelebb az emberi 
nem gyermekkorához mért nevelésnek látszottak; tovább menve 
magát az lrltent is meg akarták semmisíteni, vagy legalább kizárni 
ől a világ kormányáb61 B az emberi események gondozásából j s a 
gond viselés t, a rendet, a jót, a halhatatlanságot félre ~etendö kényállit
mányoknak tartották,mellyeket a végzetszerüség, a rendetlenség, a rosz' 
a semmi kényállitmányaival helyettesítették. A forradalmi kormány 
igen hünek mutatta magát amaz esztelen jelszóhoz "az utólsó pap 
bélével fojtani meg az utólsó királytu : igen sok pap gyilkoltatott 
meg a rémuralom alatt, mások még azután is bebörtönöztettek 
vagy szá.miizettek. Fosszd meg az embert egy fensőbb rendeltetés 
eszméjétől, mellyet a vallás és isteni tisztelet oltott bele, s többé 
nem fog különbözni a baromtól, hacsak nem szerencsétlensége ál
tal, melly felüimul minden földi előnyt, s melly nem egyéb mint 
a hazug tudomány kevélysége 1 az átaJános bizonytalanságról való 
meggyőződés, a tehetetlen nagyravágyás kétségbeesése. 

A direetorium alatt a fonák t h e o p h i l a n t r o p ik us cuitus 
hozatott be, mellynek papjai, az Erénynek szcntclt bizonyos ün
nepnapokon, virágokat tettek le az oltát·okra, mellyeluől számüzve 
volt az engesztelő áldozat legszentebb szertartása. Revelliere-Lé. 
paux, ez elvontság feltalálója, következöleg irt Buonapartehoz 
Olaszországba 1797 oktob. ~1-röl: "Szükséges akadályozni, ne
hogy utódot kapjon VI. Pius, s felhasználni a körülményt, hogy 
Rómában képviseleti kormány :\.llittassék fel, s megszabadítani 
Európát a pápai feusöségtöl." De Buona parte, ki az időtől fogva, 
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bátorkodván nem engedelmeskedni, mindinkább hozzá szokott a 
parancsoláRhoz, a pápával mint győzö ugyan, azonban tisztelettel, 
s kifejezése szerint ugy bánt ,.mintba százezer katonája volt 
volna." Consullá lévén , ünnepélyes gyásztisztele tet rendeztetett 
VI. Piusnak, ki nyolczvanegy éves korában mint fogoly halt meg 
Valenceban (1799 aug. 29) j megjelent a Te d e um-okon, mellyek 
Olaszországban gyiizelmei alkalmából tartattak, s észrevette, hogy 
az olasz nép keresztény volt vagy az akart lenni. De Franczia
országban még tartott az istentelenség, a nép között tudatlanság
ból, a müveltebb osztályokban divatból, odaadásból Voltaire iránt, 
emberi tekintetböJ j Cabanis, Lalande, Volney, Parny, Pigault
Lebrun fitogtatták az istentagadást j Sylvain Maréchal az istenta
gadók szótárát tette közzé j Ginguené, közoktatási miniszter, egy 
körlevelében igy irt: "A tételes (positív) vallások mind csak ba
bonák ból vehetvén táplálékukat 

1 
körülbelül egyenértékűek j s az 

emberek, megválván egyiktlll, hogy a másikat kövessék, csak szol
gaságot cseréltek. A franczia forradalom első, melly, menten min
den papi és vallási befolyástól, valóban az emberi társadalmak 
felszabadítására törekszik. Elmés költelmekkel küzdeni e tételes 
vallások ellen, mellyek ellenkeznek az ember boldogságával, világ 
gúnyjává tenni azt, mi annyi vérontásu&k volt okozója, érdemes 
dolog a forradalom, a haza s az emberiség előtt." 

VII. Pl11s. 
Midön VI. Pius meghalt, a bölcsészek azt mondák : - "El

temettük az utólsó pápát j" a katholikusok féltek, hogy legalább 
bosszú időre özvegyen marad az egyház: de az északi gyözel· 
mek védelme alatt összegyült Velenczében a conclave. Ausztria, 
melly , mint gazda saját városában , uralkodni akart a fölött, 
vetó-t mondott a hires Gerdilre, de nem támogatván elég erély
lyel egy kedve szerint való jelöltet, a cesenai Barnaba Chiara
monti kiáltatott ki pápának (1800 marcz. t 4). Ez mint imolai 
püspök egy pásztorlevelében azt mondá, hogy "a szabadság, melly 
Isten és emberoknek kedves, a képességben áll tehetni és nem 
tenni, de mindig az isteni és emberi törvény alatt j a democrati
kus kormányforma nem dlenkezik az evangeliummal, séít inkább 
ania magasztos erényeket igényli az, mellyek csak Krisztus isko
lájában sajátithatók el; azok fognak képezni jó demokratákat, bi
veit az igaz demokracziának, melly idegen az árúJástól s a nagyra
vágyástól, s melly a közjó munkálására irányúl j azok örzendik 
meg a valódi egyenlőséget, melly, megtanitván, mikép a törvény 
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mindenkire kiterjed, egyszersmind azt is kimutatja, milly arányt 
kell tartania minden egyednek lsten, önmaga és mások irányában. 
Nem a bölcsészetek, hanem az evangelium, az apostoli hagyomá
nyok B szent egyháztudorok fogják megteremteni a köztársasági 
nagyságot, az okosság és alázatosság hőseivé tevén az embereket 
a kormányzásban s a ezeretet hőseivé az önmagukkal és Istennel 
való barátkozásban. Kövessétek az evangeliumot, s disze lesztek 
a köztársaságnak; legyetek jó keresztények, s a legjobb demok
raták lesztek." - E mérséklet jól meglátszott feleloi az akkori 
id8koek; s 8, VII. Pius nevet vévén fel, jóllehet Ausztria ráakarta 
birni, hogy Velenczében vagy Bécsben maradjon, Rómába ment 
Uul. 3.), hol a megunt idegen uralom kívánatossá tették jelenlé
tét; B ö maga, a legszelidebb ember, államtitkárnak az ép olly 
ügyes mint mérsékelt Consalvi biborookot választá. 

Coneordafum. 
Buonaparte egyrészt oem jó szemmel nézte a titkos egyet

értést, mellyet az alkotmányos papok között az üldözés bozott 
létre, mig szellemével jól összhangzott a katholika egyház eré:Ss 
és egységes rendszere j melly folött ha, miként remélte, uralko
dandott, a Jelkiismeretekre is befolyást nyert volna; s összefüzvén 
Francziaország múltját a jelenne), a nemzeti egység leghatalmasahb 
elemeinek egyikét vala újból felelevenitend6. A vérpatakok azét
tépték az istentelen ábrándokat, s kifárasztották a szellemeket; 
a vallás elleoségei úgy találták, hogy maga a győzelem törte meg 
erl:Siket j Isten nélkül a természet utálatosnak, a vallás gúnynak, 
a társadalom lehetetlennek látszott; unalmat okozott a válságok 
amaz állapota, mellyben semmiféle állandó hit nem vezérelte az 
embereket összhan~atosan a tények és vélemények között ; föl
éledt a hit, a vallásos vigaazok szükségérzete ; a temérdek gyer
mek, kik árván maradtak, a n8k, kik özvegységre jutottak, szük
ségesnek érezték annak oltalmát, ki atya, jegyes és halhatatlan i a 
sivár lelkek visszaóhajtották a szertartásokat, hogy béké•·e lépje
nek Istennel, ki vigasztal ; a ezerelmesek Kris~;tus után epedtek, 
ki, megaUdva hajlamaikat, megazentelje azokat; a szenvedök a ke
resztet keresték, melly türelemre tanítson, s vigaszt adjon amaz 
itélet reményében, mellynek alkalmával felül fognak vizsgáltatui 
a hatalmasok feljogositott igazságtalanságai A kiábrándult politi
kus is belátta, hogy valódibb egyenlőség, szilá•·dabh és kevésbbé 
csalékony szabadság után kell kutatni ; a gondolkodó mélabúsan 
elmélkedett a rombolás e három százada fölött, mellyek folyamá-
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ban a vallás- és btilcsészi felekezetek minden t elkövettek a keresz
ténység aláásására, anélkül, hogy az ember s a világ egy átalá
nos törvényével helyettesitették volna azt, anélkül hogy találtak 
volna valamit, mi közvetítené a nagy egészet, mellytöl megfosz
tották az emberiséget, s a semmit, mellybe azt meritették. 

Másrészt, az üldözések ideje már véget ért j miként sok 
kiköltözött, ugy sok pap is visszahelyeztetett, az előbb követelt 
eskü egyszerü igérettel helyettesíttetvén j s lassanként lehetséges
nek látszott közelebb hozni egymáshoz a köztársaságat és Egy
házat. Három nappal a marengói győzelem után, Buonaparte 
szóba hozta azt Martiniana bíbornoknál j aztán Consalvi és Buo
naparte József értekeztek a felől Párizsban (1801); de a keresz
ténység ez elsőszülött országának visszaszerzése nem volt remél
hető nagy áldozatok nélkül. Ki akarták eszközölni a papok nö
sülését: de VII. Piuij, bármennyire teljes Tolt ezeretettel Fran
cziaország s bámulattal az ember iránt, ki azt kormányozta, oda 
nyilatkozott, miszerint a megnösülteket föl lehet oldozni, de nem 
elvileg jóváhagyni a házasságot. A holtkéztől elvett birtokokat 
illetőleg nem tett nehézségeket, nem lévén a gazdagságok lénye
gesek a papságra nézve, s elismertetett a négyszázmilliónyi nem
zeti javak elidegenitése. A pápai fennhatóságat illetőleg, már az 
1516-ban I. !4'erencz és X. Leo között létre jött egyezmény eltö
rölte az országos szerzödést s meg lőn állapítva, miszerint a király 
nevezi s a pápa helyezi be a püspököket j nem akarván. hogy, 
tekintve az akkoriban átalános romlottságot, a káptalanoknál ma
radjon a választási jog, sem, hogy a római udvarnak tartassék 
az fenn. 

Most Pius kénytelen volt elismerni a tartományoknak meg
feJelöleg ujból körülirt egyházmegyéket 1 s az azok részére a 
coD.Bul által kinevezett püspököket j ö maga szorgalmazta a mene
kült püspökök elbocsáttatását, kik vona·kodtak letenni az esküt, 
nehogy betöltetlenül maradjanak székeik j s mindnyájan siettek 
kifejezni hozzájárulásukat, ama nagylelkűséggel, mellynélfogva a 
a forradalom kitörésével az acistokraták lemondottak czimeikről 1). 

1) Egyezmény VII. Pius s a franc:.:ia. köztársuág között 1801-b en. 
1-sö czikkely. A katbolika, apoatoli, r6mai religio subadon vallathatik 

lo'rancziaországban. Isteni tisztelete nyilvános leend, alkalmazkodván a rend
örségi szabálylllatokboz, mellyeket a kormány a köznyugalom érdekében szük
ségeseknek fog itelni. 
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Az egyház tehát ujr11 fölemelkedett, de nem vérrel fecs
kendve s a fa kereszttel kezében, hanem fénycsen s egy hatalmas 
kard oltalma alatt, Jaj neki ! 

2-ik czikkely. A szentszék által, öszhangban a kormánynyal, a franczia 
egyhizmegyék új köriilirása fog megállapittatni. 

3-ik czikkely. Ö szenteége tudtokra fogja adni a Íl'l\oczia !Jiispökségek 
czimeseinek, misl!lerint eröa bizalommal megvárják t8lök, h ogy a béke és egység 
érdekében készek lesznek miuden áldozatot meghozni, a8t székeikr81 is lemon
dani. Jllyképeu felsB61ittatváo1 ha visszautasitanák az egyház java _által paran
csolt ezen áldozatot (mit ö szentsége nem tesz fel r6lok), uj czimesek segélyé
vel következőleg fog az njonan körülirt püspökségek kormánya iréont iutézke
dés tétetni. 

4-ik czikltely. Az ö szentsége bullájánalt ltözzétevését követil három 
hónap alatt a köztársaság els8 consula nevezni fog az ujonan körfilirt érseksé
gek és piispökségekre. Ö szentsége a kánoni beiktatást ama formák szerint 
eszközlendi, mellyek Francziaországra nézve a kormányv6.ltoz{n elött állApittat
tak meg. 

6-ik czikkely. A kés8bb megilrülendö püspök~égeltre szintén az els8 
consui fog nevezni ; s a kánoni jóvAhagyé.st a szentszék adanclja, egyezőleg a 
megelözö C?:ikkelylyel. 

6-ik czikkely. A püspökök, mielött joghat6a6.gnkat gyakorolnák, közvet
Ienül az elsö consui kezeibe teendik le ama hűségi esküt, melly a kormányvál
tozás elött hasz nála t ban volt, s ro ell y következőleg haugzik : "Esküszöm és igé· 
rem Isten elött, a szent evangelinmokra, hogy engedelmes és bű leszek a f1·anczia 
köztársa&ág alkotmAnya által megAilapitott kormány iránt. Igérem, hogy aem 
benn sem künn nem táp !álok egyet6rtést , nem t6.mogatok tervet, nem lépek 
szöveteégre, melly ellenkeznék a köz-nyugalommal; a ha tudomásomra jöne, 
hogy egyházmegyémben vagy máöutt valameily terv szövetik az állam megron
tására, tudatni fogolll azt a korm6.nynyal. • 

7 -ik cmikltl'ly. A másodrendű egyháziak ugyanazo u esk il t a kormány 
által e végre rendelt polgád hatóságolt kezeibe teszik 1~. 

8-ik czikkely. Az isteni tisztelet végén, Francziaország minden katb. 
templomában, következő ima-minta fog has~o~nll.ltat.ni : Domine salvarn fac Rem
publicarn - Domine salvos fac Oomulea .. 

9-ik czikl:ely. A püspökök megyéikben a parochiák új körűlirásit esz
kö~~:lenrlik, melly csak a kormAny beleegyez6sével lép érvénybe. 

10-czikltely A lelkészeket a püspökök nevezik: választásu&nak a kor
mány előtt kedves egyénekre kell esnie. 

11-ik czikkely. A püspökök kápt11laut állithatnak Hzékhelyeilten s pap
növeldét megyéik részére, a nelkül hogy a kormány kötelezné magát javadal
n,azni azokat. 

12-ik czikkely. Az összes érseki, püspöki, plébániai és más még el nem 
adott, s az isteni tisztelet.re sziikséges templomok a püspöltök rendelkezése alá 
bocsá.ttatnak. 

13-ik czikkely. Ö szentsége, az Egyház j6léte H a katholika vall6.s sze-
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Az erös szellemek gunyt üztek az ujra feltünedező papokból 
s a szenteskedö consulbóll; de az államtanács nem mert többé 
nom-et mondani 1) j Buonaparte, részint a ezerves czikkelyek meg
szoritá.sával, részint a börtönök és számkivetés segélyével, meg 
törte a belső ellenállást; az alkotmányos papság tanácsa feloszlott; 
az olasz hazafiak, s méginkább a királypártiak, kik a pápának a 
consuilal való szakitására s ebböl kifolyMag zavarra és visszaha
tásokra számítottak , megnyugodtak a renden, mellyet most már 
biztositva láttak. 

Francziaországnak cultus-minisztere (Portalis), s a l a t e r e 
követe (Caprara) volt j az 1802-iki husvétkor ágyulövések üdvö
zölték az első kereAztény ünnepet 89 után , s a nép elragadtatás
sal hallotta a harangok ércz-összhangját, s tódult a szent szertar 
tásokra élvezni az isteni ige kimondhatlan édességét. 

Irodalom. - Cbateaubrland. 
Ez ujitó szellem életet öntött az irodalomba. Visszaadni az 

égnek és földnek a titokszerü összhangokat, mellyekben az emberi 
léttel állanak, kiragadni a költészetet ama meeterkélt pogány szel
lem befolyása alól, melly csak zavart és halvány képeket alkotott, 
ezt tüzte czélul Chateaubriand, a bretagnei vicomte, ki sokáig tar
tózkodott mint menekült hazáján kivül, s ki akkor tette -közzé 
( 1802) G é n i e d u C b r i st i a n is me czimü munkáját. Nem böl-

renesés visszalLI.litúa tekinteúblll, kinyilvánítja, hogy sem éi sem utódai semmi 
m6don nem fogják zavarni az eladott egyházi javak vásárl6it ; s hogy követke
dsk6p e javak tulajdonjoga, jövedtolmei s az azokkal együtt jár6 jogok vi!toz
hatlanúl azok, vagy 6rdekletteik kedn fognak maradni. 

14-ik cúkkely. A kormány iiUI jövedelmet bizto~it azon püspököknek és 
IelUszeknek, kik nek megyéik és parocbiáik az uj körülirásba lesznek foglalva. 

16-ik czikkely. A kormAny hasonlóképen kellllleg gondoskodni fog, bogy 
a franczia katholikusok, ba akarnak, alapitványokat tehessenek az egyhbak 

javár-. 
16-ik czikkely. Ö Szents~ge a franczia köztársa•ág elei! consola r~sdre 

ugyanazon jogokat ~8 kiváltságokat ismeri el, mellyeket a r6gi kormány 6lve

zett nála. 
17-ik czikkely. A szerzöd(f felek között megállapittatik , hogy azon 

esetben, ba a jelenlegi első consui ut6dainak valamellyike nem lenne katholi
kus, &J!l · elllbbi ozikkelyben emlitett jogok 6s kiválts!l.gok, s a. püspökségekre 
va16 nevez~s új egyezmény Alta) fognak szabályoztatni. 

') "Másfél 6ráig beszélt. • • . . Minthogy nem kérdezte, milly vélemény
ben van- Tanicsa, mindenki hallgatott." H. Sp ada levele Consalvihoz, augusz

tus 8-dildr61. 

XV lll. 



- 210 

esészeknek szánt vita-irat volt ez, hanem költemény az érzelem 
emberei, az ifiuság, a n ök részére: nem a hit igazságainak behi
zonyitását tűzte czélul, hanem azt akarta kimutatni, milly sok ezé
pet találnak bennök a müvészetek s az irodRlom, milly jó a ~e
reszténység erkölcstana, milly ünnepélyesek és szeretetreméltók 
dogmái és istentisztelete. A nagyok és gazdagok már kiheverték 
a forradalom bajait; de az alsó osztály, mellynek nem igen azok
nak kijutni a ká.rpótlások, szükségesnek érezte az Istent és termé
szetet, szükségesnek egy ollyannak szavát hallani, ki megértse és 
együtt ezenvedjen vele 1 kiben ne csak gúnyor legyen csufolkodni, 
s keserüség hatalmasan föltárni az ember nyomorait, hanem ki f6l
emelje azt amaz eszközökkel, mellyek segélyével mások lenyom
ták. Voltaire gunynyal, Diderot szellemmel, Rousseau haragos ál
okoskodással küzdött a kereszténység ellen: most Chateaubriand 
a képzeJem kecseivel, a vonzalmakkal sietett annak védelmére, 
oda irányulván igyekezete, hogy alaptalannak mutassa ki a felfo
gást, mellynél fogva szégyenletesnek tartották hinni és imádni ugy1 

miként annyi bölcsek és hősök hittek és imádtak ; hogy a sziv 
utján vezessen a hithez. 

Mondjanak bármit e modorról, melly illy részlegesen és em
beri szempontból tekinti a vallást, ama könyv hatása, melly Krisz
tust állitotta Voltaire helyébe, a szellemek uj irányáról tett tanu
ságot. A bölcselkedök eszm éi ellen keltek ki, a nyelvtudósok 
nyelvezetét támadták meg, melly (mondák) ép olly különcz mint 
a gondolatok j s a tulzök iskolás gyermekként bántak vele erőtel

jes fogyatkozásaiért: de védték öt Buonaparte Lucián és De Fon
tanes, az akkori mecenás és hivatalos hirlap-iró, ki az egyedllral
mi restauratiónak az irodalmi segélyével készitette elö az utat
Egyidejüteg Delille, P i e t é czimü költeményében, kárhoztatta a 
forradalmi saturnaliákat, s könyekkel áldozott Lajos és Mária Antó
nia emlékének; melly költemény annál mohóbb&.n olvastatott, mert 
el volt tiltva. Michaud P r i n t em ps d' u n p r o s c r i t, Portalis 
L' us a g e e t l' a b u s d e 1' es p r i t p h i l o s o p h i q u e czimü mü
veket tették közzé j La Ha•·pe, a szárazan elemző és képzeJem nélküli 
megtért bölcsész, C o u r s d e l i t t e r a t u r e-jében olly módon osto
rozta a forradalmat, hogy hallgatást kellett ráparancsol ni. Volt, ki két
ségbe vonta Voltaire mint költő érdemét; s a Me r c u r e-ben 
Chateaubriand, De Fontanes, Bonald, madame de Genlis uj mo
dorban vitatták az irodalmi kérdéseket. Ennek ellenébe a D é
b a ts birlapot szegez ték, mellynek malléklapjai félelmes hirnévre 
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tettek szert : Chenier egy gyúnyiratot bocsll.tott ki az u j sz e n
t ek ellen, s ostorozta azokat, kik eléje tették a P a n g e l i n
g u á t Horácznak, a D i es i r a e-t Ovidiusnak ; s telve lévén vol
tairi eszmékkel és megvetéssei minden más kor intézményei iránt, 
magasztalta a szolgálatokat, mellyeket a XVIII. század tett a böl
csészetnek. 

De az ügy vesztett, mibelyt kérdésessé tétetett. 
t'eg)'\'eres semlege!lség. 

A Földközi-tenger még mindig csaták szinteréül szolgált, 
meg akarván ott vetni az angolok lábukat; s ostrom alá vévén 
Maltát, elfoglalták azt (1800 szept. 5) mint szintén Minorcát is; 
a franczia Antillák közől sokat, a hollandoktól Surinamot, Cura· 
gaot és más amerikai földeket, s Javát kivéve, minden indiai bir
tokot elfoglaltak , azonfelül hogy a Jóreményfokot is hatalmukba 
kerítették, melly legjobb megálló hely ama vidékeken. Törökök 
és oroszok a Jóni szigeteket bőditották meg, mellyeket ök, a kény
urak, köztársasággA emtlltek (1081 marcz. 21). De az angol till
hatalom saját szövetségeseire is sulyosan nehezedett; B Pál, orosz 
czár, gyanuba vévén azt, midön épen Francziaország megszünt rá 
nézve félelmes lenni 1 uj ból előtérbe tolta Katalinnak a fegyveres 
semlegességre irányuló terveit, B e végből Svéd, Dán és Porosz
országgal egyesült, kikiáltván a tengeri semlegességet ép ugy mi
ként 1780-ban 1), azon hozzáadással, hogy a födözet alatt járó hajó 
ment legyen a motozástól. S rögtön minden angol hajót lezároltat 
birodalmában, s a. dánokat a Weser és Eibe partjainak s a poro
szokat a hannoveri dlasztófejedelemségnek elfoglalására birja. 
Anglia ellenben azt vitatta, miszerint igényei "kétségbevonhallan 
jogok, mellyek mérsékelt gyakorlatát nélkülözhetlenül megkiván
ják a britt birodalom legdrágább érdekei;" s ha Fox és Sheridan 
a szabad forgalom igazságosságáról akarták meggyőzni a parlamen
tet, Pitt válaszolá: "Ha mi a motozás-jogról lemondottunk, Fran
cziaország helyreállitotta volna kereskedelmét és tengerészetét" ; 
s kikeit "az ember jogainak jakobinus elve ellen, melly oda ve
zetne mioket, hogy lemondjunk mindazon előnyök ről, mellyekért 
olly régóta s annyi haszonnal fejtettük ki az egész angol erélyt." 

Pi~t győzött, s egy nyilatkozatra, mellyet a tengeri jogok 
iránt a semleges hatalmak tettek , Anglia háboru-üzenettel vála· 
szolt. Készen a támadásra, először is a legkevésbbé veszélyes, de 

1) Lásd a XVII. Könyv 20. feje11. 

14* 
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leginkább kitett államot rohanja meg: Yarmouthból ötvenkét hajó 
érkezik a roszul védett Sundba Nelson vezérlete alatt, ki bombáz
tatja Kopenhagát (april 2), melly rettenthetlen védelem után kény
szerül feladni magát, lemondani a semlegességröl, megnyitni kikö
töit, s megengedni, hogy az angol flotta élelemmel lállsa el magát 
Dániában. 

Pél elér baléla. 
Ez eredmóny egy nagyfontosságu esemény következtében ére

tett el. Már elöbb rajzoltuk Pál, orosz czár jellemét, ki lovagias 
volt és durva, gyenge és erőszakos 1 tulzó a gyülöletben és szere
tetben. Eleintén a régi nemesség visszaállitását tévén fel magá
ban, gyülölte a francziákat, s hogy ártson nekik, százezer katonát 
küldött Olaszországba nem háboruba, hanem mészárszékre. Csak
hamar elidegenedvén Ausztriától és A.ngliától, föleg miután emez 
nem akarta neki visszaadni Maltát, mellyhez mint nagymester 
igényt tartott, a vallásos tisztelet egy nemével fordul Buonaparte
hoz, s minden kereskedést eltilt az angolokkal, mi annyit tett mint 
nyomorba dönteni saját birodalmát, mellynek egyedüli jövedelem
forrását az angolok által vásárolt nyers anyagok képezik. Mi 
több, egy nagyszerü tervet főzött ki Buonaparteval : közöe hadee
reget gyüjteni össze Perzeiának Aedrabad városában 1 s onnan 
együttesen indulni India ellen. Az Alpesek gyl$ztes katonái, mi
után az oroszokkal egyesültek, s Német- és Törökoruágot támo
gatásukra kényszerítették, százhusz nap alatt a. Dunától az Indus
hoz lettek volna érkezendök, hogy ezivén találják Angliát. 

Az angol kereskedelem megszakítása nem kevésbbé boszantotta 
az orosz nemeseket, mint Pál különczségei, ki akkoriban elbocsá
totta elöbbi minisztereit, méltatlankodott Suwaroffal , gyakran 
féktelen haragra engedte magát ragadtatni e könnyedén bánt a 
számüzetéeekkel. A nagyok tehát elhatározták , hogy fiát Sé.ndort 
fogják a trónra ültetni. Ez a genfi Labarpetól philanthropikus ér
zelmeket ezivott magába az akkori divat ezerint; s Pál gyanús 
szemmal nézte öt, mint mindazt, mi Katalinnak tetszett; s egy 
napon magához hivatván öt Konstantin testvérével, esküt kivánt 
tl$lök a feszületre, hogy nem fognak élete ellen merényt elkö
vetni. Nem· volt tehát nehéz a czár megbuktatására összeesküdt 
Pahlennek és Benigaennek elhitetni Sándorral, miszerint Pál Siba
riába akarja öt számüzni, s kinyerték beleegyezését a lázadásba, 
azon föntartással, hogy nem fogják a czár személyét bántani. Az 
összeesküdtek, megrohanván Pált s ellenálláera találvan, megfojt· 
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ják öt (marcz. ll.); az orvossok, fölvevén a látleletet, nem tudom 
miféle betegségnek tulajdonitják halálát. A huszonnégy éves 
Sándor elájul a gyilkosság hirére s felkiált : - nAh 1 milly 
lap a történelemben!" De Pahlen hozzáteszi: - nA következök 
el fogják feledtetni az elsőt''· - Sándor rögtön visszavonja atyja 
különcz intézkedéseit, megváltoztatja a minisztereket, felszabadítja 
a könyveket s a külflildi divatokat; a bünbocsánatba nem csak 
befoglalja atyja gyilkosait, hanem magas polczokra is emeli öket; 
s rendszert cserélvén, visszaállítja a régi viszonyokat, elhagyja 
az Oroszországban kevéssé népszerű franczia politikát, felszabrs
ditja a zárlat alól az angol hajókat, s lemond az elvrlil, melly 
ezerint a lobogó védi az árúkat. 

Az északi szövetség tehát felbomlott, s Anglia olly nagy 
örömet nyilvánitott e fölött, hogy az ö fondorkodásának tulajdo
nitották Pál megfojtatását. Egy nagy s mint pénzügyér külö
nösen bámulatos miniszter által kormányoztatva, ki daczára a sok 
akadályoknak öregbitette a hitelt s bizalmat öntött a népbe a 
kormány iránt, Anglia ezeehetszázhuszonhárom millióra számitatta 
évi kiadásait, mig Francziaországéi nem haladták felül a hatszáz 
milliót j államadósságát hétezerötszáz millióval növelte, minek oka 
a hétéves háboru volt, mellyet folytatott, de egyszersmind növe
kedtek az eszközök is ; Tippu-Saib halálával egész Indiát biztosi
totta magának j az egész világ kereskedelmét egymaga _gyako
rolta, s igy megkettliztette a beviteli és adó-jövedelmeket; pom
pás hadsereget , s mindenféle nagyságu, nyolczszáztizennégy hajót 
szerelt fel, ugy hogy senki sem vitathatta el töle az elsőséget. 

Azonban daczára e virágzó állapotnak, a forradalmi fenyegetli je
lenségek örvény szélére látszottak azt sodorni. 

lrland. 
A franczia kiáltványak flileg Iriandban találtak visszhangra; 

s mig elöbb ott a szabadságot csak hübéri értelemben sürgették, 
most jog gyanánt követelik; s az Íl·landi reform bölcsészi jelleget 
ölt, a polgárok egyenlöségére, s következéskép az átaJános szava
zatra alapittatván. Innen a tervek özöne; Francziaország minden 
eseménye viaszhangot kelt ott 1 mioden intézmény utánoztatik. A 
szabadelvü de protestana i r l a n d i ö nk é o y t es ek 1 kik csak 
maguk részére követeltek jogokat, kezet fognak a katholikusrlkkal, 
e g y es ü l t i r l a n d i ak n ak czimezvén magukat; pártolják Fran
cziaországot1 rokonszenveznek a vörös jakobinusokkal; gyülölik a 
whigeket 1 elégedetlenek a reform lassu mcnetével, s nem részle-
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ges eugedményekct nkarnak, hanem az cmancipatiót, a rosz tör
vények gyökerestül való felforgatását s jók alkalmazását követelik, 
s azt hiszik, hogy a czél szentesiti az eszközöket. 

Anglia eltöröl néhány büntetö törvényt, megszünteti a vegyes 
házasságok tilalmát, az anglikán szertartás kötelezettségét ; szabad
nak nyilvánítja a nevelést, szabadnak a szavazást a parlamenti 
tagok választásánál, szabadnak minden polgári és katonai tisztséget 
s az ügyvédséget. Ez a harmadik emancipatio, melly 93-ikinak 
neveztetik. 

De midön Francziaország mindenféle kihágásoba hagyta ma
gát ragadtatni, a protes tansok visszaijedvén a köztársaságtól oda 
hagyták a katholikusokatJ s a katholikusok maguk sem rokonszen
veztek többé a katholieism us lerombolóival; a whigek ujra kezet 
fogtak az egyesiilt irlandiakkal, s a szabadság szép álmai elenyész
tek. Az angol kormány megragadja az alkalmat a visszahatásra; 
elnyomja az önkényteseket, lefcgyverezi a polgárokat, megerősiti 

az örség6ket J betiltja a klubokat, s nem talál ellenállásra. De 
az egyesiilt irtandok tartják magukat titokban, összeesküvéseket 
szönek, s ugyanazért nem érintkeznek a néppel s az idegenhez 
fordulnak segélyért. W ol fe Ton e J az iriandi egyesiilet alapítója, 
kinek Emlékiratai érdekes világot vetnek amaz időre, rábirta a 
francziákat, hogy fenyegetendök Angliát partt·aszállást kisértsenek 
meg Iriandban 1 melly belsö iölkeléssel lett volna összekötendö 
(1798). Késett a betörés J de a lázadás kiütött, szitatva maga a 
kormány tulhajtásai által, melly ürügyet keresett, hogy bekebe
lezze ama szigetet, s melly most kivételes törvényszékeket állit fel, 
katonákat küld, kik iszonyu mészárlásokat visznek véghez, gyalá
zatos törvénykezési eljárásokat és kegyetlen kivégzéseket léptet 
életbe, annyira, hogy isméteheti az akasztást: állitólag a két rész
ről hetvenezer öletett meg; a háboru dulása it két éven át iszonyu 
éhség köveli. S már elvesztette hitelét és le volt csillapitva a 
forradalom 1 midön Hoche megérkezett a kiszálló csapatok kal, és 
vereséget szenvedett, s '!'one elfogatván kivégeztetett. 

Ekkor Anglia, melly a sziget elnyomására ötszáz millió frao
kot költött, melly összeggel olly sok jót tehetett volna, féktelenfil 
átengedi magát boszuszomjának 1 kikiáltja a kegyetlen hadi tör
vényt, melly 1825-ig érvényben maradt, s mindazt visszaveszi, mit 
husz évi küzdelem csikart ki tőle. Nehezebb volt a parlamentet 
is elvenni Irtandtól, s azzal együtt megfosztani azt a törvényhozási 
jogtól B az ellenállás lehetöségétöl ; s az ir aristokraczia, jóllehet 
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azoigailag hódolt az angol minisztoriumnak, ellenzi az összes kivált
el.gok elrablását. De Pitt harminczegy milli6 segélyével megnyeri 
azt, s keresztülviszi Iriand egyesülését (180u), mintegy bizonyi
tékául annak, hogy Iriand nem idegen ország. E ezerint a sziget 
elvesztette saját parlamentjét, de nem képviseletét, mert lordjai a 
felsö, s választottjai -a grófságok részéről az alsó-házban ülnek: 
a Nagy-Britannia név alatt egyesült egész ország törvényeit egy 
közös országgyiilés alkotja: mi nem jelent egyenll>séget olly or
szágban, hol a törvényhozás legnagyobb részt szokásokon alapszik. 

Hátra volt még Pittnek megnyugtatni a kiéhezett népet, melly 
Iriandban ée Angliában mindenfelé lázadásokban tört ki, s uj esz
közöket találni a háboru folytatásához, mellyet ö a végtelenig akart 
nyujtani. A lunev:llei béke megzavarta számításait, miért is az 
ellenzék szemére hányta, hogy eredmény nélkül pazarolta el a 
kincseket, s nem látta előre Francziaország uj fejének nagyságát. 
Azonban Kopenhága bombáztatása, Pál halála s az egyiptomi had
járat helyreállitották a. miniszterium tekintélyét. 

t:gyiptom. 
Buonaparte, midön elhagyta ez országot s a hadsereget, melly 

olly nagy bizalommal követte őt oda, e melly elhagyatva látta ma
gát általa, miután veszélybe döntetett, Kleberre bizta a parancs
no kságot, ki mindig ellenezte az ő terveit, e ki akkor az ö ügy
kezelése ellen kelt ki, panaszkodva az állapot fölött, mellyben e 
gyarmatot hagyta, löszerek, fegyverek nélkíil, és elvágva a hazá
tól, mert az angolok járták keresztül-kasul a Földközi-tengert. 
Buonaparte felhatalmazta öt, hogy szükség esetén alkuba bocsát
kozzék e visazaadja a Portának Egyiptomot; e Kleber, jóllehet 
még nem állott bt> a végszükség, csakugyan meginditotta azt; s 
a katonák, hazájuk után sohajtozva, nem érezték többi képesek
nek magukat türni ama fáradalmakat és betegségeket. A Sidney 
Smith által álnokul vezetett egyezkedések alatt egy, törökök és 
beduinokból álló csapat megrohanja El-Arish erödöt e legyilkolja 
annak védöit (marcz.): gyalázatos megsértése a közjognak, melly 
egy sorban foglal helyet a rastanti gyilkolással s e kor igen sok 
más hasonló tényével. De Angolország, elfogván a leveleket, mely
lyekben maga Kleber és más franczia tiszték nagyitva adták elő 
szomorú helyzetöket s az átaJános elégületlenséget, Francziaország 
szégyenére közzétette azokat ; s bátorságot vevén , vonakodott 
egyezkedni , hacsak le nem teszik a fegyvert, s hadi foglyokként 
meg nem adják magukat. - "Illy szem telenségre csak gyözel-
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mekkel lehet felelni: katonák, készüljetek a küzdelemre" mondá 
Kleber, kiben ujra föléledtek a nemes érzelmek ; s a badsereg 
egy remény nélkül való ellenállás hö~iességére lett kárhoztatva. 
Egyik oldalról törökök, másikról angolok fogták közbe i sőt h!lr
minczezer sipahi, felszabadittatva Tippu-Saib halála által, a Vörös- · 
tenger partján szállott ki, hogy hátulról támadják meg a franczi
ákat. Mindazáltal Kleber győzött Heliopolisnál i vissÉafoglalta 
Cairót, hol leölettek n francziák, mit ö a törökök mészárla!.sával 
boszult meg; ujból leigázta a fellázadt Egyiptomot, s igen alkal
mas intézkedéseket tett , hogy m egtartbassa azt. Személyesitve 
látszván benne lenni a franczia erő, egy rajongó musulman fölke
rekedett Aleppoból, miként Cbarlotte Corday, s meggyilkolta őt 

(jun. 14). Ekkor a parancsnokság korelsőbbségnél fogva Menou-ra 
szállott át, ki musulman lett, hogy el vehessen egy alexandriai nőt. 
A legroszabb választás volt ez, melly irigységet és egyenetlensé
geket okozott Raynier-rel és más főbbekkeL 

Buonapartenak nagyon érdekében állott megtartani Egyip
tomot, mind azért, hogy megmutassa mikép nem puszta vakmerö
ségből pazarolt el annyi nemes életet, miod pedig hogy kárpótlásul 
azoigáljon az a gyarmatokban szenvedett sok veszteségért: ugyan
aralrt rendeleteket, utasításokat, löszereket, segély-csapatokat és 
hajókat küldött oda (1801). De az egyenetlenség mindent elron
tott. Az angolok uj hajóhadat állitottak ki a francziák ellen, kik 
kényszerítve az éhség által megadták magukat, s angol hajóko n 
Francziaországba szállittattak 1 Egyiptom pedig visszaadatott a 
Portának (octob. 9.). 

Amhmsl béke. 
Ez által el lett háritva a legnagyobb akadály, melly utjában 

állott az annyira óhajtott békének Anglia és Francziaország kö
zött. Pitt, belátván tóvesvoltát a makacs ragaszkodásnak egy el
vesztett álláilhoz, azon ürügy alatt, hogy a király megtagadta ké· 
relmét a katholikusok felszabadítása iránt, tárczáját teremtményé
nek Addingtannak adta át (1802 febr. 9.), miután tizenhét éven 
tartotta kezében a hatalmat. Ekkor Buonaparte József és lord 
Cornwallis béke-értekezleteket kezdettek Amiensban. Francziaor
szág tiszteletet parancsolólag jelent meg a zöldasztalnál : habár 
elvesztette Egyiptomot, Spanyolorszag partjain véghezvitt sok jeles 
tenger-ténye bebizonyították tengerészetének fontosságát; és segit
tetve a spanyol szövotség által, akarata alá bajtotta Portugaliát. 
Létre jött tehát a béke (marcz. 27.) egy részt Anglia, más részt 
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}l'ranczia, 15panydország és a batavisi köztársaság között. Anglia 
visszaadja mindazt, mit ez államoktól elfoglalt, kivéve a Trinidad 
szigetet, mellyet Spanyolországtól, ds Ceyloot, mellyet a bataviai 
köztársaságtól vett el; Francziaország elismeri a jooi köztársasá
got; Mal ta visszaadatik a Rendnek, melly függetleo marad, de 
oem a franczia sem az angol, hanem a maltai Ilyelv fog ott basz
oáltatni. A Porta épen megtartotta birtokait, s felszóllittatván a 
hozzájárulásra, békét kötött Francziaországgal, kölcsönösen vissza
adván egymásnak a bóditmányokat, s megujitváo a régi szerzödé
seket, mellyeknél fogva a fraocziák szabad hajózást nyertek a 
Fekete· tengeren. 

Külöoös béke ! Anglia a fenyegetett európai szabadság vé
delmére fogott fegyvert, e egy szót sem tesz arról, még csak 
Holland kiüritését sem követeli; szintugy nem beszélt Felső-Olasz
országról, az ellenség kezében hagyv4n illy módoo Piemootot, 
honnan a selymet szállitotta gyárai részére, s Genuát ás Livoroót, 
kereskedelmének vásárhelyeit a Földközi-tengeren, hol pedig Mal
tát is elvesztette ; s mindezt annyi pénzpazarlás, és olly sok üól 
sikerült hadi vállalatok után: senki sem érte el a háboru czélját, 
s a politikusok előre látták annak mielöbb ujból való kitörését. 
Mindazáltal örvend u világ e nyugalomnak : az angolok Párizsba 
tódulnak, hogy bámulják e megujúlt népet B a győzelmek által ott 
felhalmozott nagyszerU gyUjteményeket ; a nyerészkedők ismét 
neki bátorodnak ; s Buonaparte versenyezni akar Angliával az 
Oceanon. 

De a tengerek kormánypálczája nem volt Francziaországnak 
sztlnva, söt ép akkor vesztette ez el gyarmatait. 

San-Domin~. 

Az elvesztettek között volt Haiti vagy San-Domiogo is, az 
Antillák legszebb, czukorban és kávéban legtermékenyebb szigete. 
Iszonyuan bántak ott a négerekkel '): de ezek és a fehérek kö
zött a szioes emberek egy szabad osztálya képződött 1 melly mÜ· 
velt és virá.gzóbb volt mint bárhol másutt , s egy harmadát 
birta a sziget gazdagságainak, melly azonban nem vegyült el a 

') Lásd XIV. könyv, VI. fejezet. A franczia rész 30,826 fehéret, 27,8'6 
n:ineset, 466,128 rabszolgát, Ös•zesen 523,800-at; a spanyol rész 122,600 szaba· 
dot, 30,000 rabszolgát, össBesen 1&2,600-at foglalt magában. - 1802-ben Hum-. 
boldt nem talált ott többet 375,000 lakotJoál ; annyira leapa.sztotta. a háború, 
1834-ben már ismét 935,000-re emelkedett számuk. 
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fehérokkel, kikti:Sl határozottan megkülönböztette azt X V. Lajos 
rendelete. 

Az alkotmányozó gyülés kárhoztatta a rabszolgaság vissza
éléseit, de nem törölte azt el; söt inkább n e ro z e t i ke r esk .e
d e l emnek nyiivánitolta az emberekkel való üzérkedést (l 790 
marcz. 28.), s továbbra is fentartotta a jutalmat, melly minden be
vitt fő után kijárt. Hanem igenis megszüntette a kUlönbséget a 
fehér és szines emberek között, s csak azoigákat és szabadokat 
ismert. Tehát csak olly emberekről van szó, kik már birtokában 
vannak a szabadságnak: mindazáltal a fehérek sértve érzik. ma
gukat; attól fél11ek, hogy e lépést a rabszolgák felszabaditása 
fogja követni; ugyanakkor közvetlen részvételt követelnt-k a helyi 
kormányban, de kizárják a szineseket a választmán.rokból és bely
hatóságokból, bebörtönözik a tiltakozókat, s azzal fenyegetőznek, 
hogy Angliáboz állanak, minek követk.::ztében a gyülés megsem
misiti saját határozatát. Ez eljárás felingerli a szines emberels-et: 
fegyvert fognak, részvételre szólitják a négereket, kegyetleu öl
döklésekben engednek szadad folyást dühöknek, s a Convent biz
tosokat küld, hogy visszaállitsák a rendet s a szinesek egyenlösé
gét. Ezek, szorult helyzetbe jutván, szabadságot igértek a nége
reknek, kik hozzájok csatlakoznának, szabadságot, mellyre azok 
nem voltak előkészítve; s harminczezer fehér háromszázezer né
ger önkényének volt oda dobv~, kik azzal kezdték, hogy, miként 
ez nagy igazságtalanságok után rendesen történni szokott, elpusz
tították az íiltetvényeket, fölégették Porto-al-Principct, és gyilkol· 
tak (1791 aug.). Francziaország nem vallotta be hibáját, s két 
dühös jakobinust, Santonaxt és Polvereit küldötte oda hatezer em
berrel és teljhatalommal, hogy elnyomják a lázadúkat. De a föl
kelök ösztönöztettek és segélyben részesittettek az angolok által, 
kik megkisédették hatalmukba keriteni a szigetet; végre az égalj 
megsemmisítette a franczia csapatokat. 

Guadeloupe szintén fellázadt a mulatt Pélage vezérlete alatt: 
a négerek iszonyú öldöklést vittek véghez, s a legszigorubb eljá
ráara volt szüL:ség, hogy lccsillapittassanak. 94-ben a Convent 
eltöröltnek nyilvÁ.nitotta a gyarmati rabszolgaságot ; két mulatt 
követ fogadta az elnöktől s az összes képvi~>elöktöl a testvériség 
csókját, s Danton felkiáltott: "A szabadságot dobjuk a gyarma
tokba ; az angol mostantól fogva meghalt. u 

Louveriurtl. 
De az első károk magára Francziaországra háromlottak 
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vis~:~za. A hajtiak élére Toussaint Louverturc állott (1794), egy 
rabszolga, ki ismerte a hatalom mcsterfogásait s a rend erejét. 
Hű szolga, buzgó katholikus, a háboru kitörtével ragaszkodá~t 

tanusitott Laveaux iránt, ki öt helytartójává tette a k{lrmányban, 
s Santonaxhoz, ki által fővezérré neveztetett. Ekkor elég erös
nek hitte magát, hogy önállóing működjék j a két francziát köve
tekként a törvényhozó testülethez küldi, visszautasítja az angoiQk 
ajAnlatait, megmenti a fehéreket, nem ok nélkül törzse Spartaca
sául üdvözöltetik, s virágzóvá teszi a szigetet. Midön aztán Buo
naparte consui lett (1~00), ö is hasonló alkotmányt ad, a hajtii 
köztársaság é l e t h ossz i g l a n i e l n ök é n ek czimezi magát 1 s 
azt mondá: - Én San Domingo Buonaparteja vagyok." S Buo
naparte azon reményben , hogy . megnyerheti öt terveinek, egy 
kiáltványt intézett hozzá, Francziaország részéről San Domingo 
általános helytartójának czimével diszítette fel, s e szava kat íratta 
zászlójára: "Bátor négerek l emlékezzetek meg, hogy egyedül a fran
czia nép ismeri el szabadságtokat s jogaitok egyenlöségét." Touasaint 
most már biztosnak érezvén magát, kikiáltja a kereskedelem szabad
ságát, me Ily rend ki v ül virágzóvá teszi a szigetet j ösztönöz a mun
kára, fentartja a rendet, iigyel az igazságszolgáltatásra, hízeleg a 
fehéreknek még a négerek kárával is, megezerzi a 8ziget ama 
részét, mellyet Francziaország a baseli szerzödés'ben Spanyolor
szágnak engedett át, 8 tényleg függetlenitvén magát Francziaor
szágtól, "A négerek elseje a fehérek elsejéhez" feliratot használ 
sürgönyei élén t). 

Buonaparte idegen levén az alkotmányozó gyülés philanthro
pikus eszméitöl, 8zükségesnek hitte s vissza akarta állitani a rab
szolgaságot.. mint sok más régi intézményt j az amienei szerzödée 
kimnodotta annak fentartását, e a X. évi prairial 10-iki rendelet 
fölhatalmazta a négerkereskedést. Nagyravágyása gyarmatokat 
birni, ha nem egyébért, csakhogy Angliával versenyezzen, eléggé 
nyilvánult az egyiptomi hadjáratban j melly országot nem levén 
reménye megtarthatni, legalább Louisianát akarta magának Spa
nyolország által átengedtetni, kárpotlásúl egy Bourbnnnak adván 
oda Hetruriát. Most miután békében állott Angliával, 8 fog lal-

1) Ilialoire des destUtres de Saint-Drnningue. PArizB 1795 : egy menekült 
ültetvényest<ll. - PamphUe La Oroix, Memoú·ea pour aei"Vir al' hi~toire de la revo

/ution de Saint-Domingue. Ugyanott 1820. - Reinsfords, Account of the blak em

pire of Haily, London 1805. 
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koztatni kivánta a katonákat és az elégedetleneket, ismét komo
lyan San-Domingo visszaszerzésére gondolt, s a helyett, hogy 
simogatta volna Toussain-t, ki gyülölte az angolokat s szabad és 
franczia akart lenni, s illy módon kiengesztelte volna a gyarmat~t 
az anyaországgal, egy esküszegő hadjáratot tervez (1802 jan), s 
rokonára Leeterere bízza azt , húszezernél több embert adván 
parancsnoksága alá. Az ellenállás iszonyú volt : Toussaint, s 
még inkább helytartói, egészen átadják magukat természeti vad
ságuknak j s az európaiak vetélkednek velök. - nA forgók nem 
illenek majomfökre" mondá Leeterc , ki erőszakot és árulást hasz
nál, hogy ismét korbács alá görbeszazen ötszázezer embert, kik 
nyolcz év óta visszaszerezték természeti jogaikat j lakomára hívja 
meg Toussaint-t, s elragadtatván öt, családjával együtt Franczia
országba küldi , hogy toronyal~tti börtöuben hidegtől elesigázva 
adja ki lelkét. "Levágják - kiáltott ö fel - a négerek szabad
ságának fáját, de a gyökerek megmaradnak, s újra fognak haj
tani." Az álnokság kikeaeri ti az ellenállást j a néger Dessalinas 
Jakab egy feldühödött rabszolga egész iszonyatosságát kifejti, B 

miként ,állitják, tízezer ember öletett le j Henri Christophe fölper
zseli a szigetet, hogy kiéheztesse a francziákat. Majd beáll a 
sárga láz (nov.), meJJynek tizenötezer ember s maga Leclerc is 
áldozatúl esik ; a kórházak nem képesek befogadni a betegeket ; 
az egyezkedés szava nem talál többé hitelre ; mindenfelé tűzvész 
dühöng ; az angolok fegyvert szolgáltatnak és szitjá.k a négerek 
dühét. Rocbambeau tábornok átvévén Leclerc után a paranc'J
nokságot, néhány mulattot és sok négert, kik a hajókra menekül
tek, vizbe hányat j ez által a szineseket is ellenségeivé teszi, s 
kénytelenittetik az angoloknak adni át magát fogoly _gyanánt : a 
hadjárat tönkre ment j harminczkétezer francziából alig maradt 
hétezer, 8 husz tábornoknál több veszett el l). 

1803. nov. 29-én kikiáltják Hajti függetlenségát "esküvel 
erősitvén a világ szine előtt, miszerint készebbek meghalni mint
sem Francziaot·szág uralma alá visszaesni." Dessalines a szaba
dító hadsereg tábornokából I. Jakab néven c 8 ás z á r r á teszi 
magát (1804 okt. 8), s az egész szigetet hatalma alá hajtja, kivéve 
a hősök egy maroknyi csapatát, melly egész 1810-ig tartotta ma-

1) nSzemreh6nyl&at érdemlek a vállalatért e gyarmat ellen. Nagy hiba 
volt erll8zako~an akarni azt alávetni ; meg kellett volna vele elégednem, ba Tous
saint által kormányo1.hatom " Mém, ck Saint-HtléM. 
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gát. Ügyes a bsdviselésben, nem a politikában, tudott győzni, de 
nem szabályozni a. !=!YÖzelmet i s Pethion és Gerin meggyilkoltatják 
öt (1806 oct. 11). Ekkor Christophe neveztetik a kormány fejévé 
s alkotmányt léptetnek életbe i de ö visszautasítja azt, polgár há
borút indit Pethion ellen, 1 királylyá teszi magát (1804). Késöbb 
öngyilkossá lesz (1820), s egyetlen e J n öknek Jean Pierre 
Boyer választatik, ki ismét egyesiti a szigetet, s százötven millió 
fizetés kötelezettség me ll ett elismertetik Francziaország által ( 1822). 

Elveszvén e gyarmat, megmaradt még Francziaországnak 
Louisiana. De Buonaparte nem bizván hozzá, bogy megvédheti 
azt, ba egy ujabb háború tör ki Angliával, elhatározta annak át
engedését (1803 apr. 20), Nem csak méltányosságból, hanem 
nyilt kötelezettBégnél fogva is Spanyolországnak kellett volna azt 
visszaadnia, mellytöl kapta volt; de előbbre helyezte az Egyesült
Államokat, mellyek öriiltek, hogy nyolczvan millióért megkaphat
tak egy államot 1), melly megkettőztette területöket és hatalmu
kat. Önkényes tény volt ez a consui részéről, ki mig Indiában 
gyarmatokról álmodozott, feláldozta ezeket, s a szerz8désben aján
dékokat kötött ki a maga és családja részére. 

TIZEDIK FEJEZET. 

Az amiensi békétől a pozsonyiig. 

Kik velünk együtt bámulták Buonaparteban a forradalom s 
a szabadság hálás fiát, a győzelmes táborookot, a consult, ki 
helyreállitja a rendet s a józan észt, legyenek készek annak fáj
dalmára, ki látja, miként gyalázza meg kedvencze önmagát, s 
árulja el anyját. A hatalmasságok kibékliltek vele, miután látták, 
hogy nem népfönök, hanem csak király akart lenni. Egy kifáradt 
s dicsősége által elvakitott országban Buonapar~enak most már 
csak kevés akadályt kellett elháritania, hogy egyenese!~ a dictator
ság felé tartson, s visszaállitsa az egyeduralmat. Magát m~! is con
suisági testörséggel , polgári és katonai palota-tisztekkel, nőjét ud
varhölgyekkel vette körlil: a tisztesbek ( honoratiorok) jelen~éM~I~n 

1) Bignon úr el van ragadt111tva Buo11apartenak ez Hgyben tanuaitot~ 

nagy- 's nemes-lelküs,ge által. 
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névsorait a választó collegiumokkal helyettesítette. Ujitá.sai elé 
semmi akadályt nem gördített a senatus, melly az alkotmá.nyvzó 
hatalom egy nemévé nőtte ki magát, s Buonaparte növelte annak 
tekintélyét, hogy ezerves tanácsvógzésekkel m0djában álljon értel7 

mezni, befejezni az alkotmányt, s könnyíteni annak menetét. Mig 
a si.natus iránt bökezünek mutatta magát, biztos lévén felöle, 
mikép kénye ezerint bánbatik e patriciatussal, mindinkább szük 
körre azoritotta a tribunokat 1 kik sejtvén czéljait, akadályozták 
azokat, különösen a törvénykönyv alkalmából; miért is kevesbit· 
tetvén számuk 1 csupá.n arra szorittattak, hogy itészelhessék a ren 
deleteket, de zárt ajtók mellett. Egy magántanács, melly a hatal
makkal való szerzödések megvitatása czéljából alakíttatott, e téren 
is megkímélte öt az ellenmondás kellemetlenségétőL Az ellenha
tás és egyensoly minden alakja bántja már Buonapartet, csak pa
rancs és engedelmesség az, mit ö akar; szaporítja az uj intézmé
nyeket, de szabadság nélkül; elmozdítja azokat, kik lépcsőtil azol
gáltak neki emelkedésében; szigoru rendörség által fenyitteti a jel
lemeseket, kik nem engedik magukat kitüntetésekkel megszédit
tetni. Aztáu ugy intézte a dolgokat, hogy az országos testületek 
által valami nagyszerü jutalom ajánltassék fel neki; s miután a 
senatus a consulság tiz évre való meghosszabbításának javaslatát 
tartotta ollyannak, 8, távol attól hogy megelégedett volna azzal, 
minden jog elsö forrásához, a néphez akart folyamodni, s lajtaromo
kat nyittatott, mellyekbe kiki beirná, helyesli-e vagy nem élet
hossziglan való consullá neveztetését. A válasz, melly illy csalóka 
mr'ldon nyeretett, csak kedvező lehetett j s csakhamar követte azt 
a jog utódot nevezhetni; s Buonaparte kardja lassan-lassan királyi 
pálcza alakot vett fel. 

Buonaparte a hadseregnél vetette meg nagyságának alapját, 
s győzelemre vezetvén azt a kormány ellenére, késöbb a kormány 
megdöntésére használta fel j az uj tisztek, kiket mint hadsegédeket 
maga köré gyüjtött, s kik a jövendő udvar magvát képezték, neki 
voltak hivei, nem a nemzetnek. De a rajnai szegény és szigoru 
katonák ellentétet képeztek az olaszországi fényelg8kkel ; a tábor
nokokban táplálta a.z irigység a köztát•sasági szellemet; s a béke 
által akadályozva lévén, hogy babérokat arathassanak, ellenzéket 
kezdettek képezni a bajtárs irányában, ki urokká akarta magát 
feltolni. Legtöbb bajt okozott Buonapartenak Moreau, az egyedül 
méltó és becsült vetélytárs, ki nem türte, hogy kevesebbnek tar
tassék nálánál. 
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Buonaparte tehát nem ezeretbette a békét, s Anglia sem ked
velte azt, hol az ellenzék lármázott a szerz6dés ellen, melly csak 
Francziaországra nézve volt dics6séges. Az ottani hirlapok szü
netlenül marták a consult és felkapott szerencsefiakból álló udva
rát: Buonaparte ha1·agba jött, s a hirlapok fékezését követelte i de 
azt felelték neki, hogy az alkotmánynyal nem fér össze illy eljá· 
rás. Ott tartózkodtak továbbá a menekült király-pártiak vagy 
köztársaságiak, cselszövényeken törve fejöket, mig Buonaparte szin
tén küldött izgatókat oda, föleg Irlandba. Sem ö, sem az angolok 
nem tisztelték tehát ö~zintén a békét; Pitt, s az összes hatalmak 
nyugtalaokodtak a támadás ruiatt, mellyet IS teljes béke idején a 
nemzetek diplomacziája ellen intézett; Hollandiában pedig eltöröl· 
tette a rendeket (Generalstaaten), s örséget helyezett ott el és egy 
államtanácsot állitott fel, mellynek czélja volt központosítani ma
gában az erkölcsi dictaturát 

Seh w elz. 
Láttuk 1 miként keltek fel Schweizban, mindjárt a franczia 

forradalom első kitö1·ésekor, a tartományok az uralkodó kantonok, 
az elnyomott polgárok az olygarchák, a vidékek a városok ellen. 
E fölkelés eredménye az összes schweiziak felszabadítása s a pár
tok ama küzdelme lett, melly minden váltoZlist rendesen követni 
azokott: de eltiltatott a halálbüntetés politikai vétségekért ; s nem 
sokára bünbocsánato t hirdettek ki. 99-ben letartóztatások, sz~ m
üzetések. történtek, de alig engedett az idegen elnyomás, mindjárt 
megbocsátottak; Ausztria sem ragaszkodott makacsul a régi kor
mányok visszaállitásáboz , mert nem hozta magával érdeke, s a 
hadseregébe átvetteknek német kokárdát tüzött fel; Steiger, berni 
ügyvéd, ki a menekültek élén visszaszerezhetni remélte előbbi 

méltóságát, kijátszva látta magát, B meghalt szivfájdalmában. Nem 
bizván többé a külsegélyben 1 az arístokraczia bent keresett tá· 
maszt, B a brumaire lA-ika után nagyobb reményeket táplált. Fel
oszlattatván akkor a directorium, egy bé t tagból álló végrehajtó 
bizottmány alakult j de azért a nyugalom nem állott helyre. A 
lunevillei békeszerződés jóváhagyta Schweiz függetlenségét s a 
jogot olly kormányt adni magának, a millyet akar; Bern kényte
len volt felszabadítani Aargaut és W aadt földét, mellyekböl uj 
kantonok lettek i egy másik az olasz kerületekből alakult; A ppeH
zellel St. Gallen, Tockenbourg, Rheinthal egyesittettek j Glarussal 
Sargans, Werdenberg, Gaster 1 Uznach, Rapperschwyl kerületek: 
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ravasz fogás, mally által lehetetleniteni remélték a népies alkot
mányt. 

Sokan vágytak kilépni a szövetséges államok szokásos sem
miségéböl s a semlegességből, melly arra kényszeritette öket, hogy 
mindenkiért ontsák véröket; s ohajtották az egye~itést, mellyet 
Francziaországban szemléltek. Mások, ellentétben ez e g y ség
v a ll ó kk a I, a szövetséget akarták, minden egyes állam tökéletes 
elszigetelésével ; melly ezéiból szövetség jött létre a három erdei 
kanton s Bern 1 Zürich és Basel között, mellyek o l i g a r c h á k
o ak neveztettek. E belkérdés még inkább elmérgesíttetett az ál
tal, hogy mindenik kint keresett támaszt; s Buonaparte, habár oem 
bátorkodott törvényhozóul feltolni magát, miként az Alpesek-inneni 
köztársasághan, egy egységes alkotmánytervet készitett, a hűbéri 
forhátalás megváltásávaL Ez fegyveres visszahatást szült; Reding 
Lajos, határozott jellemü férfiu s jobb katona mint ügyember, nagy 
landmanná neveztetvén, a dolgok régi rendét akarta visszaállitani; 
Buonaparte ellenforradalomnak tekintette e föllépést, s nem nyu
godott, mig meg nem buktatta azt. Most egymást váltogatják az 
alkotmányok ; s alig hogy elvonulnak a franczia csapatok, kitör a 
forradalom (oktob.). Buonaparte közbelép, lefegyverzi a kanto
nokat, fogságra veti a főbbeket, egy tanácskozmányt hiv össze Pá
rizsban, s közvetitlS alkotmányt hoz javasiatha a tizenkilencz kan
ton között való egyenlőség alapján, ugy hogy a kantanok egy or
szággyülés által képviseltetnének, hol követeik, a népesség szerint, 
egy vagy két szavazattal birjanak; őszinte lemondás a patricius 
családok kiváltságairól, közös hadsereg, pénz és vám-egység, szö
vetségi rendszer, védfrigy Francziaországgal : melly Wallist köve
telte magának, hogy biztosítsa a simploni utat. 

E ezerint az apró kantonok demokraták, a nagyok ariatokra
ták maradtak, az ujak vegyes szarvezetet tartottak meg, s egyik. 
kanton eem vettetett alá a másiknak. A dolgok ez uj rende min
den beavatkozási alkalomtól megfosztotta Ausztriát, melly Német
országban is naponként vesztett befolyásáb61. 

Németország. 
Németországban igen bonyolúlt kérdések forogtak fen, maly

lyeket a lunevillei béke megoldatlanul hagyott. A háboru, mellyet 
a osászár támasztott, a legvégsllre juttatta Németországot, s oka 
volt, hogy elvesztette az birtokait a Rajna balpartján: mindazál
tal a caásdr amaz ország részeivel akarta kárpótolni az Olaszor
szágban birtokaiktól megfosztott föherczégeket, s növeini saját há-
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zát j mint szil: .. tén a porosz király is onnan akart kárpótlást sze
rezni a helytartó részére, ki elüzetett Hollandból. De kárpótláso
kul csak az egyházi államok használtathattak fel 1 mellyek, jólle
het a westpháliai szerzödés következtében nagyon m11gfogytak, 
még mindig hatod részét tették Német<.rszágnak. Ez erőszak, 

melly kizárólag a nagy-hatalmak anyagi előnyére volt számítva, 
nem bajtathatott végre a kifosztottak elke~:~eritése s a nagyravá
gyó hatalmasok megsértése nélkül, mellyek mindenike a legjobb 
részt akarta sajátjává tenni. Az egyházi államok megsemmisíttettek; 
a szabad városok kllzöl csak nehány maradt meg , Francziaország 
akaratából, melly azt kivánta, hogy semlegeseknek nyilvánittassa
nak s hogy szüntessenek meg a vámok a Rajnán, a Weseren, az El ben. 

Ausztria teljessséggel nem volt megelégedve az osztálylyal, 
miután sokkal többet kivánt j megsemmisíttetvén az egyházi álla
mok, oda lettek a ftjjedelmi !!Zékek, családja ifjabb sarjadékai 
részére, oda a biztos szavazatok a választásuál, oda a tér, hol 
katonákat szedhetett; továbbá remélte, hogy az egész Inn t elfog
lalhatja, vagy legalább Münchenig terjeszkedhetik, s az Isart ve
heti határul, azonkivül, hogy előnyösen helyezi el a föberczege
ket. Poroszország ellllnben oda törekedett, hogy a protestaosok
nak biztosítson fölényt, kiknek csakugyan sikerült a katholikusok 
ellenében kétszeres szavazat-számra tenni szert az országgyülé
sen. De minthogy Buonaparte kegye nyiltan e hatalom felé ha
jolt, némileg elleosulyozni akarta azt Sándor orosz czár, ki min
den alkalmon mohón kapott, hogy beavatkozbassék az európai 
kérdésekbe. Buonaparte azonban kiméletesen bánt vele, B meg 
tudta öt nyerni akaratjának j Németország v i l á g iasitás a az ö 
óhaja szarint lőn eidöntve (decz. 29.); Ausztria, mellynek a csá
szári czimnél fogva, kötelessége lett volna védeni a gyenge egy
házi fejedelmeket, hagyta menni a dolgot, csak arra lévén gondja, 
hogy bö osztályrész jusson neki és övéinek, s nagy összegeket sajá
titván el, mellyeket a bécai bankba tettek le az egyházi fejedelmek. 

Súlyos csapás volt ez a német alkotmányra; s ugyanazért 
általános volt a zúgolódás a jogokat illy módon tipró béke ellen, 
mellyről azt mondották, hogy roszabb a háborúnál; főleg Angliá· 
ban ujból felgyúltak a régi gyülölségek, tápláitatva a féltékeny 
szomézédság s az ellentétes érdekek által. Lord Grenville, egyike 
az ellenzék föbbjeinek, meUynek soraiban Pitt olly ügyesen tudott 
rejtőzni, igy szólt: - "Figyeljenek önök Francziaországra és 
Buonaparte nagyravágyásá1·a; a viasz, mellybe a britt czimert 
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nyomták az amiensi szerzödés alkalmával, még alig hült ki, Pie
mont már is megtámadtatott j Parma eitUnt a független államok 
sorából j Orange herezeg semmiféle kárpótlást nem kapott Hol
landia.ért, melly teljesen Buonaparte uralma alá került i Schweizban 
nincs többé szabadság i Ausztria annyira lealacsonyittatott, hogy 
nem tudom, fel fog-e ismét emelkedhetni. Minisztereink úgy tet
tek Francziaországgal miként őseink, kik pénzt adtak a szászok
nak és dánoknak, hogy kiméljék országunkat, melly rénzt azok 
hajók és löszerek bevásárlására fordították, hogy annál könnyeb
ben leigázhassák Angliát. Igy engedték át a miniBzterek Martí
niquet, B már· Maltát is át voltak engedendök, midön fölébredt 
Nagy-Britannia nemtője." Sheridan támogatta öt B felkiáltott: -

71 Csak nem régiben azt mondák, Európa térképén egy üre t! hely 
látható, ott hol előbb Francziaorflzág volt. Most nézem e térké
pet, és mindenütt Francziaországot látok, és semmit mást csak 
Francziaországot: Olaszország szolgálatában áll annak j Poroszor
szág fejének minden intésére és Spanyolország újjának minden 
mozditására engedelmeskedne){ j Portugalia lábainál hever, Hollan
dot kezében, Törökországot hálójában tar~ja. u 

Nagy-Bt·itannia , hogy legalább némi kárpótlást nyerjen má
sok növekedéseért, Holland kiüritését s azt kivánta, hogy tiz évre 
hagyják nála Maltát éto LampeduBá-t. Ez képezte a kérdés valódi 
csomóját ; s minthogy Anglia nem látszott hajlandónak átadni e 
szigeteket az amiensi szerzödés pontjai szerint, elvettetett a fegy
verek koczkája (május), s a sziv szorul, látva, milly nyomorult 
indokok idéztek elő egy háborút, melly tizenkét éven át a vas 
százailok barbárságával folytattatott. 

Kezdetben Angiiának nem voltak politikai okai küzdeni a 
forradalom ellen, melly Francziaországban egy alkotmányos szom
szédot volt neki adandó, mig másrészt helyzete megengedte, hogy 
távol tartsa magát az európai viszályokt61. De mióta Pitt az el
lenforradalmi jelleget nyomta kormányára, nem volt többé lehet
séges a kibékülés. Ha a népies fölkelés vagy a franczia betörés 
sikerül; Nagy-Britannia három országra szakad, vagyis elgyengül j 
s következésképen elzáratik a dzárazföldtöl a szomszédság által, 
mellybe két ellenséges kormánynyal jut, s megfosztatik Indiától. 
Létkérdés forgott tehát fen ránézve, s kénytelen volt támadni, 
hogy védje magát. Illy helyzetben Pittnek nem volt szüksége va
lami különös nagy tehetségekre, mert a napoleoni kihívások any
nyira boszantólag hatottak, hogy a nép bármilly tehernek önké-
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nyesen alávetette magát. Másrészt 1 hol csak hajókkal folytatnak 
háborúkat, és pedig legtöbbnyire győzelmeseket; hol a hadsere
get bérenczekből állitják össze; hol a teugerészekre nézve majd
nem mindegy akár hadi, akár kereskedelmi hajókon szolgáljauak; 
hol az ország soha sem dúlatik fel, s gyakran meggazdagszik a 
nagyszerU fogásokból, ott a háború csak adó, s nem zavarja a 
rendes tlgymeneteket, sem a kereskedelmet, sőt inkább tért nyit a 
merész és gyakran l!zerencsés nyerészkedéseknek. Egyébiránt Pitt 
ismételve molJdogatta, ruiszerint fegyveres támadás Franczia.ország 
ellen soha sem fog sikerllloi, miodazáltal a védelem egész Párizsig 
vitte az angolokat, kik a hosszas küzdelembeo egész Európa sza
badelvüinek rokonszenvét megnyerték, mint aféle szabad nép, 
melly a legzsarnokabibb úr ellen szállott ~:~ikra j de a ki jól meg
nézi a dolgot, be fogja látni, mikép az elavult kiváltságok küzdöt
tek a jövő ellen. 

Fényes vala akkoriban Francziaország helyzete. Miután 
elérte a rajnai határokat, s bekebelezte Belgiumot, az antwer
peni kikötöböl önkénycsen uralkodott a bataviai köztársaság 
fölött j Piemont katonai állomása, Hetruria teremtménye, az 
olasz köztársaság drabantja vala; Nápoly-ország csak az ö enge· 
délyéböl létezett, miért kötelezve volt oem fogadni be az angolo
kat j Spanyolország az ő felhatalmazásából vette el Portugaliatól 
Olivenzát. 

A kitört háborúnak iszonyunak kellett rá nézve lennie kez
detben, midőn annyi hajója volt tengeren részint a hajtii hadjárat, 
részint az ujra föléledt kereskedelem végett ; s mert annyi másod
rendű állam állott befolyása alatt. Anglia valóban gazdag zsák
mányokat ejtett, mire Buonaparte a köztársaságban vagy a szövet
séges országokban található összes britt alattvalók letartóztatásá
nak elrendelésével válaszolt ; megsértése a nemzetközi jognak, 
melly szigorúan végrehajtatott j mialatt dagályos kiáltványokat 
tett közzé a hitszegő Albion ellen. Ez lángra gyúl; s diadalm e· 
nethez hasoolit Nelson és Sidney Smith kiindulása, kik háborút 
visznek magukkal. Buonaparte roppant mérvben fegyverkezik, 
megszállatja Hannovert, elfoglalja Otraoto, Taranto, Brindisi, An
cona, Livorno kikötőit, ráijeszt Nápolyra e a gyanus Spanyolor
szágra, e betörést hiresztel az ellauséges szigetre. Valóban Buo
naparte jól tudta, hogy Anglia ép úgy legyőzhetlen volt tengeren, 
mikép ö a szárazon j ugyanazért szárazt·a akarta áttenni a hábo
rút s egy nagy hadsereget szándékozott a szigeten kiszállitani, 
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melly egyesülve az elégületlenekkel és irlandiakkal, megtörje az 
angol gögöt. Ez eszme népszerűvé válik Francziaországban, any
nyira, hogy vetélkedve ajánlanak fel segélyt, hajókat, fregátoka,t, 
sajkákat; kétezerháromszáz mindenféle hajóból álló hadat rögtö
nöznek, melly képes leendett, miként normandiai Vilmossal tör
tént, hat óra alatt százötvenezer embert s tíz vagy tizenötezer 
lovat és száz ágyút átszállitani. Az angol torzképek dióhéjakkal 
paródiázták ki e hajóhadat j Nelbon föltette magában, hogy bom
báztatja s fogva a Thernsere viszi azt, de midön megtámadta, vá
ratlan ellenállásra talált j s a francziák, sikerülvén nekik egy el
lenséges hajót elfogni, olly ünnepélyeket csaptak, mintha a legna· 
gyobb gyözelmet aratták volna. 

Elmés tervek, hosszas gyakorlatok, makacs akarat, a legha
tásosabb eszközök müködtek össze amaz emlékfizetes boulognei 
táborozásban; és sokáig mindent készen tartottak , várva hogy 
a netán beáll 6 sűrü köd 1 vagy kedvező szél , vagy valameily 
barátságos hajóhad föltünése könnyíteni fogja a kisszállás végrehaj
tását, daczára a britt hajóknak, mellyek szüntelenül zavarták a 
munkálatokat éR hajókat. Buonapat·te törhetlen makacssággal 
ragaszkodott e tervhez, pedig hát nem sok oka volt sikerrel biz
tatui magát j Egyiptom és San Domingo megtanithatták volna 
öt, mi az a tengeri hadjárat; tudta, hogy bárkákkal nem lehet 
sorhajót fogni j s bármennyire nem látszott is semmi hihetlennek 
annyi csodák után , érezte , hogy ama hadseregre mielöhb a 
Dunánál vagy a Rajnánál lesz szükség. Miért is komolyabban 
veszi a dolgot s csapatokat helyez el Wallis szorosaiban, Holland
ban, Rómában, Nápolyhan 1 a Varo partjain, tekintet nélkül a 
szerzi:Sdésekre vagy a semlegességre; mindenfelé pénzt keres és 
követel. 

Cadondal. 
Ama mozgalmak uj életre keltik a jakohiouRok és királypártiak 

reményeit, melly két szélsö párt közeledett egymáshoz, miként 
ez történni szokott, midön valameily erős hatalom kap fel, melly 
mindkettönek ellensége. A leghatározottabb vandéeiak Angliába 
menekültek, hol Cadoudal György, ki 1:1. száműzetést eléje tette 
az elsö consui bocsánatának, szüntelenűl ármánykodott Artoia 
gróffal s Berry és Orleans herczcgekkel, s hol Dumouriez is tar
tózkodott 1 ki első adott a köztársaságnak példát, miként kell 
győzni, és Pichegru, Holland meghódoltatója, ki Cayenneböl egy 
törékeny hajón menekült. Többek között elhatározták Párizsba 
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menni, s egyetértést hozván ott létre az elégületlen tábornokok
kal, föle g pedig Moreau val, nyiltan megrohanni Buonapartet és 
consuisági teetőrségét, s eitévén öt láb alól, egy Bourbor:t léptetui 
fel, ki visszaszerezné a trónt, nem idegen fegyverekkel, miként 
később, hanem saját kardjával. Igy kendőztetett az orgyilkosság, 
il Anglia fizetett, hogy fellázittassék a V andée, mint szintén Buo
naparte is, hogy fölkelést idézzen elő Irlandban. 

Savary ezredes, egyike azoknak, kiknek erkölcsiségők az 
engedelmességben áll, s ki azt mondá : "Ha Napoleon mcgparan
csolná, hogy saját atyámat öljem meg, azt is megtenném 1" volt 
akkoriban a rendörség igazgatója, miután eltöröltetett a rend8r
ségi miniszterium ; a Temple börtönben 1 hol a régi monarchia 
véget ért, tartotta Ö fogva az uj ellenségeit, s felváltva királypártia
kat és köztársaságiakat vezetett onnan hadi törvényszékek elé, hogy 
táplálja a rémületet.' Ő neszét vette az összeesküvésnek, s jó 
alkalomnak találta azt, eltenni láb alól ura ellenségeit, főleg pedig 
Moreaut, a megvesztegethetlen köztársaságit, rablókkal és gyilko
sokkal zavarván össze a hohenlindeni győzöt. A tábornok csak
ugyan elfogatott ( 1804 január), mint szintén Pichegru és Cadou
dal i11, kik hosszú időn át rejtőztek Párizsban, habár az első con
sui kegyetlenül windenkire halálitéletet hozott, ki föl nem jelen
tené őket : összeesküvésöket a pokolgépféle régi merénylettel 
zavarják össze, melly az elsö consui élete ellen követtetett el; 
Anglia ellenében féktelen szidalmakban törnek ki. 

Buonaparte, ki tudta, miféle krónikák forogtak Párizsban 
közszájon ez eseményről, e hogy nyilvánosan beszélték, mikép 
Moreaut féltékenyf!égböl fogatta el, kitört: -- "Párizs mindig sze
rencsétlenségére szolgált Francziaországnak j lakosai könnyelmüek 
és hálátlanok. Megtörténhetik, hogy egy Bizancz keresésére hatá
rozom el magamat, miként Constantin a hálátlan Rómával szem
ben." Félvén a vitáktól, a tanács által felfüggesztette a juryt az 
államvétségekre nézve: Pichegru megfojtva találtatott börtönében; 
a többi foglyok meg voltak rémülve. Cadoudal vonakodik védeni 
magát: - nMire való e sok ezeremőnia? Én egy b l e u vagyok; 
nincs egyéb hátra mint hogy meglőjjenek j" s inti a bt·etagne-okat, meg 
ne tagadják hazájukat. Daczára a diadaJok vakitó fényének még 
mindig talált kegyeletre a bukott ügy. 

Moreau győzelmeket hozhatott fel maga mellett, mellyek 
kevésbbé döntöttek miot a napoleonfélék, de nehezebbek és di
csőségesebbek voltak azokná.l j imádtatva a katonáktól, soha nem 



gondolt a kornHiny felforgatását•a vagy lázadásra i s a forradalom 
hősének semmi köze sem volt a királypártiakkal, kikkel együtt hur
ezoltatott törvényszék elé. Gyakori tapsok szakitották félbe éle
tének nemes elbeszélését; a katonák sírtak, látva gyermekét. De 
Moreaut feloldozni annyit tett mint kárhoztatni Buonapartet, holott 
ennek szüksége volt rá, hogy bocsánatával nyomja el öt. Nyo
más gyakoroltatván a szavazatokra, végre elitéltettek: Moreau két 
évi börtönre mint val~mi zsebmetsző j tizenkét más, Cadoudallal, 
halálra (jun. 25). Az egész törvényszék átaJános kegyelemért 
esedezett, az elitéltek családjai Buonaparte lábaihoz vetették ma
gukat, maga Murat és a katonák is könyörögtek, meg levén szokva 
tisztelni a höst az ellenségben. Hasztalan! Csak néhány grófnak 
és marquisnak bocsátott meg j s a rémuralom óta mostanig sohsem 
láttak tizenkét főt esni le tizenhét percz alatt. 

Amaz összeesküvésnek egy Bourbon kiszállása által Bretag
neban kellett volna támogattatnia, miért is Buonaparte Savaryt 
küldötte oda, hogy törbe ejtse azt j de senki sem jelentkezett. 
Louis-Antoine de Bourbon, Enghicn herezeg, Badenben tartózko
dott a kiköltözöttekkel, vadászattal töltvén idejét i s Buona parte, 
megsértvén a terliletet, meplepeti, Vincennesbe hurczoltatja, s még 
ugyanazon éjen elitéltetvén agyonlőveti (marcz. 21). ÁtaJános 
volt az iszony, mit e gyilkosság keltett; Francziaország őszinte 

barátai elszomorodnak, látva, hogy a kiil kabineteknek lesz majd 
mit válaszolniok a vádakra, mel\yek aljas politikájuk ellen szórat
tak; még azok is, kik dicsekedtek a királygyilkolással s a szep
tembari mészárlásokkal, visszautasitották maguktól e gyalázatot. 
Buonaparte rokonai könyekkel igyekeztek elhárítani ama csapást, 
mellyröl Fouché mély erkölcstelenséggel azt mondá, hogy "a vé
teknél is több h i b a volt." Buonaparte félelemből követte azt el, 
miként legnagyobb részt egyéb vétkeit is; félelemből, nehogy 
gyengének látszassék j s mialatt végrehajtatott, sakkot játszott, s 
ama verseket ismétlé, mellyekct Racine Augustusa és Voltaire 
Alzireja a kegyesség dicséretére mondanak i aztán igy irt végren
deletében : "El fogattam és halálra it éltettem Enghien h erez eget, 
mert megkivánta azt a franczia nép biztonsága, érdeke, becsülete, 
midön Artois gl'óf hatvan Ol'gyilkost tartott Párizsban. Hasonló 
körülmények között ismételve ugyanazt tenném." 

Napoleon csli.Azar. 

A bitófát állitotta tehát maga és a köztársaság, maga és a 
régi dynastia közé; nem lehetvén többé sem Robespierre sem 
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Monk, nem maradt egyéb bátra minthogy király legyen, s végre
hajtván ceíneit, megállapodjék és elveszszen. Az összeesküvési pör 
melegében kiküldöttei a Itatalom örökössé tételének szükségessé
gét hirdetgették; nem kell engedni - mondák - hogy egy ember 
fenyegetett életétől függjön Francziaország sorsa; s Frangois de 
Neufchateau igy szólt hozzá a senatusban: - "Ön egy uj korsza
kot alapit, örökitenie is kell azt: a fény semmi, tartósság nélkül. 
Polgár, első consul, a senatus az ÖRszes polgárok nevében szól 
önhöz j mindny~jan bámúlják és ~zeretik Unt j de mindenki r.g
gálylyal gondol rá, mi történnék a köztársaság hajójával, ba elég 
szerencsétlen lenne elveszteni kormányosát, mielött kimozdíthatlan 
horgonyokra támaszkodhatnék. Kérdezze meg ön a francziákat, 
s mindnyájan azt fogják mondani: N ag y em b er, v é g e z z e be 
m ü v é t h a l h a t a t l a n n á t é v é n a z t m i k é n t d i c s ö s é g é t. 
Ö n a m u l t z ü r z a v a r á b ó l k i v e z e t e t t m i nk e t, ö n á l
d a t j a v e l ü n k a j e l e n j ó t é t em é n y e i t, b i z t os i t s a n e
k ünk a j ö v ő t. A küludvaroknál sem nyilatkoznék máskép a 
józan politika. Francziaország nyugalma záloga Európa nyugal
mának." 

A király név roszul hangzott azok fülébcu, kik örök gyü
löletet esküdtek a királyoknak j miért is 1 Rómára és Nagy-Ká
rolyra emlékezve vissza, elsőbbséget -adnak a császári czimnek. A 
tribunatus, mint a nép képsiselöje, javasiatha hozza azt i a senatus 
elhatározza i s egész Francziaország tapsol I. Napoleonnak, a fran
cziák császárának (máj. 18.). Francziaország kifárasztva a sok 
mindenféle kísérletek, a 93-ki elnyomás, a 95-ki alkotmány által, 
csak a multhoz való visszatérésben látott menedéket: megfosztat 
ván bizalmától a 89 után létesitett intézmények, s a bölcsészek, 
ügyvédek, törvényhozók által igért szabadságok iránt, a kényural
mat ohajtotta, R csak egy katona által hitte azt valósithatónak: 
elvetemült és alja~; zsarnokok alatt vérengző vagy rabló elnyomást 
ezenvedvén át, kevésbbé rosznak látszott előtte a dicsöség s a 
lángész zsarnoksága: megszünvén hinni az eszmékben, egy em
berben hitt, s a remények ép ugy miként a bámulat Buonaparte 
felé fordultak. Dicsöségének varázsával azt eszközölte, hogy még 
mindi~ hittek a lelkesültségben, melly pedig már megtagadtatott; 
viseletével Olaszort:zágban bebizonyította, hogy képes megalkudni 
a multtal, s hogy nem idegenkedik a polgárosult népek között 
szokásos egyességektől: miért is egyedül ö látszott képesnek visz-



szahelyezni ~ 1 raucziaorszúgot a nemzetek nagy ltözöHHégébc, a nél
kül hogy feláldozná a szabadságot és a bUszkeséget. 

Illy módon engedelmességre térítette ö vissza a legfegyel
metlenebb korszakot, rábírta az észt, hogy brvallja saját elégfe
lenségét, s az ujból P:pités munkájához azokat olkalmazta, kik leg
tevékenyebbek voltak a rorubolásban. A köztársaságot, melly es
küdt ellensége a történelemnek, császá•·ság váltja fel, melly csupa 
utánzás. Jelvül a BM fogadtA.tik ('ll villámmal j a palotában katonai 
és polgári méltóságok állittatnak fel, millyenekről Hincmarban ol
vasunk j egy nagy-alamizsnás, mint mikor a C11petek szórtak pénzt 
a nép közé j a sali törvény szabályozzll az örökösödést, minél
fogva ha Napoleon gyermekek nélkül halna meg, József, aztán 
Lajos testvére fogják öt követni a trónon, nem pedig Lucián sem 
Jeromos, mert a nép közül vettek nöt maguknak. 

A rajnai szövetség a rajnai Iigára emlékeztet, ruellynek esz
méje Richelieu agyában szülemlett j családi szerződés köttetik ép 
ugy, miként XIV. Lajos alatt; a Becsületrend uj életre szólitja a 
lovagrendeket, s ö ünnepélyes bökezüséggel kUldözgeti azt a ki
rályoknal( és a fejedelmeknek, kik cserébe saját rendjeiket küldik 
meg neki j történelmi családok évpénzeket és czimcket kérnek a 
nép emberétől. Ama birtelen ugrásban a köztársaságtól a csá
szársághoz, a tegnapi sans-eulottes-ok uzon vették észre magukat, 
hogy fenségek, moDtleigneurök, connétableok , nagy-választók, fö
cancellárok, tábornagyok lettek j herczegi koronák díszelegtek a 
kirlilygyilkosok nevei fölött j a Conven t emberei kamarás kulcso
kat hordoztak : - a nép aggatta magára az aristokratiá1·ól letépett 
diszitményeket. 

Az uj hatalomnak mindazon formákra szüksége volt, mellyek 
tiszteletet szerezhettek neki, A minden községben nyitott lajstro
mok, mellyekbe a ki nevét be nem irta, beleegyezőnek vétetett, 
a nép-szentesités látszatát ltölcsönözték neki. A vallásét is akarta; 
B VII. Pius, kész megkoronázni a harczost, ki elsö hajolt meg 
Krisztus előtt, s gyakorolni illymódon a hajdan erkölcsi dictaturá
ját, melly most a legeriiteljesebb szellem által ujból elismertetett, 
hatvankét éves korában utra kel, nem, miként előde, hogy viselje 
az elaggott. dynastiák megalázásait, hanem hogy egy ujat szentel
jen meg. Udvariassággal fogadtatváo, melly nem volt ment a 
gőgtől 1

), az ország minden rendei tiszteletére mentek, mik:ént 
1
) F!'ltünt, ho,\!'y Napoleoa, mitiön taló.lkozand6 vele eMje ment, elsií lépett 

kucsiba, ö, 1\ t~go11pi emuer, az öszsztJs szAzaJok pápája előtt. 



előbb mindnyájan megtagadták a pápát és Krisztust i s VII. Pius 
megnyerte /)ket szelidségéveL Egy napon áldáRt osztván a térdelö 
népre, egy ifiút vett észre 1 ki fején kalappal állva maradt, s igy 
szólt hozzá: - "Ifi u ember, ha nem hisz ön a pápa áldásának 
hatályában, Iligye legalább, hogy egy öreg emberé nem okoz sze
rencsétlenséget." 

Egy müvész mind összevásároita a habokat, s két nap alatt 
olly öltönyökbe bujtatta azokat, millyenekben a hivatalnokoknak 
kellett megjelenniök a koronázási ünnepélyen, melly egyike volt 
a legcsillogóbbak s cgysz(•rsmind a legnevetségesebbeknek, ba ama 
na~~:yméltóságok vissza akartak volna emlékezni a tegnapra. Na
poleon, utánzand<. XII. Károlyt, kiv~szi a koronát a pápa kezéből, 
s ö maga teszi azt fejére ( decz. 2), azután· J oséphinet koronázza 
meg, id eH>tte való nap részesült a házassági áldásban. Az angol 
hirlapok dühbe hozták Napoleont, midön megénekelték amaz ál
arczos ünnepélyt, s párhuzamba állitották öt a néger Dessalinas
sal; ki ugyanakko•· koropáztatta magát császárrá. A pápának tett 
hizelgő igéretekről késilbb egészen elfeledkezett. 

Egyébiránt az eskü, mellyet Napoleon letett, megszentl'lte a 
forradalom halhatatlan vívmányait, a polgári egyenlőséget, a nem
zet részvétét a törvényhozásban, a hivatalok és méltóságok min
denki által való elnyerhetéséti és igen sokat lehetett remélni az 
uj uralkodótól, ha a fény és hatalom meg nem szédítendették öt. 
Nem tudom, komolyan-e, vagy csak a Napoleon ellen szött össze
esküvés paródiájául, azt beszélték, hogy ennek egyik kiküldötte 
mérgezél!t kisérlett meg XVHI. Lajoson Varsóban. Tény, hogy a 
Bourbonok tiltakoztak a koronázás ellen, i! Calmarban gyűlést 

tartottak, boi egy képviseleti rendszert terveztek, melylyel Napo
leon bukása esetén Francziaországot voltak megajándékozandók : 
- tehát a régi dynastia szabadságok életbeléptetésére gondolt, 
mialatt az új lerombolta azokat. De otthon mindinkább fogyott 
pártjuk i Vandéc é8 Bretagne le voltak igó.zva vagy megoszolva 
vagy lekötelezve; a rcndör~ég tudomással birt a titkos tervekről, 
melly~ket a nemesek egy csekély része szött, s kezében tartá azok 
szálait, hogy felhaRználhassa, ha sziikségesn"k mutatkoznék vala
melly ijesztő példát adni. 

Italla. 
Nagy Károly Italia királya is volt, e czímet sem akarta te

hát nélkülözni Napoleon, annál inkább, mert hazánkban kisériette 
meg az első lépések~t a c11ászáreág felé. Mázodizb<.'n is meghódít-
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ván a~t, mo11t rendezéséröl volt szó : s ki kétkedhetett, hogy Na
poleon, a vasakaratu 1 a hatalmas szervezö, ne akarna egyesiteni 
egy országot, mellyet a természet egységesnek alkotott s a szer
zödések azétdaraboltak ? De Piemont már ugy tekintetett, rnint 
tényleg Francziaországhoz kapcsolt rész; Toscana Hetruria or
szággá emeltetett egy spanyol herezeg részére; a kiengesztelt pa
pának okvetlen világi uralmat kellett engedni; Nápoly-országnak 
Oroszország akarata szolgált védpaizsúl; V eleneze birtoka Auszt
riának ítéltetett oda. Az olaszok tehát ismét megfosztva látták ma
gukat ama reménytöl, hogy egy honfiuk győzelmes kardja és vas 
akarata egységessé és szabaddá tegye a hazát. Tehát csak a Mi
lano körüli részrlll lehetett még rendelkezni, me Ily azon ban sz ép 
és erös volt, öt milli.ó lakossal, hetven-nyolczvan millió jövede
lemmel, és negyvenezer fegyveresseL Talleyrand azt akarta, hogy 
köztársaság helyett ur::~zágot alakilsanak abból, melly valameily 
osztrák herczegnek lett volna adandó, mint kárpótlás s a béke 
záloga. Buonaparte, ki vonzaimat táplált ez elsőszülötte it·ánt, s 
ki tudta, miszerint az olaszok ép olly kevéssé ohajtanak a fran
cziákhoz mint a németekhez tartozni, elhatározta fentartani a köz
társaságat; jó erl:Sdök megvédenclik azt az Etcsh en túlra vissza
azoritott osztrákokt611 s mindig nyitva fogják azt tartani Franczia
ország rés#re, melly megtartotta annak védnökségét, s melly on
nan rendelkezhetik a déli részszel, miglen az események egy olasz 
szövetség élére fogják öt majd állitani. 

Uonl hmácskozmany. 
Alkotmányozandó a köztársasagot, Buonaparte négyszázöt

venkét képviseHit az Alpesek-inneni köztársaságból szólitott (1802). 
Lionba t11nácskozásra, mellyen ö maga is megjelent, s mellynek 
méltóságát emelte a huszonkét ezer l1arczos megjelenése, kiket az 
angol flotta szállitott át Egyiptomból. Az alkotmány három ál
landó és élethossziglani választó telltűletre alapittatott, mellyek ön
maguk egészítik ki magukat ; állanak pedig háromszáz nagybir
tokosból, kétszáz nagykereskedöböl, ugyanannyi irodalmár, tudós 
és egyházi férfiakból. E testületek saját keblökből egy huszon
egytagú vizsgáló bizottmányt szemelMk ki, melly az összes állam
testületeket választja; továbbá nyolcz consultort, kik felügyelnek 
az alkotmányra, érteleeznek a szerzödésok fölött, ij egy köztársa
sági elnököt neveznek. Egy tiz tagú törvényhozó tanács késziti 
elő a törvényeket és szabályzatokat, s védi azokat egy hetvenöt 
tagból álló törvényhozó testület előtt; mellynek tagjai közül tizen-
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öten szónokokká. neveztetnek , hogy megvitassák a törvényeket 
mielőtt szavazásra kerülne a dolog. 

Ime ez volt az alkotmány, mellyet a mieink nem készítet
tek, hanem csak kaptak: s aljasul szájukba hagyván adatni saját 
képtelenségök vallomását, kioyilatkoztatták, miszeriot Buonaparte 
Napoleonon •) kivül nem ismei'Dek más olaszt, ki méltó lenne a 
a köztársaság elnökségére (jan. 26). - "Az Alpeseken·inneni köz
társaság - mondá ő - melly a campoformiói szerzödésből szü
lemlett, sok viszontagságon ment keresztül, s az annak alkotmá
nyozása czéljából kifejtett erőködések sikeretienek maradtak, Csak 
nem régiben megtámadtatván, elveszettnek látszott, midön másod 
izben is segélyül jött a franczia nép, hogy visszaállitsa annak filg
getlenségét. Azóta mit nem kisérlettek meg, hogy azétdarabolják 
önök hazáját? de Francziaország védte azt, s ismét elismertetett 
Lunevilleben. A terület egy ötödrészszel növekedvén, önök léte is nö
vekedett erőbenéa reménybeu. Tisztviselö testületeket szervezvén, nem 
voltam figyelemmel a helyekre vagy a pártokra, hanem csak az 
önök érdekeire. Az elnök kitünő hivatalára nem találtam önök 
között eléggé hírneves, előitéletektől ment, és azoigálati érdemek
ben gazdag egyéniséget. Hozzájárulok az irányomban kifejezett 
óhajhoz, s viselendem, a mig szUkséges lesz, az önök ügyeinek 
terhes gondját." 

A köztársaság, melly, miként ö mondá, tiz különbözö népből 
alakult 2), o l as z czímet kapott; s a legvirágzóbb és legnyugal
masabb korszakok egyike vette kezdetét ez országra nézve ; távol 
az elnök, jó és ezeretett Melzi, ki öt helyettesité ; meg lettek szün· 
tetve az aristokratikus kiváltságok, pártolásban részesült a tudo
mány, könnyen eszközöltettek a fizetések, élénk volt a kereske
delem, növekedett a hadsereg, emelkedtek a remények. 

De a belátóbbak már akkor mondották, hogy az olasz köz
társaság csak előkészület volt a királyságra; s valóban, midőn Na
poleon császár lett, az alelnök és mások királyt kértek tőle (I 805 
marcz.), ki közvetlen Francziaországtól függetlenül, csupán olasz 
hivatalnokokkal és franczia hadsereg nélkül uralkodnék. A kijelölt 

1) Ez az első eset, hogy e két név igy egyuitve fordul elő. 

") Ezek a milsuóiak, maotuaiak, bologoaisk, nov .. raiak, v61tellinóiak, ro
magnuololi: , velenczeiek • kik he1·gam6iak , eremaiak, breBciaiakra aiosztA
lyoztattak. · 



Buonaparte Jllzs~f volt j de ez visszautasitván a királyságot, Na
poleon azt hitte, kénye ezerint rendelkezhetik egy állammal, mellyet 
ö teremtett, s elhatározta saját fejére tenni a vas koronát. 

Ez ország ~lakitása sejtette, mi vár a többi, fegyver-által, te
remtett köztársaságokra, s amaz alkotmányokra, mellyek sem az 
erkölcsökön sem a történelmen nem alapúltak j és előre látták, hogy 
ö, ki nem szerette a gyenge államokat, egy nagy testté fogja 
egyesiteni Olaszországot. Megnyugtatta a fejedelmeket, biztosit
ván öket, hogy csak czim cseréről van sz6, egyebként nem fog 
terjeszkedni i azonban, hogy akadályozza az angolok kiszállását, 
szUksége volt neki Genuára, Luccára, Livornóra. - nGenua ren
deltetése tengerészeket képezni i hatezer eiDbernyi haj6-csapattal 
bir, s nekem szükségem van arra. 11 És akarta azt, ö, ki a franczia 
senatusban megigérte, hogy egyetlen tartományt sem fog a biroda
lomhoz kapcsoini: a patríciusok, ösztönöztetve Saliceti által, fel
ajánlották azt neki, s 8 a szabadság elvesztését azzal szelidítette, 
hogy szervezöül a mérsékelt és okos fökincstárnokot Lebrunt kül
dötte oda 1) (j un. 4). 

Napoleon megigérte Pál orosz czárnak, hogy vissza fogja 
adni Piernontot királyainak j de elhalván a czár, nem igen törő
dött ígéretével, s úgy tartotta amaz orszagot mint huszonbetedik 
katonai divisi6t 1 melly Po, Tanaro, Marcngo, Sesia, Do ra, Stura 
megyékre osztva Jourdan igazgatása alá helyeztetett. Cselszövé 
nyeket és versengéseket táplált ott i pártolta a piemonti aristok
ratiát, úgy hogy egy császári párt képződött, melly különbözött 
a nemzetitől i s miután visszaadta Olaszországnak azon tartomá
nyokat, mellyek régente Lombardiához tartoztak, a többit a fran
czia birodalomhoz csatolta , az Alpesekt•n innen fekvő megyék 
fökormányzójául Caroillo Borghese h~rczeget, az ö sógorát 2), fő-

1) Boulogoeb61 1805 aug. 11-röl következőleg irt : - "Én Geouát csak 
azért kapcsoltam a birodalomhoz, l.togy tengerészekre tegyek szert. Azt remélte 
ön, lehet o~peket kormányozni a nélkül, hogy kezdetbeo elégedetlenekilé ne ten
nők 6ket. Jól turlja ön, hogy kormányzás dolgában igazság alatt az erö, mint 
erény, értendő. - Ju.ttice veut dire force comme vertu. ·-· Annyira hanyatlottarn 
volna m!r, hogy meg hagynám m11gamat t'élemlittetni 11 gf'ouai nép áltnl ? Az 
egyedüli válasz e sürgönyre: Tengerészell et, tengerészeket," 

2
) Mondják, hogy Borghése Pauline ült Canováoak; a csodálkozva kérd· 

vén egyik udvKrhölgye : - Hogyan J illy meztt!lcnül ült ön előtte?" azt felelte : 
- Meleg volt a s111oba." Atyáink látták öt ollykor a miot bálba menvén igen 
drága prém JrarmantyÓt VÍsr)t, roPilyet R ro!<lrr doho~t 1 ho~y !;\bRit r.yngt~~·a 
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parancsookul az egyiptomi Menou-t tévén. Túl vitte tehát Fran· 
cziaországot természetes határain, s egy más idegen uralmat ala
pitott Olaszországban, mellynek pedig igéretet tett, hogy meg fogja 
váltani az idegenektől. 

Parma és Piacenza harczege, nem akarván elfogadni az 
ajánlott cserét Hetruriával, haláláig ura maradt a herczegségnek 
(1803), azután Francziaország kezeltette azt, határozott rendelte
tés nélkül, hanem mint csalétket, melly igen alkalmas volt édes
getui akár a pápát, ki kárpótlást kért az airablott Legatiókért, 
akár a sardiniai házat, akár Hetruriát, melly ha bekebelezi amn 
herczegségeket, Ola~zország második hatalmasságává nőtte volna 
ki magát. Az Oroszországgal való szakitás aztán fölmentvén öt 
a tekintetektől, emlitett harczegeégek Francziaország huszonyol
czadik katonai divisiójához csatoltattak (1805 juJ. 21). Elba szi
get már előbb a fl'anczia uralom alá került. 1803-ban meghalá
Jozván LajoR Hetruria királya, ez ország Károly Lajos spanyol 
infansra szállott , az özvegy Maria. Lujza kormányzósága alatt, 
kinek hüségére az alattvalók le is tették az esküt: de Murat el
foglaltatta Livornót, Piorobinőt s a toscanai partvidéket, várva az 
alkalmas perczre, hogy tovább menjen 1). 

Napoleon, a szabadság árán rendet és dicsélaéget igért. Miért 
is szükségesnek érezte győzelmekkel tenni fénylélvé az uj czímet 
s nyugtatui meg az elégületleneket: másrészt Nagy-Károly utó
dának vallván magát, ezzel tudtára adta a VIlágnak, hogy számára 
nem volt hely Európa jelen politikai rendszerében, s hogy túlha
talomra vágyott. Valóban, mi"nden közjogot lábbal tapodván, nem 
csak a badeni semlegeo~ területet sértett(• meg, hogy vérpadra hut·
czoltasson egy Bourbont, hanem kijelentette, miszerint az ellensé
gek diplomacziai ügynökeit nem hogy a birodalomban, de m~g a 
semleges országokban sem fogja kimélni: Hannoverben letartóz
tatta Anglia miniszterét; mások Münchenben és Stuttgardban csak 
futással menekülnek. Enghien herczeggel svéd Gusztáv Adolfot, 
a lovagias királyt is meglephatni hitte, ki tiltakozott a gyilkosság 
ellen; hasonlót cselekedett Sándor orosz czár, ki a német test 
védnökének ezerepét szerette játszani. mig Ausztria és Poroszor
szág ezemet búnytak. 

rajt.K, A gúoy ... eraek közül, mellyeket a !'Ómaiak írtak ellene, némellyek vérig 
Hértök, millyen 11ma: Doa ficta faciPs pieta, &. 11. t; A R borghese viliAkon Ao?i• 

közlött ujitások alkalmából it·ott : Paulus stroxit, Paulina deatruxit. 
') Lásd tovább a XV. fejezetet. 
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Valóban, Ausztria , jóllehet császári czime a német jogok 
védnökévé tette llt, közönbös maradt a sok sérelemwel s miod
azzal szemben, mi az ö részlete:~ elllnyét oem érdekelte. Békérlll 
biztositván Francziaországot , háromszázezer embert fegyverz'ett 
fel, de ebben csak utánozta Napoleont; s átlátvá.n1 hogy winden 
befolyásának vége Németországban, s hogy könnyen választatha
tott egy császár az ö házán kivül, Napoleon elismertetésének fól
tételetll azt tüzte, hogy saját örökös tartományaihoz kötheese a 
csá~zári czimet : minélfogva II. Ferencz Németország választott s 
Ausztria örökös császárának czimét vette fel (1804 aug. 11). 

Harm!ldlk s~ilnt!lég. 
Németország egyéb fejedelmeit félelem fogta el s reszketve 

üdvözölték az új császárt, mialatt szemeiket Angliára irányozták, 
melly ellenséges állást kezdett foglalni. Pitt, a háború embere, 
visszahivatik a miniszteriumba j e csakhamar öt millio font eter
Iinget kér az alsó háztól, hogy fentarthassa a b i z t o n s á g p o l i
t ik á j á t, vagyis hogy Európában minden hatalmasság bizto!l
ságban legyen ; a habozókat elhatározásra birja az által, hogy 
hadat üzen a semleges Hollandnak és Spanyolorszll.gnak. Orosz
ot·szág és Anglia tehát Pétervárott ezöveteéget kötnek Európa bé
kéje és függetlensége érdekében (1805 apr. ll); az elsö ötszáz
ezer embert, a másik havonként egy millió kétszázezer· etedinget 
fog adni minden százezer harczos után 1 mellyeket Ot·oszország 
aikra állit: s követelik Hannover, Észak-Németország, Olaszorszé.g 
és Elba e zi get odahagyását; Holland és Schweiz függetlenségát j 
a 3ardiniai király visszahelyezését , terület-nagyobbodással; Ná
polyország függetlenségét j s hogy olly módon rendezteesék Európa, 
miszerint kikerültessenek jövőre a forradalmak 1 biztosittatván 
minden egyes ország nemzetisége és függetlensége. A Bourbonok 
vieezahelyezéséröl szót sem tettek ; söt kijelentették, miszerint 
Francziaország belügyeibe nem avatkoznak, sem hóditásokat nem 
fognak es~közölni a maguk részére. 

A bőkezű igéretek által Ausztria is be hagyta magát vonatni 
(aug. 9); s még mindig folytatva az alakoskodást, há.romszázhúez
ezer embert állitott ki, a miért három millio aterJinget kapott 
1805-re, négyet a következő évre. A ezöveteégeseknek könnyü 
volt maguk után húzni a másodrendű hatalmakat. Hogy Spa
nyolországot elhatározásra birják, a lehető legnagyobb károkat 
okozták gyér hajóiban és számos birtokaiban, s tudták, mikép 
Napoleon elaH szerencsétlenségének hirére ez ország is ellene fog 
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fordulni, mi igen fontos diversio leendett. Portugalia Angliával 
tartott : Nápolyi Caroli na titkon szövetkezett; Svédország . nyiltan ; 
még Törökország is a szi)vetségesekhez hajlott. Dánia semleges 
maradt, nem tudván magát szövetségre határozni a ezenvedett 
sérelmek után ; hasonlóan cselekedett Szászország. Bajorország 
hű maradt Napoleonhoz. 

Poroszország 1 e szintén uj keletü királyság, bármennyire 
boszankodott is eleintén Enghien meggyilkoltatáf:Ja miatt, nem vo
nakodott elismerni a császárt, s makacsúl ragaszkodott a semle
gességhez, melly rnost már lehetetlenné vált, és megsértetett Na
poleon által. Ez Hannovert, svéd Pomeraniát és a Hansa-váro
sokat ajánlotta fel neki, ha vele tartana: mig Sliodor fenyegeté
sekkel igyekezett azt az ellenpárt sorába terelni ; fegyverkezik 
tehát1 mindazáltal makacsul tétlenségben marad, melly hatályta
lanná tesz minden erökiidést Francziaország ellen. 

Európa tehát újból Francziaország ellen indult, kincstárno· 
kúl Angliát, hátvédtil Oroszországot birván; s nem többé, hogy 
kioltsa a szabadságot egy országban, melly megszerezte azt ma
gának, hanem, hogy visszaállitsa a függetlenséget, melly lábbal ta
podtatott egy zsarnok által 1). Tehát a forradalom volt, melly 
saját diadalait az ellene fegyverkezett hadsereg szá.ja által hir
dette: nem szeszélyböl vagy részletes nagyravágyásokbó), hanem 
a béke érdekében harczc.Itak, hangoztatván a népek függetlenségát 
és szükségét annak, hogy megtöressék a nagyravágyó, ki lerom
bolta azt. 

A franczia kalózok gazdag zsákmányokat ejtettek az angolok 
rovására, s Napoleon egy időben azon gondolattal foglalkozott, hogy 
harminczhat ezer embert küld Indiába, kik támogatván az elége
detlen mahrattokat, kiragadják ama birodalmat Anglia kezéből. 
De Nelson és Sidney Smith parancsot kapnak átfúrni minden, 
száz tonnánál nagyobb teherképességű hajót, mellyet elfogniok si
kerül, a többieket Maitába küldeni, Spanyolország kikötöit és ré
veit felgyújtani. Az angolok elfoglalják Surinaroot a holland gyar
matot és Goreát Afrikában; nem tisztelik a lobogót, nem a sem
leges területet ; melly megsértése a nemzetközi jognak igazoltnak 

•) Bignon ur kérdi: "E háboru-elemek, mellyeket Pitt ur k~ezen tslál, 
nem Napoleon botlásain~tk tekintMdök-e eredm~nyei gyanlnt? Én nehéze~g n~l
kül elismerem az ö hibáit. Igen; hiba, következm~nyeiben vé1.kes hiba volt 11. ha· 
deni terület meg•~rt~se ~at." 
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látszott a Buonaparteé által. Uj találmányú lővetek lángba borit
ják a kikötőket. Hátra volt még a temérdek hajó, mellyek.et 
Napoleon Boulogneban gyüjtött össze: de jóllehet sikeretienek ma
radtak a tengeralatti tüzszóró készletek, mellyek azok. lángbabo
ritása végett találtattak fel, a szigeten való partraszállás kisérietei 
meghiu sittattak a britt fensőbbség által; hetven hajó, wellyek a 
flotta födözésére voltak rendeltetve, szétszóratott, minélfogva gon
dolni sem lehetett többé a csapásra, melylyel Napoleon Londonban 
bittfl ketté vághatni csomójb.t ama hálónak, mellyet Európa szött 
ellene. 

Napoleon a mársékeltet játszotta, s el akarta hitetni a világ
gal, hogy ö a békét ohajtotta: de Ft·ancziaország dühös volt, 
europai b1\.boruba látván magát bevonatva egy ember nagyravá
gyása által, kit azért emelt fel, hogy helyreállitsa a békét. A 
boulognei hasztalan erőködések által kiüríttetvén a kincstár, Na
poleon ötven millio kölcsönadásra kényszeriti a franczia bankot; 
előlegezi az 1806-iki ujonczozást; ismét föleleveuiti az idegenek 
ellen való gyülöletet, s a harczi lelkesülh;éget. Ausztria, me Ily 
minden főberezegének szerepet juttatott, felhagy késedelmezési 
szokásaival, s a helyett hogy bevárná a fél millió orosz megérke
zését, jobbnak találja átlépni az Innt, hogy megakadályozza Porosz
ország egyesülését Francziaországgal, s bataltDába l{eritse Ulmot; 
aztán a Dunánál foglalni állást, megkisérel vén pártjára vonni 
Würtemberg és Baden népeit, Ekkor Poroszország val6sziniileg 
kilépue fegyveres semlegességéből s egy félelmes homlokvonal kép
züdnék. Aközben egy másik vonal c~ehorszligban müködendett, 
támogatva egy orosz badtest által; Macit Tirolon át Károly her
ezeg olaszországi hadseregére fogott támaszkodni, melly ország és 
Schweiz függetlenségük kivivására voltak felszólitandók; Galicziá
ban és Morvában F'erencz és Sándor egy féle! mes ufócsapatot 
képezendettek ; Angiiának rendeltetése volt ostrom alá venni 
Corunat , támogatui egy ne táR kitörendett udvari forradalmat 
Spanyolországban, s felizgatni a nápQlyiakat, hogy segélyjék Károly 
herczeget, közbekapván az olaszorszagi királyságot. 

Napoleon, kihez igy szólott Fouché- "Önnek egy második Ma 
rengóra van sziiksége, és pedig mindjárt az elsö hónapokban: minden 
késedelem halál," mozgásba hozza (sze p. 2-l) Boulogneban fölszerelt 
hadseregét, s egyikére határozta magát ama merész hadi csineknek, 
mellyeket csak a siker igazol; terve volt ugyanis Mack had~eregének 
háta mögé kerülni, s elvágni azt minden közlekedéstöl az oroszokkal. 
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Tudja, hogy megsértvőn Poro~zország területét (Anspach) ellenségév~ 
teszi azt, mindaz{dtal n11m haboz j ~ Mack csakhamar Uhnba zá 
ratik, és harminczháromezer of!ztrák adja rnt'g maght (okl. 19) min 
den vérontá!'! nélldil. Olly rcndldviili cselll<·ny volt ez, l1ogy nem 
tudván máskép megfejteni, ámlásualc tulajdonitották, s Au~ztria 

eliMite a táboruokok:lt, kik illy gyalázatoll példát adtak. Az bi
zonyos, hogy Napoleon a háború vezetésében nem csupán fegyve
rekre támaszkodott, hanem cselfogásokltal, íg-éretekkel, ijeRztgetések
kP-1 is élt j elkedvetlenitette az osztrák ti~zteket, gyiilöletet és 
irigységet hintvén közöttük az oroszok ellen. Károly herezeg 
sem fejtette ki Olaszországban szokott ügycsségét 1\lassena ellen, 
sőt védeni is alig volt magát képes, és Bécd felé hátrált. Napo
leon o. legnagyobL hadtaní eredményt érte cl, győzelmeket aratott 
veszteség nrHkül: nl"gyveunégyezcr o:;ztrákot ejtett foglyúl; ötven
három fiíbb tiszlet, miután eliíbb dicsérctekkel és kitüntetésekkel 
megny(•rte magának, becsületszavuha szab~:don bocsátott. 

Dc az oroszok már ~idve közclegt(lk, olly nép, mcllyet nem 
lehet megvásárolni: Sándor Bedinbe érkezik, hogy megszüntesse 
ama király habozását. Napolconnak tehát igen érdekében állott 
békét·e kényszeriteni ellenségeit; miért is Bécs ellen siet (nov. 
1 :3), s a schönLruuni palotából bocsát ki rendeleteket. Meglepvén 
a Duna hid ját, Morvába megy át, el lévén határozva egy nagy 
csatába ereszkedni. Szüksége volt neki arra, hogy megnyugtassa 
Párizst, hol a tözsde bizalmatlamága, s a köz6oségben terjesztett 
hamis hírek eléggt.'- kitüntették, mikep Napoleon ügye már külön
váltnak tekintetett a nemzeti ügytől. Azonkivül a tenger felől is 
folyton v-eszélytől kellett tartania; s 'l'rafalgarnál a harminczhárom 
hajóból álló franczia flottát teljcaen megverte az angol (okto b. 
21), melly csak huszonhét hajót számított; hasonló volt e vereség 
az abukirihoz, de Anglia Nelson életével vásároita meg a diadalt. 

Austerlilzi csata. 
Napoleonra nézve tehát nélkiilözhetlen volt egy győzelem. 

Az ellenségek lt?izpontositották hadseregeiket; hátuk mögött má~ 

orosz hadtestek nyomúltak elő; Poroszország még mindig inga· 
dozott: ugyanazért nem hihették, hogy Napoleon annyira eltávozva 
müveleteinek alapvonalától egy veszélyes orilzágba merészkodjék 
vezetni hadseregét. Ő elég ügyes volt táplálni e bizalmukat, az
tán Austerlítznél csatába bocsátkozott (decz. 2), melly megmutatta, 
mire képes a kisébb &Zám, támogatva a bátorság és ügyesség ál
tal. Iszonyú volt az öldöklés ; negyvenezer orosz és osztrák esett 

XVlll. 16 
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el vagy kapott sebet j kilencz tábornok és nyolczzáz tiszt jutott 
fogságba. - "Katonák - mondá NapolP-on - ti a világ első 
harczosai vagytok; ürökké fog élni e nap és vállalataink emléke. 
Futnak nyomorult maradványai a hadseregnek, mellybe egy m~:g
vetésre méltó nép kalmár szelleme utólsó reményét helyezte, fut
n ak, hogy hirdessék Észak vadainak, mire képesek a francziak j 
hogy hirdessék, mikép ti, kik Bécsben azt mondottátok: A z os z t
r á k h a d 8 e r e g n i n cs t ö b b é, Pétervárott azt fogjátok mon
dani: Sándo r cs ás z á r n ak n i n cs t ö b b é h a d 8 e r e g e. Ka
tonák l ti megérdemlítek a halhatatlanságot. Mit fog ruondani 
Francziaország? mit tieitek? Katonák! Ti az én fiaim vagytok: 
e nap méltó hozzátok és a ti császártokhoz. u 

De egyetlen csata nem döntötte el a háborút, mellyben olly 
roppant erő állott még a szövetségesek rendelkezésére: mindazál
tal, ha az oroszok égtek a vágytól kiköszörülni a csorbát, az oszt
rákok annyira elvesztették bátorságukat, hogy felülkerekedett a 
béke-párt. Találkozást eszközöltek II-ik Ferencz és Napoleon kö
zött, ki szerette az illy összejöveteleket, biztos lévén fensőbbségé
réli; s csakugyan külön békére birta az osztrák császárt. 

Sándor jó katonákkal, megvesztegetlen tisztekkel rendelke
zett, fővárosa biztositva volt a betörések ellen; mindazáltal meg
boszankodva elhagyattatásán az osztrakok által, kikért síkra szál
lott, kiüríti lerületöket. Napoleon most kénye kedve szarint báll
hatik az ellenségekkel és a habozókkal; új terület-átengedésre 
kényszeriti Poroszországot, s elfoglaltatja vele Hannovert, hazug
ságba hajtván öt ezzel Anglia irányában, ruelylyel akkor alku
ban állott. 

Pos11onyl béke. 
Talleyrand Pozsonyba érkezett, hogy békeértekezleteket tart

son (decz. 26) Lichtensteinnal és Gyulayval, kik mindketten Fran
cziaország felé hajoltak; miért is Napoleon kedve szerint rendel
kezhetett az országokkal, h o g y b i z t o si ts a a b ék é t. Talley
rand kimutatta neki, maonyire szükséges az egyensúly fentartása 
végett Európában életben hagyni Ausztriát; elvenni t öle a velen
ezei területet t), Tirolt, a Sváb-földet , hogy távolabb essék 
Scbweiztól és déli Németországtól, s kiragadni kezéből liszkét az 

1) Amaz ~rtekezletekre vonatkozó leveleiben Talleyrand mindenképen rá 
akarja birni Napoleont, hogy különitse el Olaszondgot Francziaországt61, Ve
lencdt is átadván annak. 
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örökös háborúknak Olaszországban, kárpótolván 6t a Duna, ez oszt
rák folyam völgyével, Moldvával, Oláhországgal, Bessarabiával, 
északi Bulgáriával; melly úton ama birodalom sokkal egynemübb 
alkatrészeket nyerne, s alkalmassá válnék a polgárosító szerepre. 
Nagyszerii eszme, melly ha megvalósittatott, szilárd alapokra fek
tette volna a békét: de Napoleon sem megnyeTni, sem tönkre 
tenni nem akarta a legyőzöttet, hiv en rendszeréhez : gyengi
teni a területeket j mi által csak elégületleneket szerzett, magát 
pedig örökös küzdelemr~ kárhoztatta azok ellen , kiket nem 
leendett képes mindig legyőzni. Ugyanazért az ö békéi csak 
nyugperczek , s mintegy sereg-megállapodások voltak, Ausztria 
tehát átengedte az olasz királyságnak V elenezét Dalmácziával 
és Albániát j Bajorországnak Tirolt, az eichstadti herczégséget, a 
passaui püspökséget, és Augsburg várost; Würtembergnek, Baden
nek, Bajorországnak örökös birtokait a Svábföldön, Breisgauban 
és Ortenauban ; egészben százharminczhárom földrajzi négyszög
mérföldet, egy millio hétszázezer lakossal és tizennégy millió jöve
delemmel : elismerte a schweizi alkotmányt, el királyokúl a bajor 
és würtembergi választókAt, azonkivül 'Ferencz hadi költség fe
jében száznegyven milliót fizetett, vagyis amennyit Pittől kapott 
segély képen. 

Félbéke volt ez, nem vévén abban részt Oroszország: várni 
lehetett, mikép Ausztria, melly elvesztette tiroli és velenczai véd
vonalait s a Francziaországhoz közelebb esö déli német államokat, 
nem fog bele nyugodni e megaláztatásba. Az illy uralomcserák 
továbbá felbontották a kötelékeket a népek és királyok között, 
s megsértvén a nemzetiségeket ingerülteéget okoztak t), 

1) "Legnagyobb gondolataim egyike vala: összpontosítani, egyberagasz
tani a földrajzilag azonos népeket, mellyeket felbontottak, aldaraboltak a forra
dalmak ~s a politika. Igy Eur6p!ban, bAr elsz6rva, harmincz millión!l több 
francziát, ló milli6 spanyolt, ló millió olaszt, 30 milli6 n~metet szé.mitanak. 
Én e népek mindegyik~t egy ~a ugyanazon nemzettestté akartam tömöriteni. Illy 
kísérettel lett volna szép megjelenni az utókor előtt, s kiérdemelni a századok 
h!lAját. Én mélt6nak éreztem magamat e dicaöségre." Mém. de Saint-Héléne, 



- 2~4 -

TIZBNBGYEJ)IK FBJBZBT. 

A poz:-1onyi hékét.öl a t.il~itiig. 

A pozsonyi bék~ által Olaszot·sdg roegtisztittatott az idege

nektől (1805); s az olal'lz király~~~~~~· annyi földdel, huszonöt milli6 
jövedelemmel s az Adriai-tengerrel niivekt'dvéo, nyolczvaphárom 
ezer négyszáznegyvenhét ntlgyszög·m(~rfölrl (rnigliR) kiterjedést 
nyert, ~at millib hétflzázezer lakossaL 

Napolyot·szág. 
Nápolyi Fer·dinánd viöszatérvén, lclke~cdé!!scl fogadtatott, mint 

a hélte jelvc; de uern tudott megbocsátani ; s a vrszélyek meg
szüntével sem szünvlm meg félni, folytutta a vélcmúny-üldözést, a 
kiv6geztctésr-ket, számiizf.9ekot. A Hanta-Fedt! ltatom\i m~m tették 

le a fegyvert, söt nngy tiimegcl<bon járták az Abrur.zókat, raQolva 
és harczolva. A mnlt h:íborult kimeritet(ék a kinct~tárt, miuélfflgva 
szarencsétlen sPgéd<~Ri'lkiiziildJiiz folyan,wrltak: ennek daczára az 
engesztE'Ihetlcn Knr·olina nem nyugodntt, s alig hogy Anglia sza
kított Fr·ancziaor·szággal, ~rinf kcr.ésbe trtte ma~tit London nal, meg
sért ve a Napnlennnak igtlrt >lernlegesHégAt. Rögtön ornszok, an
gnlok és montenP.~r·óiak ltiitnek ki Nápoly partjain, s az orosz 
Lacy ves~i át a pa.-anct~nnkMágot (szE>pt. 2) a nápolyi hadsereg 
fölött, melylyel fdsii OlnHzorflzflgha sr.ándékoztak eliínyomuloi, hogy 

~ezet fogjanalt az nszfrákokl<al, ldlc az Alpesckrili llol·sátkoztak le. 
D~ Ol.a~~zorsziÍg sorRa N~metnrl!zágban döntetett el; s az austerlitzi 
c11ata rf.miilettel tiilWfte el a nópnlyi udvart; a:t. arrgolnk és oro
szok magára 'hagyj~.k; Napo!<~r_,n lcijelenti, hogy n g,,urbonok meg
f1Ziintelt ott nralkndni , R fl:t.aharl fí·lt('f. enged diirgl.i haragjának 
Ka".olina clle.n, kit ujl,;ot·i Athnliának nevez. 

KRt•olina r·ahlúkbúl c~apaf.nkat. sze!'vez; s Fr:í Diavoln, Nunzi· 
ante, Ro dio, Sciarpa uj ..a t'egyv<'rt fognak, barátunk t>s ellenségnek 

e~xiránt félelrnc;ek: a7.nnban Massena kiizeledt~n~. ki jelenti, hogy. 
a, ,i,r:j.lyság megbódítása végf!tt jii, li'erdinand Palermób.a fut (18(1(5 

febr. 13)., rendeJ~tijL ~agyván a korrnány:z.óságnai,, sct.mmi árr>n fel 
nem adoi az er·ödöket. A futó hllsiességet par·ancsolt! Megjlllen
vén a franczia lohogó, nP-m késnek a feladá~sal: de az angolok el
foglalják Capl'it; Gaet:.. ellenáll; Karolina által ö:;ztönöztetve, a 
bandák folytatják apró csatározásaikat. Buonaparte ~ózsef, ki jól 
rendozte a királyi'lágot R erÖtP-IjeRen fentartotta a fegyP-lmet, Napo-



ll!on állal királylya nevu.toii!IU (marez. 10)1 olly kikötés11él, hogy 
ama korona mindig kiilönvAit maradjon l1'r&ncúaou11~ág és az olasz 
király&ágéfól: .-.... "N~pO'ly é11 Sicilia népei "'-'- mondá a beiktatlis 
alkalmával - hóditás-jognál fogva s mint a nagy biro·dalom r~" 

szét képezök estek hatalmunk alá." Egy részröl tehát visazaveti ai 
olMz egység régóta táplált reményét, más részt egy jogigénynyel 
lép elö, mellynek ezen áiJ.itásán kivül Rcmmi egyéb alapja nmcs. 

Aközben József kil·ály franczia modorban ezervezte az or
szágot j miniszteriumokat és egy államtanác8'ot léptetett életbe j 
bérbe adatott a TavolierP. j eltörlötetvén a huszonhárom egyeneB 
adó a telek-adóval helyettcsitlettek, kivételek és kataater nélkül j 
meg lettek szüntetve a neme~ck hübéri joghatóaágai és kiváltBágai, 
de nem czimeik; megsemmisíttettek a hitbizományok, sok zárda 
eltöröliietet t, a közoktatás rendeztetett; a játl1kok és kéJházak szer
vezetet nyertele a lciucstár clilnyérc; kivilágíttattak nz utczák, s 
egy ujat nyitottak Tolcdótól Capodimontcig. Beviletelt a Napo
leon-codex, s hab~iJ· esküdtek nélkül s kiilön bizottságokkal és 
kivételes tiirvényszékckkel, mindnzáltal ti.il{élyc~bitette az a jogtu
dományt és igazság~zolgáltatást, egyszerHséget és eriít kölcsönzött 
a közigazgatásuak. 

De Nápoly koron~ja tövi~ kor·ona volt; miuden ponton fello
bogott a háboru hí.ugja; Gaeta megadta mtogát (.iul 18), de foly
tonosan összeesküvéRek szi.ivetnek a kormány ellen j minden hegy, 
minden Hüvény rablóktól hemzseg j telve voltak a börtönök ; egy
mást érték az agyollliivetéselt, al<nszlások, mindcz önkenyeser!' és 
pedig nem csupán a knlonat~ág részériíl; s Karolina diplornákat 
és tiszti kalapokat kiildiizött a gyilkosoknak. Salieeti, a jakobi
nus r·cndör-mini:;ztcr, iszonyu szigorral járt el j s egy iz ben palo
tája alatt aknát robbantottak fel, d<" ö megmenekedett. Egyeb
iránt a nápolyiak züme alkalmazkodott az uj rendhez, s Józsefet 
szerették vagyinkább szánalommal visoltettek iránta, tudván, hogy 
nem volt hatalmában egyebet tenni mint végrehajtani a hajthatlan 

csá~ zári a!; aratokat, hüLórsé~gel hclye\tesiteni a hübérséget, adó
kat kivetni, sorozni, szigort gyakorolni ura értelmében. Bayonoe
ból alkotmányt is adott (!808 j un. 20), melly azonban minden 
bizto~;.itékot nélkülözött s csak fitogtatás volt a nyomorok köze

pett. 
A német htrndRiom vége. 

A luueviltei szerzödés gyökerestül felforgatta a német alkot· 
mányt. A birodalom területének egy kilenczedét elveeztette; tas· 
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jai közül felénél több megfosztatott az önkormá.nyzatt6l i sokan, 
kik megBrizték azt, kiterjesztették uralmokat a kártalanitások 
erejénél ·fogva, mellyek Regensburghan intéztettek el Franczia és 
Oroszország között. Ezek értelmében az egyházi fejedelemség~k 

birtokai világi hatalmak között osztattak fel : gyülöletes és erő
szakos müvelet, mellynél fogva, amint Francziaország kegye hozta 
magával, birtokok és választó-fejedelemségek osztogattattak, mely
lyekröl mindenki tudta, hogy csakhamar el fogják veszteni jelen· 
tőségöket. A négy világi választóhoz négy más adatott, úgymint: 
a würtembergi herczeg, ki királyi méltósá.gra emeltetett, Hessen
Caesel őrgrófja (Landgraf), a badeni őrgróf (Markgraf), s a tosca
nai nagy-herezeg mint a salzburgi érsekség birtokosa. Az egy· 
háziak közül csupán a mainzi tartotta meg helyét a birodalmi 
gyülésen: harminczegy püspök vagy apát töröltetett ki a fejedel
mek sorából ; a szabad városok száma ötvenegyről hatra szállitta
tott alá. A tiz választó szavazatból nyolcz esett a protestansokra, 
mi megzavarta az egyensúlyt a két felekezet között, mint szintén 
a fejedelmek s a városok testületében is többséggel rendelkeztek 
11. protestana ok. A forradalomtól azt várták, hogy véget vet az 
apró örökletes uralmaknak s a polgárok hatalmának, s a helyett 
oda lettek a köztársaságok és megszilárdult a fejedelmek hatalma: 
a német függetlenség és egység semmivé lett, s legszerencséseb
bek voltak, kik legelöbb szakadtak el attól j a püspökségek elnyo
mása ketté vágta az utat, mellyen a nép fiai az uralkodók közé 
juthattak. Az egyházi fejedelemségek megsziintetése igaztalanság 
volt, mert nem követelték azt a népek, mellyeket senki meg nem 
kérdezett: s az igazság azt hozta volna magával, hogy a gyöze · 
lem által okozott veszteségeket mindnyá.jan egyenlő arányban vi
seljék; mig ez egy uj lengyelországi osztozkodás volt, eszközölve 
magok a birodalmi tagok által. 

NapolElon nem állapodik meg j kiküszöböli a b i r o d a lom 
nevet 1 melly az ös h ü béri h ie rarchiára emlékeztet, s Francziaor
szág védnökségével helyettesiti Ausztria fenhatóságát ( 1806). A 
regensburgi gyülésen Francziaország megbízottja kijelenti, misze
rint ura nem ismeri el többé a német birodalmat; a fejedelmek 
tudatják, hogy elválnak a birodalomtól, melylyel a kötelék tényleg 
már megszakittatott. Talleyrand vásárra vitte a népeket, e Napo
leonnal, Mazarin példájára, egy R a j n a i Sz ö v e ts é g e t terve
zett Bécs hátrányával s Napoleon védelme aiatt Uul. 12). A har
minczkilencz czikkely főbbjei értelmében a német urak kijelentik, 
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mikép a birodalomtól örökre elszakadnak, s egymás között szö
vetségre lépnek, melly a fraucziák császárán,ak védelme alatt áll, 
s minden hatalomtól, melly a szövetséghez nem tartozik1 függet
Janitik magukat i a közös védelem czéljából hadjutalékot, 8 a fran
czia birodalommal szövetséget állapitanak meg olly módon, hogy 
egyik rész continentalis báboruja a másikkal is közös legyen. Na
poleon tehát a Rajnán tul is uralkodott, mellyröl pedig azt han
goztatta, hogy határul fogja tekinteni i s ismét ötvenhárom ezer 
harczost biztositott magának. II. Ferencz bevallja saját elégtelen
ségét, mondván : - "Miután meggyőződtünk, hogy nem tehetünk 
eleget a császári tisztség által reánk rótt kötelezettségeknek, le
mondunk a koronáról, mellynek. csak addig volt előttünk becse, 
mig a választók s az államok bizalmának megfelelhettünk, 8 kö
telességeinket teljesithet tük," s feloldja alattvalóit az eskü alól 
(aug. 6.). 

Miként a lunevillei béke által v i l á g iasi t t a t t ak, úgy a 
szövetségi okmány által sokan füg g ös i tt e t t ek (Mediatisirung) 
a fejedelmek és urak közül, mi azonban még nem a nép javára, 
hanem tisztán a sauverainek előnyére történt, kiket Napoleon ön
magán kivül senki más által nem hagyott fékez.tetni i kik öt arra 
ösztönözték, hogy változtassa meg az alkotmányokat s léptesse 
életbe az önkény-uralmat i s kik szolgaság és ajándékok árán haj
hásztak létet vagy növekedést. A fö-cancellár prímás és altesse 
eminentissime czimet vett fel ; a bádeni választó, a bergi herczeg, 
a hessen-darmstadti őrgróf (Landgraf) nagy· harczegek lettek i a 
nassaui ház feje herczegi, a lcyeni gróf fejedelmi méltóságra emel· 
tettek. Ezek a terület-kérdést egymás között cserék utján vagy 
pedig független városok, németrendi javadalmak, s más kevésbbé 
tekintélyes területek uj egyesitése által intézték el. A szövetség 
tagjai megtartották a sauverainség jogát. A bezárt vagy szomszé
dos területek, mellyek az okmányban meg nem neveztettek, el
vesztették függetlenségöket. Napoleon rokonságokat köt a német 
fejedelmekkel i a bajor király egyik leányát Olaszország alkirá
lyának jegyzi el, kit ö fiává fogadott i s uj embereit minden m6-
don elegyiteni törekszik a régi családokkaL Hódolva környezik 
öt ez apró fejedelmek i s hallatlan tiszteletnyilvánitások között 
visszatérvén Párizsba, már u em embernek, hanem halhatatlan és 
isteni lénynek hiszi magát, miként a költők birdették felöle, s 
hűbéri nemességtől akart környeztetni, herczegségeket és uralma· 
kat teremtvén. 
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Majd n Pol'ta is közeledik hozzó, s követe~ küld, ée elfogaclja 
Sebastianit. Pétervár s1-intén ügynök öt meneszt Párizsba, s egy 
szerzödés köttetik, melly titokban maradt, de mellyben Oroszor
szág a Cattarói kikötök odahagyására kötelezte magát; s Napo
leon beleegyezését adta a ragu8ai köztársaság függetlenségéhez, a 
forta védelme alatt, 1:1 elismerte a Hét sziget köztársaságát Ez 
e.J?gedmények által ciszakitotta Oros~országot Angliától. Poroszor
B2<ág kijelentette ez utóbbinak, miszerint Hannovert csak azért fog
la,lja el, hogy visszaadja neki ; a helyett azonban elfogadja éR be
k~.belezettnek nyilvánítja, s kizárja onnan az angol hajókat és 
árúkat. 

Ama növel~edésck és e jogaértések panaszokra fakasztják a 
w higeket ép U!!J mint a torykat; kimondatik a hajózár (em
b a r g o), szabadalom-levelek adatnak a porosz lobogó ellen, mit 
Gusztáv, svéd király is utánzott. Pitt, miután látta volna ama 
diada),okat, meghalt Uun. 23); sulyos csapás Angliám., miként min
dig az egy ollyannak bukása, ki még meg nem szilárdult. rend
sze;rt teremtett, vagy a dictatoré a válság perczeiben Hnlyét egy 
uj coalitionalis miniRzterium foglalta el, mellybe Grenvillc, a 
szónok Erskine, és Fox léptek be, kinek fölemeltetése bizalommal 
töltötte el Napoleont, mert mindig ellenezte a háborut. Talleyrand 
mindig ohajtotta a bensli szövetséget Franczia és Angolország kö
z_ött, mellynek alkotmánya magára voni.a figyeimét a szabadabb 
időkben; s midön Fox értesitette Napokont az ajánlatról, me Ily 
neki a császár meggyilkolása iránt -tétetett, Talleyrand ez alkal
~at egyezkedések kezdé~ére használta fel. De Fox csakhamar 
meghalt (szept. 13), s utóda Grenville, ellenséges érzülettel visel
tetvén Francziaország iránt, megszakította az érintkezéseket. Na
poleon aközben mind leplezetlenebbül mutatta be a világnak 
uralmi rendszerét: Ot·oszország kárpótlást kérvén a siciliai király 
részére, ő e czélt·a a Baleari-szigeteket engerlte át, a nélkül hogy 
megkérdezte volna Spanyolországot. 

Poroszország. Negyedik !c!Zö\·etscg, 

III. Fridrik Vilmos, midiíu a trónt elfoglalta (1797), Porosz
országban a békét megszilárdulva, a védnökeéget sok fejedelemre 
ldterjesztve, az átmeneti ker(:skeclelmet, a be- ~s kiviteli szabad
ság következtében, virágzó állapotban találta; a pénzügyek, elü
tőleg a pétervári és bécsi gazdálkodási rendszerektől, híven a kö
telezettségekhez, tehát ügyesen kezeltettek ott; kilencz millióra 
ment a lakosok sz~ma1 harminczegy-harmir~czbat miJiió tallér kö-



24.1-) 

zött dltakozott a jövodeltlm. N11poleonuak simoga.tni cs rrőeite

nie kellett volna e szövctl!lég,,st Oroszország ellenében; a helyett, 
szenvedélyböl álnok lévén, hízelegve kifosztotta azt, s ismételt rá
szedésekkel világossá tette Poroszország előtt, mennyire hamis a 
semlegességi rendszer. E batalomnak nagyon is sok oka volt arra, 
hogy elégedetlen legyen Napoleonnal, ki Németországban a változta
tiLsokat megkérdezése nélkül hajtotta végre, úgy bánván vele, mint 
mál'lodrendii hatalommal, olly dolgokban, mellyek azt igen közel
ről érintették. Most ismét szövetségre szólitotta északi Németor
szág fejedelmeit j Nagy-Britanniának ajánlatot tett Hannover visz
Azaadása iránt j a franczia hadsen•get porosz területeken élelmez
tette, mintha amaz ország hódított föld lett volnn; s nem a sar
czak és adók voltak azok, mollyek leginkább éreztették az elnyo
mást és a méltósá.g hiányát. 

A népek s az irodalmárok, kik, elmerülve az elvontságok
ban, kevússé törödtek az erő által eszközölt változásokkal, nem 
maradtak érzéltetienek az idegen bántalmazás iránt; s ama böl
cséf!Zeti áramlat ellenében, mellynek egy porezre mindenki meghó
dolt, ismét életre szólittatott a régi német szellem. Különösen az 
i1iuság teljes volt ot.t hévvel, s az irodalomban ujra fölmerült a 
német nemzetiség eszméje, honnan a vágy lemosni a gyalázatot, 
melly Ausz.trián s az cgéBz német teliten elkövettetett. Ama fel
lobba.nt indulatoknak központ gyanánt a szép és hódító szellemü 
Lujza Auguszta királyné szolgált, Iti, imádtatva férje és az egész 
nemzet által, érzelmet és lelkesültséget öntött Poro~zország anyagi 
politikájaba. Szitották e nemzeti haragot a gúnyolódások, mellye
ket Napolcon engedett mngának hirlapjaiban a német fejedelmek, 
Ausztria, Oroszország ellen ; s még inkább az, hogy szahad váro
sokban egéHzen v:-hatlanúl hat könyvárost fogatott el, mert haza
fias iratokat terjesztettek, s katonai bizottságok által halálra ítél
tette öket, melly itélet egyikökön végre is hajtatott, a többiekre 
nézve pedig becstelcnitö büntetésekké változtattatott át. Egész 
Németországot a düh moraja f1ttotta be, s Fridrik Vilmos nem te
hette, hogy ne fegyverkezzek : ámde ha a katonák égtek a haza
fiságtól s bizalmat meritettek a régi gyözelmekbiíl, a tábornokok 
mind örel!;ek voltak, a classiltai iskolából j csupá.u a hetvenes Braun
scbweig-OEis hercz.eg, ki már a sileziaí háboruban is részt vett, 
birt még antique fö 1nellet erőtelje!! szervezettel. 

Ismét kitört tehát a háboru: ruindazáltal a kiraly csak azt 
kivánta , hogy a francziák vonuljanak vissza Németországból, 



mellyet Qk nélkül foglaltak el, s hogy a szerzöcléseknek megfelelö
leg a Rajna tartassék határ gyanánt. De Napoleonnak gyözelem
szomjas hadserege volt j rokonai és táborookai trónra vágytak; 
pénzügyei rosz lábon állottak ugyan, de mit sem tesz? hadseregeit 

·majd eltartja Németország. Kiáltványt bocsát tehát közzé (okt.) : 
- n N em én hivtam ki a poroszokat j ök kényszerítenek, hogy uj
ból átl~pjem a Rajnát: én vas fej ü vagyok, s nem engedek olly 
könnyen. Francziák, ti segiteni fogjátok csá~zártokat lerombolni 
a rosbachi emlékoszlopot." 

Oroszország császárja, ifiu tanácsosoktól környezve s keblé
ben nemes érzelmekkel, zsarnokoknak tekintette Pált és Katalint, 
igaztalanságnak Lengyelország feldarabolását, politikátlannak a há
borut Francziaországgal, s kötelessegének akadályozni Franczia és 
Angolországot, nehogy átlépjék az igazságosság határait, s kény
szeriteni őket a nemzeLiségek tiszteletben tartására. Ez volt az 
ok, amiért elsö izben fegyvert fogott, a nem vallotta be levereté
sét, hanem csak, hogy elhagyatott az osztrákoktóL Most Porosz
országgal egyesülten uj rohamra készült, remél ve, mikép Ausztria 
is fel fog ocsudni áléltságából, annál inkább, mert ügyeit Metter
nich hm·czeg kezdette intézni, ki a mit egy11zm· magában föltett, 
ahhoz makacsul szokot ragaszkodni. Azonban a poroszok, anélkül 
hogy bevárnák az oroszoka t, megkezdik a hadjáratot; Ressen és 
Szászország egyesülnek velök, de mind számra mind akarat-össz
hangra nézve sokkal alantabb állanak Napoleonná!. Több össze
csapás után, a jenai sike ág flgy nagy csatának lett szinhelye (okt. 
14)1 hol negyvennégyezer porosz győzetett le ötvennégyezer fran
czia által, s a rosbachi vereség meg !ön boszulva. 

Nem volt döntő e csata, mindazáltal a monarchia, melly a had
seregen alapult, a hadsereggel együtt elve~zett; pá.ni félelem szállja 
meg a poroszokat, a főbbek és Braunschweig herezeg sebet kapnak 
vagy elesnek, s Napoleon bántalmazza öket napi parancsában, mig a hir
lapok a királyné tisztelt nevét hurczolják sá1·ban, ki nmiként Armida, 
eszelősségében tüzet vetett saját palotájának." A szász foglyok
kal beszédbe ereszkedve elidegeniti öket a szövetségtöl; s hercze
gök, ki II. Fridrik óta Poroszország drabantjául szolgá.lt, s ugy 
volt ismeretes, mint a ki gazdálkodott övéi vagyonával és véré
vel, Posenbe jö, és egy szerzödést ir alá Napoleonnal ; király 
czimmel a rajnai szövetségbe lép, huszezer katonát adand, a kath o
likuscultust egyenjogu vá fogja tenni a lutheranussal azon országban, 
hol ez született. A többi szász tartományok szintén hozzá. járul-
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nak a ezövetséghez. Tiz napp.al a jenai caata után Napoleon be
vonul Berlin be, e II. Fridrik Sa n s-e o u c i j á b a n vesz szállást; 
táborookai üldözöbe veszik a hadsereg maradványait, sokasitva a 
fegyver-tényeket és öldökléseket; Lübeckben az utczákon is folyt 
a harcz, s a nök, kik olly hazafiasan élesztették a hősiességet, 

zsákmányul esnek a katonák baromiasságának. Blücher, Schill ka
pitány, Braunschweig herezeg megveretve mint sereg-vezérek, ban
da-főnökökké lesznek, s egy uj nemü hősiesség kap lábra, mi 
többé nem a királyok, hanem a népek müve. 

Napoleon mint hóditó jár el; Berlinre százötvenkilencz mil· 
lió sarczot vet j Poroszorszagot franczia modorban négy kerületre 
osztja j számüzi az ellenséges érzelmü családokat j hüség· esküt kö
vetel j lázadók gyanánt bánik azokkal, kik szeretik és azoigálják 
a királyt j világosan kimondja, hogy tiz év leforgása alatt a Na
poleon család lesz legrégibb az Európában uralkodó házak között. 
Francziaország el van ragadtatva a habérok által j mindamellett 
igen elevenen érzi a béke szükségét: de mert a senatus kifejezést 
bátorkodik annak adni az üdvözlések közepett, Napoleon haragra 
gerjed, áruláshoz hasonlitja ezen, a fejedelem gondolata s a nép 
ezükeégei közé való tolakodás t j csak ö fogja fel, mire van 
szüksége Francziaországnak j a senatus jegyezze meg maganak, 
hogy semmi sem fogja öt megakadályozni ama nagy rendeltetések 
valósitáaában, mellyeket a nemzetnek Rzánt. 

A nagy rendeltetés uj háboru vala. Visszautasit minden 
egyezkedést Poroszországgal (nov. 21), s Berlinből tudatja a britt 
szigetek zárolását. Megörökítvén ekként a háborut, Francziaor
szágban uj katona-állítást, s a nemzetörség mozgósitását rendeli 
el : s az anyák és jegyesek sirá.nkozáeai kisérték most már a di
adalokat, mellyek többé nem a nemzet és a szabadságéi, hanem 
csupán az övéi voltak. 

Oroszoretág. 
Hátra volt még a nagyban megnövekedett orosz hadsereg, 

melly most egyedül lévén, a maga módja szerint szabadon müköd
hetett, s melly vallásos buzgalomra hevíttetett a nemzet és Sán
dor által, ki a vallást használta eszközül, hogy felizgassa a népe
ket megvédeni a függetlenséget. Napoleon, ki mindent elkövetett, 
hogy b~rátjává tegye öt, mint egyedül méltót hozzá az akkori 
uralkodók között, most makacsul vesztére törekszik, s felizgatja 
ellene Török és LengyelorE:~zágot. Törökország megsértette Orosz
országot, mert a nélkül hogy beleegyezését kikérte volna, elmozdi-



taUa a ro()Ldva I:ÍIJ olálum~zá.gi lwspodárolu\t i Ü•·o~zorl!:tág francria 
bujtogatásnak tulajdonitván a dolgot, hamg•·a gmjed s a Po'l'ta 
ellen indul, támogatva az angolok által, kik megtámadják Kon
stantinápolyt (1807 febr.). Sebastiani, tábornok és követ, védelmi 
állapotba helyezi a fővárost, minek következtében megmentetett i 
de a flottát elégették az angolok, kik mindig készek, ha a ten
geri erők elpusztitásá•·ól van szó. 

Napoleon megérkezése Posenbe ( 1806 deez. l) uj ból életre 
keltette a lengyel reményeket: "E nép honezeretetc (mondja na
piparanesában) és nemzetiségi érzelme meg van edzve a szeren
esétlenség által : első szenvedélye ujra nemzetté, L•nni. A ga~da
gok elhagyják kastélyaikat, hogy hozzám siessenek kérni azt, s 
felajánlani bofolyásukat, gazdagságukat, fiaikat. Meghat<í látvány ! 
már egészben visszavettek •·égi viseletüket és 8zokásaiknt." Napo
lcon vissza nem aiiitl•atta volna L.;ugyelországot Ausztria megsér
tése nélkiil i de egyéb erőszakoskodásai nom engedik, hogy mint 
mérsékletet diesérjiik tartózkodását ez ujabbtóL A lengyel nem
zetiség megujitása nem olly eszme· volt, me Ily hízeleghetett volna azon 
embernek, ki lábbal tapodta a nemzeti~égeket, és nem tetsz
hettek neki amaz alkotmányos formált, rncllyek egész a lázadásig 
feljogosítottak ellenállani a királyi akaratoknak 1). Hanem igen is 
tudta, húgy a lengyelek bátrak, 11 jó hadsereget remélt belölök alko-t
hatni saját dicsősége szolgálatára, vagy pedig <)gy hatalmas oldal
támadás eszközlésére Ot·oszorJ:l.íág cll(>n, Kosciuslw nevébeu egy 
kiáltványt költött tehát, s összejiivetcl helyétil Posont tűzte ki a 
lengyel tisztcknek, kik előmozdítanák az orsz;íg fölkelését. Dah
rowilki, a forradalom régi katon:~ja, kiáltványokat tesz l(i)zzé Na
poleon die~é•·ctút·e, ki hároms:~ázezer emberrel ltözclgett, hogy meg
semmisítse ellenségöket; s ki valóban hízelgett nekik, intv·e öket, 
barczoljanak és mutassák magukat méltóknak !m·a, hogy ujhól 
nemzettó alakittassanak. 

l) M••g>< Mont.i is 11jánlolt11 azt neki Sp(l.da di Ferl,e,.;eo czimii ki:lltemé-

nyében: 
Ecco pos<\ia un diadoma iu tr<~ ,;per:z><to 

(Sil non ingsuM dello sguar<lo il volo) 

Sald11rsi, e ratto del gmn Sira al fiato 
Qué t.re brani animarsi e fnrne un solo. 
Rompe al nuovo prodigio il vondie:lt.o 

Polono i ceppi, e dell artico 11olo 

Alle barbara torme oppon piu sagggio 
t'aldi scbermi di ferro e di cor11ggio, 
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Napoleon deczember közepén Franczia és OlaszorszAghól a 
napot és utakat nélkiiliízi) zord északi vidékekre vezeti katonáit, 
hol dicstelen és küzclelem né lk ül való szenvedéseknek kitéve, 
megfogyatko~tak bátorságban és sze r etet ben. Napoleon lelket ön
tend/1 beléjök, Pantheont rendel Párizsban a uagy hndsereg tiAz
teletére, 111egkettözteti a fizetéseket, pazarnl bánik a kitüntetések
kel j de uetegst~gek lApÍI( tn~g' 8 harczOROkflf1 !:1 elbátorta}anitj!l.k 
öket a lwzákok knl való apró csatÁrozások. Napoleon Varsóban 
üti fel téli l'lzállását j tle mig ö semmiben, még a szerelmeskedé
sekben sf'm érzett hiányt, a többiek hideg és éhség által gyötör
tettek, mit a nélkUlözésekhez és égaljhoz Azokott oroszok elő

nytikre haRználtal!: fel. A marshallokat táplálta a remény, hogy 
majd királyságra teRzn1~k sznrt, m:1s réRzt azonban nem kevéssé 
voltak elltedvNlenellve, látva, mikí~p Napoleon csak saját testvé
reire gondol. A vállalatok sem ig-en sikerültek Lannesnek, Ney
nek, Muratnak; annál iHid.bb, mcrt Nnpolcon alább hagyván eré
lyéböl, hiányzott az egység a hadrnozdnlatokban. A Benningsen 

ollen vivott ey la ui csatában (!807 fe bt•. 7 és 8) hat·minczczer em
bernél több veszett cl : hasztalaD mf.szártás a havon : aztán kifá
rad va mindk~t fél ::~zomotú nyugalomnak adja át magát; de r.z 
ellenségP-k tnpa.sztalták, miszerint. Napoleon is ves11thet , s hogy 
egy vereség megingathatja öt. Ötl!záz mérföldnyi (leghe) távol
sá.gban fövárosatól, a esáBzár uj katona-állítást kénytelell e!nm
delni ; hu:..;y hiztl)sitsa magát, Danzig ellen küldi Lefebvrct, az 

e1söt, kit hercze~skgre emelt, jóllehet alacsony származásu volt. 

A heilsbergi csata nem sikeriílt j de négy nappal utóbb U un. 
24) a roppant vérontással és nagy ágyutiizzel vivott frif'dlandi ut
k~etben az orollzok megverettok ; Victor tábornok, kit'lek fö ré
sze volt a diadal kivívásában, tábornagygyá neveztetett. Azonban 
harmincze~ernél több sebesült nyögött a kórodákban, ugy hogy 
Napoleon bfi!Jtta, mikép n<>m osztrákok ~~ 'poroszokkal van dolga, 
s egyezker!P.st ohajtott. 

Til!iitl bék~. 

Napoleon é11 Sándor, egyik harmincznyolcz, a. mhik huszon
kilencz éveFI, halmozvák diosőHéggel és hatalommal, mindketten 

kény'l\rak s azért hajlandók egymást becsülni, Tilsitben találkoz
tak ~rte-kezlet dgett (jul. 7 és 9), s kedvök szerint bó.n.tak el a 
világgal. Napoleon uem törö.dött a Portá:val, mellyet felizgl\tott, 
s !!Zaha.d kezet enged~tt Sándornak Moldva és Oláhorsr.ágbM.~. Ez 
V·Ífl.l!Onzáanl faláJrlo.zta s~Mországllt l melly hűséggel viselttitett 
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iránta, s Napoleon rendelkezés~re hagyta svéd Pomeraniát, csak
hogy neki szabad legyen meghódítani Finnlandot. E szerint Sán
dor uralkodott a :B-,ekete-, a Balti-tengereken, a Dunán; valódi 
vivmányok, mellyekért cserében elismerte Napoleon és az ö tt!

remtményei czimeit, s beleegyezését adta a hódító tervéhez egy 
nagy nyugati birodalom alakitása iránt, mig Sándor kelet fölött 
uralkodnék 1 válaszfaJul a hübéri Németország fogván szolgálni. 

A porosz király is megérkezett, hogy könyö1·ögjön1 mit na
gyobb hatással tett hősies neje, s a magas személyek e megaláz
tatásában Napoleon elég aljas volt gyönyörét találni, miért is 
Hardenberg felkiáltott: - "Engesztelhetlen a szerencsétlenek
kel szemben j nem tudná méltósággal viselni a szerencsétlenséget. u 

Hosszab ideig függöben tartván öket, végre kijelenti Napoleon, 
hogy visszaadja államai felét a porosz királynak, de csak Sándor 
iránt való tekintetből. Mintba, nem mondom a nemzet, hanem a 
porosz király nem létezett volna többé, s a hóditás elégséges jo
got adna a birtoklásra. 

Poroszország tehát elvesztette a Rajna és Elbe között fekvö 
tartományait, és egész Lengyelországot, azon kivül, hogy igen 
sulyos adóknak vettetett alá, s kötelezve lett elzárni kikötöit az 
angolok elöl. Napoleonnak hatalmában állott volna kötelezni 
Oroszországot Lengyelország helyreallitására, s egyezkedni az 
iránt Ausztriaval, melly hatalmásság csak nyert volna, ha Galli
cziát Sileziáért kicseréli i de megelégedett azon részszel, melly 
1772-ben képezte Lengyelot·szágot, s a varsói berczegséget alaki
totta abból, a szász királyra és annak ut(Jdaira ruházván azt át 
öröködési joggal. Egy lengyel bizottság alkotmányt szerkesztett, 
melly senatust adott, hat püspök, hat palatinus és hat eastellanus
ból állót i továbbá egy kamrát, mellybe a nemesek gyülekezetei 
hatvan, a városok negyven tagot neveztek i tehát az aristokratia. 
uralkodott. A szolgaság meg lön szüntetve, egyenlősittettek a jo
gok j a törvényszékek védelme alá helyeztettek a személyek. Po
roszország s más német állrimok darabjaiból Napoleon Jeromos 
részére a westphaliai királyság alakul, hol eltöröltetett a szolgaság 
és kiváltságok, fentartattak a különböző nemességi fokozatok, a nél
kül azonban, hogy előjogot adtak volna a hivatalokra és méltósá· 
gokra; az adó megszavazása a rendekre bizatott; a törvénykönyv, 
a sulyok és mértékek Francziaországtól kölcsönöztettek. 

Szóval, minden közép hatalom áldozatul esik a két legföbb
nek, mellyek folosztják egymás között Európát, hogy:elnyomják 



Angliát. De Sándor ez osztoszkodás következtében növekedni 
fog Finnland megszerzésével ; Napoleont pedig megdöntendi a 
spanyol háboru s az egyenetlenség Sándorral az ottomE.n birodalom 
megosztása iránt, melly akkor jött első alkalommal szóba 1). 

TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

Cs ás z á r i k é n y u r a lom. - B p a n y o 1 h á b o r u. 
Wagrami csata. 

Elérve ama hatalmi magaslatot (1807), hol meg kellene álla
podniok az ö magarsztalóinak 2), Napoleon nr.m ismer többé határt 
nagyravágyásában, melly hiusággá fajul; töhbé nem beszél a né
pekről; nem hallgatja az ész szavát, mert az engedelmesség meg
szünt okoskodni. Elbocsátja Talleyrandot, ki a tengeri béke felé 
hsjlott, s ki, éles eRzénél fogva belátván1 hová törekszik Napo
leon 1 ki merte mondani 1 mit mások elhallgattak. Megszünteti a 
tribunatust; eltávolítja a pénzekről s az iratokról a franczia köz· 
társaság czimet; Saint-Denis ben megujitja. családja részére a ki
rályi sirboltokat; nrivérei Rzerelmeit az uj nagyság szerint akarná 

1) Napoleon ás az era nma Urielhetlen dicsheszédében, m(lllyet Tbiers ur 
Hi8toire du Oonsulat et de l' Empire, czimen most tesz ltözzé, olvasom a XXVII-ik 
könyv végén: "EIItapatva az lSOó-il<i hllnmlatos hadjirat {I.Jtal okozott m{lmor
t61, önkényesen megváltoztatni Eurbpa arcznlatit., s a helyett hogy a mult mó
dositásAra szoritkozott vohu•, mi a legnagyobb diadal, mellyet az emberi kéznek 
elérni meg van engedve, meg akarni azt semmisiteni; a helyett hogy tovibb 
szitotta volna elanyünltrc egyiknek s misik ellenében engedett eiBnyök iltal a 
r~gi vet~lkedást PoroszorszAg ~B Ausztria köziltt, kiragadni Ausmtria kez~böl a 
német jogart a n~lkíll, hogy Poroszországnak adta volua azt; közös gyülö
)ett~ változtatui át FrllncziaorRdg ellen azok vet~lked~~M.; a rajnai szövets~g 
czimén egy kövel0lt franczia Németorsdgot teremteni, mellyet alattvalóiknál 
ellenszenves franczia f<•jedelmek, B j6tétem~nyeinkért kevéssé elismera német feje· 
delmek képeztek i ;; miutáu a rajnai h~~otár ez igazságtalan odábbmozditása által 
kikerülhetlenné tette volna Poroszorsziggal az ép olly politikátlan a milly dicsö
s~ges hA,borut, a gylizelern árja által egész a VistuJa partjáig hagyni magát ra· 
gadtatni ; oda árve megki•érleni Leugyelország helyreállitásit, holott háta mögött 
ott volt a le~yözött de dühtől reszket!! Poroszorszig, ott Ausztri&, titokban en
gesztelhétlen ellensége i mind ez, katonai ténynek bámulatos, mint politikai mű, 
oktalan, tulhajtotf', agyrémezerű volt." 

2) Bignon csakugyan megállapodott iU. 



szabályozni ; az erkölcsiaéget mint sze J'lartást, s a ezertartásokat 
mint kötelmeket pn1·ancsolja meg. Azonban a rögtönzött altessek 
egész mást keltettek rnint ti!lzteletet j az udvar, tulterhelve a csil
logó egyenruhákkal, a mercv szertartásokkal s uz ujra felkapott 
rPggeli fngadások kal, nevet!lége~sé vált a régi nemetwk ép ugy 
mint a jó ét·zék előtt: Napoleon mszuf adta X IV. Lajos szercpét, 
B csak tisztil<urátiJI köruyczve \'ette jól ki magát, hol kevesebb 
a hajlongás s nagyobb a nyiltság. A királyságot ohajthatta, de 
nem ama boszantó fényelgést, melly megtug:ulta a népie.; eredetet, 
az éi legfényesebb sngárkörét. 

A 89-iki nagyszerü átalakításokital szemben, mellyek inkább 
az aristokratia mint a királyok ellen foganatosittattak, legmeré 
szebb guny volt a majo1·atusok és hübl'rek alkotáija. Az Ausztria 
és Poroszország által átengedett fiildck e8zldizt, FüHlp Auguszt 
tizenkét pairje s a kerek asztal lovagjai pélolát !:'Zolgáltattak arra 
Napoleonnak. Tizenkét lterczegséget állitott tehát fel a vdenczei 
terükten1 tiz.enötöd részét szánván e czt'•h·a ama jövedelemnek, 
mellyet az olasz királyr-~ág onnan bevenne j Nrípolyországban általa 
adományozandó hat nagy hUhért tartott fen magának, másokat a 
győzelmekről czimezett, ismét másoknt ujb{,l alakitott Olasz és 
Németországban; s mindezt a nélkül hogy a népeitet megkér
dezte, vagy a kabinetek beleegyezését kikérte volna. 

Az embe1·t, ki tisztségeket, czimeket, évpénzeket, országo· 
kat osztogatott, olly hízelgéssei vetbék körül, mdly az ur vágyait 
felűlmulta 1). Aki is, rniut:i.n s:&étfoszlatta az ábrándokat, a jog
é:rLdet is ki altarta t•~pni a keblekbql; 1t elnémítván a gyülölete
ket, tovább rnenve, a véleményeknek is hallgatást paraucsult, el
nyomta a gondolatot és az oktatást, el a lelkiismereteket, s nem 
akarta, hogy az ö körén kivül bármelly más erő létezzék. A há
boru következtében sulyos!\k voltak az adók, és szigorral hajtat
t:tk be. Az ujonczozási törvény nem ltimélte az érzelmeke:, 
kényszermunl1ára rablók közé kárhoztatta a makacsokat, B a be
t!zállásolt katonák zsarolásainAk dobta áldozatul a rokonokat, kik 
föl nem jelentették az lisszeirás elöl rnenekülteket, A kény-uralom 
elkedvetlenít, s növeli az önkény szükségét. Rendkivül szemea 
reodi:lrség őrködött a nagyok ugy mint R. tegkisebhek fölött: s a 

') "Milly ~ktelensÁg- volt e:1 töliik! milly felforgatása ös~zeM elveiknek! 
Milly reildkivüli dolgok;,t vittek miattam ~·.:.ghoo! pedig hé.t minlle&böl semm 
sem v"lt parancsolva, még csalt észre sem vettem." Mém de Saint-Htitfte. 
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rendörségnek engedett szabad kézen s a külön törvényszékek in
tézményén kivül, egész kerületekben felfüggesztethetett az alkot
mányos szabályzat. 

Napoleon XIV. Lajost másolta, midön igy szólt: - "Angli
ában a hatalom egyeduralmi, aristokratikus, töredékes; ugyanazért 
a nemzet különvált attól és szükség van az ellonzékre. De itt a 
nép reám ruházta hatalmát, a nép én vagyok; s nem lehet an· 
nak az enyémtől különbözö érdeke : ki nekem ellenmond, bennem 
az egész közérdeket megtámadj a." Illy nyilatkozatoka t hallva 
töle

1 
azt hihették volna, hogy elveszett az ollyannyira nagy

szerü mozgalmak gyümölcse: de az idő és szabadság müvei nem 
anyésznek el. 

Napoleon maga is érezte, milly ingatag az ö uralma, meg
fosztatván a szabadság támaszától j s rokon királyokkal gon
dolta azt erösithetni 1): de ép ugy esalódott a mor:ilban mint a 
politikában. Józsefet Nápoly, Jeromost Westphália tr6njára ülteté 
egy wül'tembergi herczegnőt vétetvén el vele; biztosítandó magá
nak Holland engedelmességét, melly ország, ki lévén téve az an
golok támadásainak, igen fontos volt, Lajos testvérét tette oda ki. 
rályuak j ez huszonnyolcz, Jeromos huszonkét éves, mindkctten is
meretlenek népeik természetével, és könnyelmüek. Napoleon nem 
sokat törődött ezzel, csak alattvalói hüséget őrizzenek meg iránta 
a trónon, s mintegy az ö basái legyenek 2); miért is a nagy mél
tóságok által a birodalomhoz kötve tartotta öket, s József nagy
választó, Lajos connetable volt; de nem akadályozhatta, hogy Ba· 

· játjaikká ne tegyék a nemzet érdekeit, mellynek élére állitotta 
öket, s melly érdekek gyakran ellentétbe jöttek az övéivel, ki ha
szonélvezni akarta az általa teremtett királyok országait. Az olasz 
királyságban, a nagy hübéreken s a harmincz milliú adón kivül, 
egy millió kétszázezer frank évi járadékot tnrtott fen magának 
kiérdemült tábornokok és tisztek részére: N ápolyra egy milliót 
vetett; a szárazföldi rendszerrel aztán tönkre tette ez országot s 
még inkább Holland ot, melly csak kereskedésböJ él, ugy hogy 

•) "Ér~;ztem elszige:eiL~~gemet; n.indenfel~ mentö horgonyokat vetettem 
a tenger-fen~kre, Kereshet.tem-e rám nézve természete~ebb támaszokat roko
naimnál ~ Többet várhattam-e az idegenek részéről." Ugy:u10tt. · 

2 ) Én nom voltam olly Azer!'neséa minH DsengisluiD az li négy fiával, kik 
nem ismertek egyéb vet~lked~st ruint jól szolgá.Ini neki. Én ha egy királyt 
kinevez tem, mindj&rt Isten kegyelméből valónak hitte az magát; aunyira ra
g6.lyo~ e szó I Nem helytartó volt az több~, kiben megbizhattam volnR, hanem 
egygyel ti\hb ellenség, kit szommol k~llett tartauom." Ugyanott. 

XVIII. 17 
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Lajos ellenkezett, gátat akart vetni a franczia tábornokok önké
nyes foAztogatásainak, de belátva semmiségét, elvesztette bátorsá
gát. Németország szintéu rosz szemwel nézte az uj állam-alakulást, 
annál inkább 1 mert Napoleon a rajnai fejedelmekre olly feltétele
ket parancsolt, mellyek zsarnokiakká változtatták át az előbb atyai 
kormányokat. 

Az austerlitzi és jeuai nagy csapások után csupán Anglia ál
lott még vele szemben. PolitikájAnak főfő czélja e hatalom meg
alázása volt, s mindazáltal soha sem tanulmányozta azt; nem is
merte Anglia aristocratiáját, szabadságát, katonai és pénzügyi 
rendszerét, parlamentjeit; álnok Albion, kalmár nemzet, 
s más hasonló szidalmakat szórt ellene, s mint a hízelgés egy 
részét követelte azokat magasztalóitól; a parlamenti ellenzék·pa
naszait, s a meetingek lármáját fölkelések előhirnökeül vette, ö, 
ki csak dicséretekhez volt szokva; nem lévén ismerős az angol 
teket6riákkal, őszintéknek hitte a béke érdekében történt kérvé
nyezéseket j miként a kormányt, ugy az angol katonákat megve
tette, kikkel csupán egyszer volt dolgaJ ToulonnáL Nem értvén a 
hitel-elméleihez, Angliát pénzügyileg elsülyedt államnak gondolta 1 

mig a roppant kölcsönök, mellyeket az fölvett, a közbizalom wel
lett tanuakadtak; a segélyek, mellyeket a külbatalmaknak nyuj
tott, elevenitőleg hatottak iparára, s cserében gyártmányaiért visz
szafolyt oda a pénz , mig Francziaország windenfelé kénytelen 
volt azt küldözgetni, és semmivel sem birt, amivel visszacserel-
bette volna t). . 

Anglia biztos lévén önmaga felől, alaposan tanulmányozza az 
ellenséget j nem kezd háborut, mielőtt jó szövetségesekre tenne 
szert, kik elhárítsák tőle az első csapásokat ; hadseregeit nem 
nagy számu de válogatott s önkénytes katonák képezik, kik bá
mulatos fegyelemhez vannak szokva. A tábornokok, kiknek a nemzet 
előtt számot kell adniok a katona szenvedéseiről, minden töprengés 
nélkül készek visszavonulni, ha ez által győzelem készittatik elő 

vagy hasztalan szarencsétlenségek kiméltetnek meg; ha sikert 
aratnak, tudják, hogy belépnek a büszke aristocratia soraiba: kü
lönös összhangja a hősiességnek s a kalmári szellemnek. Napoleon 
amaz elövigyázatot félelemnek, a visszaviJnulást futásnak veszi, 
minek következtében elbizakodik. 

•) Még Sainte-Helene szigetén is azt mondotta: "A szegény angol alkot
m,ny most.anl!.ban komolyan veszélyeztetve van." 
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Az angol tengerészet ugy tünt fel a francziaval összehaaon
litva, miként Napoleon az osztrák hadseregekkel szemben. A fran
czia tengernagyok, hiven a régi had-tanboz, nagy sorokban állitot
ták fel hajóikat, czéljok lévén megcsáklyázni s megkerülve két 
tüz közé kapni az ellenséges hajókat. Nelson ellenben egyetlen 
ponton vonta össze fő erejét, ketté vágta az ellenséges vonalat, s 
elszakasztván egymástól a hajócsapatokat, külön-külön intézett ro
hamot ellenök: lehetséges hadfogások, mert gyermekeégtől fogva 
gyakorlott emberekkel rendelkezett, s olly rend és engedelmesség 
uralkodott ott, hogy minden hajó magától is teljesitbette saját kö
telességét. Ugyanazért a milly szerenesés volt Napoleon a szára
zon, ép olly sok veszteséget ezenvedett a tengeren. Francziaor
szágnak, midlln Napoleon azt hatalmába keritette, volt nyolczvan 
sor-hajója, hetvennyolcz iregattej a, negyvenhét naszád ja (corvette) j 
Spanyolország betvennégy sor-hajót és harmincznyolcz fregatto-t i 
az Egyetiült-tartományok negyven sor-hajót és harmincznyolcz fre
gattot bocsátottak rendelkezésére j s mindez tönkre ment 'J!rafal
garnál; ugy hogy Anglia valóban a császárság háboruinak köszön
bette suprematiáját. Minden expeditio, melly a franczia kikötöket 
elhagyta, egy egy diadalra szaigáitatott alkalmat Angliának, s a 
hajóbadnak Trafalgarnál megm:!radt romjai részleges összeütkö
zések alkalmával vesztek el. Linois tengernagy, kinek az lndiai
Oceánon Pondicheryt kellett volna visszafoglalnia , legyözetett egy 
kereskedelmi hajócsapat által, melly másfél millió aterlioget szál
litott; aztán utjában hazafelé, közbe kapatván Waren tengernagy 
hajócsapata által, kénytelen volt megadni magát. Egy másik ha
jóhad, melly Brcstböl indult ki, hogy ellássa a szükségesekkel a 
san-domingoi gyarmatot , vereséget szenvedett és elfogatott; má· 
sok szétszórattak. 

Napoleon megvetette a nyerészkedéseket, mellyek pedig Ang· 
lia. nagyságát képezték; s csak nehezen lehetett vele megértetni 
egy bank hasznát, melly Párizsban magánosok által alapíttatott. 
Hogy a természetes eléje teendő az erötetettnek, nem fért az ö 
fejébe i s miként Anglia szigort alkalmazott a semlegesek irá
nyában, ugy ö egy nagy tiltó rendszert tervezett Anglia ellen. 

Szárazföldi zárlat. 
A szárazf'oldi zárlat eszméje és elve Amerikában már elöbb 

fölmerült. A II. év vendemiaire lB-án a Convent a britt kor
mánynak alávetett tartományok minden áruját és gyártmányát 
eltiltatta, a legszigorubb büntetéseket söt vasban töltendő egész 

17* 
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husz évi fogságot állapitván meg egynémelly ártatlan tények el
len, millyen például az angol piqué mellény viselése. Napoleon 
tehát két köztársaságtól tanulta e fonák zsarnokságot, mellynek 
mind inkább félelmes kiterjedé~:~t adott ugy az et~zközöknél fogva, 
rnellyeket alkalmazott, mind !lzándékát tekintve, melly leplezetle
nül átaJános uralomra irányult. Ő ugyanis, Hollandtól kezdve a 
Joni szigetekig, egész Eur{Jpát saját tengerparttal szándéitazik 
övezni, honnan kizárva maradjon Anglia, rnelly illy módon éhen 
veszne el, nem adhatván tul gyártmányain és gyarmatai termé
nyein. Először Berlinböl, aztán nagyobb kiterjedésben Milanóból 
bocsáttatik közre ez iszonyu rendelet, mellynél fogva minden an
gol, ki a megszállott tartományokban találhatb, hadi fogolynak 
tekintendő; minden angol hajó, áru, tulajdon, raktár szabad zsák
mánynak nyilvánittatik; a britt ldkötökböl érkező hajók vissza 
üzetni parancsoltatnak. Oriás gyermekség, melylyel annyi érdeket 
sértett meg; melylyel a háborut a királyoktól a népek ellen for
ditotta , kiket nehezebb legylizni. E rendelet következménye 
e~ész Európában rablás, lefoglalás, kémkedés lett; megsértettek 
a raktárak és levelek; tönkre mentel{ a kereskedő városok; s 
olly zsarnokság vált szükségessé, millyen a rémuralom alatt sem 
tapasztaltatott. A melly semleges hajó aláveti magát az angol 
motozásnak, többé nem számíthat kiméletre. Végdöfés volt ez a 
kereskedelemre, lehetetlen lévén a semlegeselmek folytatni a hajózást. 

Az egész világ elnyomásá,·al és eröltetésével akar, tehát 
háboruskodni az angolok ellen; az emberek kénytelenek leendnek 
magukat elviselhetlen nélkülözésekre kárhoztatni, a földek szokat
)an gyümölcsöket teremni, a királyok olly kénynralmat fejteni ki, 
millyennel nem mindnyájan birnak és akarnak élni; még olly or
szágok is, mellyek semmit s<>m termelnek, s kikötökön és parto
kon kivül nincs egyebök, minö Svédor·szág, parancsot kapnak az 
angolok kizárására. g rendszer következménye okvetlen a szá
razföld bukása leendett; s lehetetlen volt, hogy fentarthassa ma
gát az erőszak, melly Európát az egész polgárosult8ággal ellen
mondásba hozta, belyi kereskedéssé akarván átváltoztatni a keres
kedést, melly már az egész világot átölelte. Meggyujtattak az uj 
kereskedelmi inquisitió máglyái, hogy elégessek a szigetröl jövő 

árukat; azután k11pzsi>~ágból megengedik azok bevitelét, de ötven 
silhtóli vámfizetés mellett; vagy pedig részleges engedélyek adat
nak, mellyek niivelik a csempészetet Mindenfelé panaszok, erö
szakoskodá~;ok, ellenállásokról lehet hallnni; a czukor, kávé. gya-
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pot-sziikséglet fegyverré leRz Napoleon fillen , kinek tiihhet árt 
egy gazdászati tévely, mint a királyok ellenségeskedései 1). ~~mel

kedett a nemzeti ipar: df'l mondható-e ez előnyösnek, ha nem 
azoigáltat jobb minöségü és olciióbb tárgyakat? Ő azt bitte, An
glia előnyeit a kül kereskedelem szüli, s hogy, elzáralván előle 

az európai szárazföl d, bukni fog: ámde e végből az egész világot 
szükséges lett volna elzárni, mit miután nem tehetett, csak azt 
eredményezte tilalma, hogy Anglia saját hatalmának öntudatára 
ébredt, látva , mikép Európa nélkül is megélhet. E percztöl 
kezdve bizonyos jelleget öltött Napoleon és Anglia politikája; 
Napoleon a kereskedelem lenyügözését, Anglia annak szabadságát 
tüzte jelszóul; s f\ czimen vivattak ezután a hábornk éR köttettek 
a szövetségek. 

Canning és Castlereagh ujra elővették Pitt terveit, az egész 
nemzettel együtt meg lévén gyiizödve, mikép élethalál-harczot kell 
vívni Napoleon tulhatalma ellen. Ez Angliát zároltnak nyilváni
totta, jóllehet ~'gyetlen hajója sem hagyhatta el a ki kötöt, a nél
kül, hogy a hritt C)\irkáló hajók el ne fogják: mig Anglia, Itije
lentvén, mikép a semleges lobogó nem védi ~lz :irúkat, s hogy 
minden hajó, melly FrancziaorRzág kikötöit érinti, elfogatik, való
sággal megsemmiRitette a franczia kereskedést. Tudomásra jutván 
aztán a tilsiti Rzerzödés egy titkos pontja, melly szerint az orosz, 
portugat és dán fll)tták egyesiilendök voltak a franc:>.iával Nagy
Britannia ellen, ez félelmes erővel Kopenhaga előtt terem 
(nuguszt. ), és bomb:í?.tatja a vái"Ost 1 követelve a flotta. kiadatását a 
béke helyreálltáig; s a dánok csakugyan át i~ adtak neki husz 
hajót és kétezer ágyut. Sándor orosz czár haragra lobban a nem
zetközi jog e megsértése miatt 1 jóllehet kimentette azt a közbiz
tonság törvénye; s hozzájárul a szár;~zföldi rendszerhez (okt. 2 ti), 
minek azonban valódi indoka az volt, hogy nem akart zavartatni 
a hóditá.sokban, mellyeket tervezett; s a nemzet Ps családja ellen
zése daczára szövetkezvén Napoleonnal, háborut indit Nagy Bri
tannia ellen. 

Spanyolország. 
Láttuk, milly sok áldozatot hozott a franczia köztársaságnak 

') Tudomb.~omra Colletta az egyedüli, ki védi vagy meotegeti a HZáraz

föltl.i re_udszert (VI. könyv); s szemrehányll.st tesz az elbizakodott Olaszorszll.gna.k 

(VII. l<öoyv), melly nem vettP jó né~en, hogy re~ erÖ.<zalwltattak a franczia 

foo·ouák. 
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IV. Károly spanyol király. Loyalis érzülete és a királyi közös
ségnél fogva, erőteljesen tiltakozott XVI. Lajos letartóztatása 
ellen, s költött, hogy megmentse öt 1 s a kivégeztetés után hadat 
üzent Francziaországnak, a leghazafiasabbat, mert a nép hetven
héorom milliót ajánlott neki a költségek fedezésére 1). De az első 

vereségek megtörték bátorságát, s Károly békét kötött a köztársa
sággat Elöregedve s beleunva az ügyekbe, az ószerű udvari szertar
tásokban, a családi életben, az ülö vadászatban keresett gyönyört, 
minden hatalmat a tüzlelkü pármai Lujdra, tevékeny és szelle
mes nejére hagyván. Bizonyos Godoy Emanuel, testőr, ki nagy 
képessége által az elsli helyekre küzdötte fel magát, hol Spanyol
ország sorsának javítására forditotta igyekezetét, az ország legde
rekabb embereit gyüjtvén maga köré 2), kedvese és ura lett a ki
rálynénak, B örült, hogy fölényre tehetett szert a francziákkal való 
szerzödés pártolása által, mellyben a Béke fejedelme czímet ka
pott 3). Midlin azonban Napoleon, folytatván tulkapásait, kifosz
totta a nápolyi Bourbonokat, s hogy kártalanitsa Siciliát, elvette 
Spanyolországtól a Balaari szigeteltet, IV. Károly megboszankodva, 
a szövetségbe lépett (!806 okt. 5), B Dél visszhangozta Észak 
fcgyverkiáltását. Poroszország leveretése födözetlenül hagyta Spa
nyolországot, melly minden föltétel elfogadására kész volt; B Na
poleon, kinek a nagylelküség nem igen tartozott erényei közé, el
vette tőle a tizenhatezer föbö~ állott hadsereget, s De la Romana 
marquia vezénylete alatt Holsteinba küldötte azt harczolni. 

Portngalla. 
Portugalia ko1·oná.ját a bárgyu Mária viselte ; a kormányt fia 

VI. J án os vitte (1790). Klastromilag neveltetve és mindcn erély 
nélkül, a karban azokott énekelgetni. Daczára minisztere1 Lafo
ens herczeg, ellenzésének, csatlakozott az első szövetséghez Fran
cziaország ellen, s csapatokat küldött; miért is a franczia kalózok 
India és Brasilia szállitmányaiból mintegy kétszáz milliónyi zsák-

1) De Pradt. Ennek könyv<~ jó felvilágosilásokkal azoigál Spanyolország 
tlgyeiröl, de kellö 6vatossággal haszná.land6. 

2) Elég legyen emliteni a hires gazdAszt JovallanoRt K a költö Melendezt. 
3) Nincs olly roHI!, mit nem mondnnak feléHe; de megjegyzendő, hogy 

Bpnnyolországhan nem volt miniszter, ld m11gára nem vonta 11. 11agyok gyülöle
tét és kárhoztatá.d.t, s ezAk után, gynkrsn a népek átk ait, mellyek kevésbbé ön
kénytiek mint a hogy látszanak. A Napoleon-imádók nem mulasztottlik el gya
lázni öt és urát; a Thiars mind e rágalmakat kész-pénz gyadnt fogadt& As to
vább adta. 
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mányt ejtettek. A fegyverkezés költeegeit növelte a rosz ügyke
zelés: 97-ben papir-pénzt kellett kibocsátani, a azóta a pénzügyek 
mindinkább 8ülyedtek. Azután Anglia. elfoglalta a Li8sabon körül 
fekvő erődöket, 8 örséget helyezett el a fövárosban, azon ürügy 
alatt, hogy biztosítsa azt. János Carlotta Joachinát, IV. Károly 
spanyol király leányát vette nöül, ki heves és fenhéjázó természe
ténél fogva nem türhette férje tunyaságát, a örökös czivódásbon 
élt vele. Búkórba esve, János a mafrai kolostorba zárkozott (1805), 
s csak igen ritkán volt látható: de tudomására jutván, mikép azon 
ármánykodtak, hogy örültnek bitessék őt a világgal, gyanakodóvá 
lesz, gyfilölet kel benne neje iránt, minden tehetséges egyénben 
elJenséget képzel ; a rendörfőnök lgnazio di Pina Manique, kit tel
jes bizalmával ajándékozott meg, gyanukkal és szinleléssel töltötte 
őt meg. 

Aközben Napoleon Spanyolországgal egyesült Portugalia el
len, melly magára hagyatván Anglia által, a béke létrejöttével 
(1801 szept. 29.) pénzt és államokat vesztett, 8 kénytelen volt el
zálogositani Hollandnak Brasília bányáit. Az amiensi szerzödés is
mét virágzó állapotba juttatta Portugalt, melly a világ piacza lett, 
hol csak ugy hemzsegtek a hosszu időn át akadályozott ~aleonok. 
Napoleon tliplomatákul mindig tábornolwkat alkl\lmazott, kik hő
sök voltak a csatatéren, de nem értettek az ügyvitelhez: s illyen 
volt Junot, ki látva, miként jut ismét fölényre Anglia, fenyegető 

hangot vett fel, mig az átaJános gyengeség akadályozta a kellő 

rendszabályok alkalmazását. 
Napoleon ámitgatta IV. Károlyt, Portugalia felosztását hoz

ván előtte javaslatba, mellynél fogva északi Lusitania a hetruriai ki· 
rálynak, Algarve a Bék~-fejedelemnelt, a főváros a franczia csapa
toknak lett volna átadandó, mig Károly a két Amerika császárá
nak czimét nyerendette. E bizeigéssci Junot és l'Ylurat vezénylete 
alatt egy franczia csapatot küld Spanyolországba (1807) Portu
galia ellen : a minthogy kevésre nézte a déliekct1 seregét mind
össze huszonnégyezer ujonczb6l állitotta össze, be nem gyakorolt 
lovakkal és tapasztalatlan tüzérséggel. Ekkor felszólítja Portu
galiát (oktob), üzenjen háborut az angoloknak, Adja át hajóhadát 
a francziáknak, zárja el a Tago kikötöit, irtaa ki a portói szölöket, 
mellyek az ország gazdagságát képezték. A kormányzó kénytelennek 
látja magát beleegyezni Portugalia romlásába: de ép jókor ér
kezik Sidney Smith, hogy foganatositsa, mi Canning tanácsában 
meg lőn állapitva, hagy megakadályozza a csapást, s kényszerit~Je 
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Spanyolország és Portugalia. királyait britt védelem alá mene
külni Amerikában, mi által függetleníttetvén a gyarmatok, pia
ezokul szolgálnának az angol iparnak. 

Napoleon, azt hivén, hogy elég csak rendeleteket kiadni, 'a 
Braganza házat trónvesztettnek nyilvánitotta; s remélte, hogy a 
melly napon kiáltványa napfényre jö, Junot akkorra már hatal
mába keriti a királyi családot és Brasília gyémántjait De roszul 
számította a maneteket a hegyeégek között, mellyek nem enge
delmeskednek a z&arnoknak. - "Egy huszonnégyezer emberből 

álló hadsereg - irá ö - a pusztában is fentarthatja magát;" 
császári szavát beváltandó, a szükséges fölszerelés nélkül inditotta 
utnak hadseregét, melly Spanyolországon való keresztülvonultában 
iszonyuan szenvedett, és szenvedéseket okozott, a levéltárak iro
mányai töltényekül használtattak, a kenyeret a földmüvesek szá
jától ragadták el, kik halálos gyülöletra gerjednek királyuk ellen
ségei i'ránt, s megkezdik a kés-harczot. Portugalia kormányzója, 
olly nyomorult módon kelve tengerre (nov. 25), hogy éhséget 
szenvedne, az angol hajókon keres menhelyet, mig Junot megfo· 
gyott és kimerült seregével bevonul Lissabonba. Csekély számu 
harczosaival lehetetlen egy országot megszállva tartani; de Napo
leon parancsolja, s nem türi az ellenokoskodást j a portugalokhoz, 
kik Bayanneban eléje járultak, a nélkül, hogy bevárta volna be
szédöket, igy szólt; - "Nem tudom, mikép rendelkezendern önök 
felöl; az események től fog függni. Talán olly helyzetben vannak 
önöb., hogy egy külön népet képezhetnének? birnak-e az ahhoz 
megkivántató terjedelemmel ? Fejodelmök elhagyta önöket, Bra
siliába vitette magát az angolok által: nagy oktlllanság, s meg
fogja azt bánní" 1). S mindjárt száz millió sarczot vetnek az or
szágra, a hóditók gögjével járnak el; sokan kivégeztetnek, mind
nyájan elégedetlenek; biztositékul a katonákat s a tekintélyesebb 
egyéneket Francziaországba szándékoznak küldeni j a félelem e 
miatt növeli a vágyat lerázni az igát, mire jó alkalmat azoigáltat
nak a szomszéd ország lázadásni. 

Ferdinand, Spanyolország koronaörököse, heves jelleménél 
fogva boszusággal látta, miként azoigál hazája drabantul Franczia· 
országnak s fonatott be a Béke-fejedelem cselszövényei által; mi
ért is félig meddig titkolózva, Beauharnaisval, Francziaország mad
ridi követével tervet fözött a kegyencz megbuktatására. - Hirét 

1) De Pradt. 
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vévén ennek IV. Kát'Oly, liát nyilvánosan élete ellenszött merény
letröl vádolta és fogságra vetette j Napolcon nevetett a dolgon, s 
azt mondá: - "Hagyjátok öket, hadd intézzék el maguk között 
a dolgot, s gyengitsék egymást. u Valóban Ferdinand térdre esve 
kért bocsánatot, s az atya megadta azt neki "tekintetből Napo
leon iránt." 

Spanyol háboru. 
Aközben Napoleon, kifejtett politikAjának megfelelőleg, Murat 

vezénylete alatt nyolczvanöt ezer, nagy részt ujoncz k&tonából 
álló hadsereggel elfoglaltatta Spanyolországot j állitólag szövetsé
gesek, kiknek rendeltetésök volt védeni az országot az álnok Al
bion ellen, de kik ruinden kigondolható visszaéléseket elkövetnek, 
rabolják és megsértik a zárdákat és templomokat, meglepetés ut
ján elfoglalják az erődöket. A nép morog j az udvar nyugtalankodik, 
daczára a nagyravágyását legyező hitegetéselenek; Napoleon ren
delkezik, és sliket az ellenvetésekre, s oroszlánból rokává vál
tozva, szinlel, cseleket szö, veszteget ; ohajtása lévén, esnék földre 
ama korona, hogy felvegye azt kardja hegyével, a legaljasabb 
ijesztgetések és fenyegetésekkel él, hogy Amerikába való mene
külésre birja az udvart, miután jó előre kifözte a tervet elfogatá
sára az utban. De a nép, melly már ellenségeket látott e nem
telenül hatalmaskodó vcudégokben, zavargásban tör ki Aranjuez
ben1 hol az udvar egybe volt gyül ve, s kiáltozza: -· "Éljen Astu
riák fejedelme, halál Godoyra," ki fölfedeztetvén rejtekében, el
fogatik (1808 marcz). E csapáara a szerelmea ki1 ályné minden 
illemet félre tesz; azolgai leveleket ir Murathoz 1), hogy meg· 
mentse ama kedves főt; nincs egyéb vágya, mint hogy hárman 
együtt éljenek: hogy ezt megnyerhesse, mindenbe h.ész bel~egyezni; 
Károly lemoud fia Ferdinand részére, ki megmenti Godoyt, fog· 
ságra vetvén öt; s a nép lelkesülve kiáltja ki az uj királyt, 
mint képviselöjét a nemzetiségnek, mellyet Károly és Godoy el
árultak 2). 

Murat azalatt előre nyomult , s bemenvén Madridba, mm
den cselszövény és remények központja lett. Napoleonnak 

1) Toreno közzétette e leveleket. 
:i) Kll.roly Bayonnaban Napoleonnal ebedelvén, igy nyilatkozott; - Té

len nyáron, minden nap vadfl.szattal töltöttem az idBt délig; akkor ebédeltem, 
azután ismét vadásztam estig. Emanuel (Godoy) értesitett a kormll.nyügyekrlll, 
H lefeküdtem hogy ujriL kezdjem ugyanazon életet, ha csak valami fontos szer
tart!.n nem ak .. dll.lyozott 11bban.'' 
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nem tetszett, hogy a gyiinge öreg királyt egy ifju váltotta fel, 
kinek erőt kölcsönzött a nép szeretete 1); miért is közvetitöül 
tolta fel magát az atya és :fiu között : s VII. Ferdinand, nem biz
ván eléggé a nép-kegyben, rá hagyta magát venni, hogy Bayon
neba menjen hízelegni az erősnek (apr.). Törvetés volt ez, s maga 
Napoleon várt ott rá, hogy a spanyol trónnak a hetruriaival való 
felcserélésére, s egyik unoka-hugának eljegyzésére birja öt. Alig 
érkezik meg, Savary tábornok, ama cselszövény közvetitllje, le
mondásra szólitja fel; Ferdinand ellenáll; bizalmas embere, Escoi
quiz kanonok, kifejti vonakodásának okait; De Pradt, poitiersi 
püspök, ki késöbb annyi szigorral volt itélendö N a po leon fölött, 
megbizatik azok kiforgatásával: de az infansok ellenállnak a zsar
nokságnak. Ekkor Napoleon más fogásokhoz folyamodik. Magá
hoz küldeti a megszabadított Godoyt; elöhivatja IV. Károlyt és a 
királynét, és Spanyolország egyedüli királyaiul ismeri el öket. Ká
roly, a császár jelenlétében, még bottal is fenyegetőzve, akarja 
kényszeriteni Ferdinaodat a jogar visszaadására ; s ez késznek 
nyilatkozik, csak az országgyülés előtt történjék az. 

Spanyolország egyszerre felforrott. A nép, mellynek j6zan 
esze helyesebben látott a tanácsosoknál, már a bayonnei utazást is 
megkisérlette akadályozni; s most vért kezd ontani Madridban; a 
kés hatásosabban müködik mint a kartács, s ötszáz katona vesz-

I) Thiera ur, ki hosszaaan foglalkozik ez aljas csel8zövényny~l, ugyanazon 
kBvetkeztetésre jut velünk , hogy ti. Napoleon lmagitUJ de ne paa t·econnaitre 
Ferdi11and . VII, dont la royaute jeune, dé~irée du Eapagrwl8, aeratt dtf.ficile á 
clétruire; et de comidérer Oharles IV. comme étant loujour11 roi, parce que sa roy
auté vieille, ~ée, odieuse aua: E~pagnola, serait facile a renveraer. s b6lványozása 
közepatt bevallja, hogy Napoleon, d' a11tuce en astuce, devenait a chaque imtant 
pltu eoupable. (Idézett munka. XXX. könyv). Amaz egésr; elbeszél~ben semmit 
sem találtunk, a miért cenk egy sz6t is kellett volna változtatui a miénken, 
melly más forrásokból eredett. De Pradton kivül, vannak szemtanuink is, p. o. 
Pedro llevallos, Eapozitione dei mezzi adoprati da Napoleone per U8Urpare la co
l'ona di 8pClgna, Madrid 1808 ; és Giovanni Escoiqulz, EspoMzione dei nwtivi che 
induasera nel 1808 Sua Macsta cattolica a renderai a Baiona. Párizs 1816. J<'oy 
tábornok e háborura vonatllozó könyvének (1824) csall azon része bir fontos
sággal, melly Franczia és Angolország katonai ezervezetét t{trgyazza. Suehet 
és Saint-Cyr tibornagyok emlékiratai ré~zleges hadmüve!etelue vonatkoznak. 
Legjobb értesítéssei s~:olgál a Riatory of the war in the Peniflllllla ooá in the South 
oj Frtmee from the year 1807 to the year 1814 by W. F. N. Napier 1841.' 8zép 
epizod a Storia delle campagne degli Italiani, Vacanl tábornoktól. Lásd még 
Toreao, Storia della guerra e r·ivoluzione di Spagna 
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tette el életét a zavargl\aban. Murat rendeletet tesz közzé, melly 
ezerint "ki kezében fegyverrel elfogatik, agyontövetik: ki házá
ban fegyvereket tart, agyontövetik i minden gyülekezet, me Ilyben 
nyolcz személynél több vesz részt, puskatüzzel szóratik azét: min
den hely, hol valameily francziát megölnek, fölégettetik: ki láza
dásra izgató iratokat készit vagy osztogat, agyonlövetik. Az urak 
felelösek azoigáikért i a kézmüves meeterek és műhely-fők munká
saikért i az atyák és anyák gyermekeikért; a zárdafőnökök ezer
zetes testvéreikért." S fenyegetéseit teljesiti i de az áldozatokat 
mint vértanukat tiszteli a nép. 

Napoleon Ferdinandtól parancsolólag föltétlen lemondást kö
vetel; s a testi fenyegetések, az erkölcsi ijesztgetések, s a féle
lem, nehogy pert kezdjenek ellene a madridi lázadás miatt, meg· 
törték lelkét ez ifiúnak (1808 maj. 5), ki egy aljas kegyencz, 
egy vak atya s egy tulhatalmas szomszéd által volt zaklatva. 
Károly, alig hogy ismét souverain lett, Spanyolországot és Indiá
kat Napoleonnak engedi át, ki Francziaországtól független királyt 
foghat majd oda kinevezni; Károly maga részére a compiegnei 
kastélyt és gazdag vadaskerteket eszközölte ki, harmincz millio 
reállal ; a királyi herezegak négyszáz millio frankkal kárpótoltat
tak i Godoynak, ki a szerződést létrehozta, minden birtoka vissza
adatott; Ferdinand fenség czimmel Navarrát kapta 1). Napoleon 
tehát megfosztotta birtokától a spanyol királyi családot, s kiált
ványában igy szólt: "Hosszas vonaglás után, nemzetiségtek már 
már kihalóban volt. Én láttam bajaitokat, s orvosoini jövök azo. 
kat. Fejedelmeitek átengedték nekem Spanyolország koronáját. 
En nem akarok uralkodni tártományaitok fölött, hanem igen is 
örök czimeket szerezni utódaitok szeretete és elismerésére. Mo
narchiátok elaggott, megifjítani azt, ez az én küldetéeem. Bizza
tok a jelenben, mert én azt akarom, hogy unokáitok megőrizzék 
emlékemet s igy sz61janak egykor felőlem: Ő ujjá szülte hazán
kat." A milly álnok ép olly hasztalan lépés, mert már ell:lbb is 
azt tehette ott, a mit akart, mig most meggyal~zta magát Európa 
azemében, nem többé egy herezeg rémületet keltő elraboltatása és 

') Napoleon öt a Talleyra;~d tnlajdouát képezö Valencay kastelyban he
lyezte él, a utóbbit felazólitotta, szerezzen a herczegnek kényelmet és szórako· 
11ásokat, ne ezenvedjen az szükséget fehérneműekben és konyha-k.!szletekben, 
vezessen hozllá urnöket, rajt.a levén, hogy valamellyik megnyerje vonzl\lmá.t; a 
igy v&geste levelét: Qua11t c\ voua, votre mi11i011 est aBsez horwrabl~ l Bayonnei 

levél, 1808 máj. 9-röl. 



agyonlövet~s~vel, hani'm az által, hogy elég alj"~ volt c~elszövény
hez folyamodni, ö, kinek rendelkezésére állott az erö. 

V. Károly és XIV. Lajos elfajult utódainak trónja vágyat 
keltett a szerencsefiakban, s Murat biztosnak tartotta, hogy meg
nyeri azt: de Napoleon ügyesebb kézre vélte bízandónak a kor
mányt j s minthogy Luciánnal nem sikerült neki a kibékülés, 
Mantuában találkozott vele (junJ, Józsefet vitte át oda Nápolyból, 
a nélktll hogy megkérdezte volna a népet, mellytöl öt elvette, 
vagy mellynek adta 1 s egy, Bayanneban szinrehozott képviseleti 
gyülés alkotmányt készitett, mellyben a megtartott régi elnevezé
sek csak alig álczázták a franczia formákat. Madridban Napo
leon az Inquisitio minden vagyonát lefoglalja, s nem talál többet, 
hétszázötvenezer franknal , és egyetlen foglyot sem 1). Józseffel 
mint alattvalójával bánik, s rendelkezik a nélkül, hogy megkér
dezné öt j miért is ez panaszokban tör ki, és pénzszükséget szen
"ved, mert a tartományok nem fizetnek. 

Napoleon, ki nem vette számításba a nemzeteket, azt hitte, 
hogy végezvén az udvarral , az országgal is végzett. Azonban 
kijátszván a királyt, egy néppel találta magát szemközt, melly 
miután félénk és körültekintő uralkodóitól megszabadult , egész 
hévvel vethette magát a küzdtérre nemzetiségének ügye mellett, 
nem levén hozzáférhető a csáboknak, cselszövényeknek és ijeszt
getéseknek j s miként a nép szokott, csupán egyetlen czélt tartva 
szem előtt, s kerülö nélkül és tűzzel törve afelé. 

FrancziRország1 melly soha sem volt beavatva a politikai 
. dolgokba, vagy csalódásban tartatott azok iránt, a bayonnei csel
szövényről csak akkor értesült, midőn kitört a spanyol ellenállás. 
Canning és Castlereagh örültek az eseménynek, meg lévén győződve, 
mikép a nép ellen fog állani a félszigeten: Napoleon ellenben igy 
szólt Escoiquiz kanonokhoz: - "Az országokat, mellyekben sok 
a szerzetes, könnyü lcigázni j én ezt tapasztalásból tudom" 2) j 

ugyanazért csak ujonczokat küld oda: de ez megvetésnek tekin
tetik, és sarkalja az ellenállást. 

'J De Pradt. 
2) Do Pradt-hoz pPdig igy szólt.: - "Ha e vállalat nyolczvanezer embert 

venne igénybe, nem fognék hozzA: de elég lesz tizenkétezer; 11.z egész csak 
gyermekjáték. A spanyolok nem tudják, mi f'gy franczia csupat. A poroszok 
ollyanok voltak mint ök, B láttuk, mi történt velök. Higyétek el nekem, rovi
den fog a dolog v~gzödni. Én nem :.karnék ötmkinek ár l ani; de midön politik:.i 
ezekerem futóban van, kell hogy akad!\lyoultlannl hHiadjon : jaj azoknak, kik 
kt~rek~i 11lt\ ~-~:·liJn,,k," 
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Spanyolország, jóllehet csekély gyakorlati elllmenetelt tett, 
élénk nemzeti érziilettel bir, ohajtja a politikai ujjászületést s a 
jog uralmát, erösebben ruint bármelly protestáns nép. A nép, 
melly vallásos, durva és Európától elszigetelt, megtartva józansá
gát a bőség közepett, ép olly hiu nélkülözéseire, mint mások az 
élvezetekre: a papság hozzá van ott szokva háborura tüzeini még 
azon idö óta, midön a mórok ellen vezette az országot, s szaretetben 
részeszül mert polgár. Az elfrancziásodottak nem voltak ott, mi
ként másutt, a franczia tudorn~nyokban és bölcsészetben jártas 
emberek, hanern cselszövök és közönséges egyének, kiket az uj 
kormány nem alkalmazhatott tisztviselökiH vagy eszközökül. Az 
elkülönzött és egymás iránt ellenséges tartományok készek kezet 
fogni, hogy leküzdjék az idegent; s egész Spanyolország fölkel az 
á tk o z o t t francziák ellen. Csakhamar minden egyes tartomány
ban forradalmi junta alakul; legalkalmasabb mód a védelem tá
mogatására, mert szaporítja a tevékenyst!get, növeli a vetélkedést, 
akadályozza az ellenség ármányait, s azt eszközli, hogy részleges 
vereség nem veszélyezteti a közügyet. Az országnak még hat
vanezer katonája volt, a népen kivül, melly bandafönökök alatt 
sorakozott, kik aztán hiresekké lettek, mint p. o. Mina, Empeci
nado, Mancho i a tanulök Cassins, Brutus, Scaevola sat. neveket 
vettek fel j rögtönzött katonák, tábornokok, hősök i másutt kor
mányok folytattak háborut, itt a nép; s a valóban köztársasági 
hadsereg csak annyiban engedelmeskedett vezéreinek, amennyiben 
az ö akaratját teljesitették j küzdött a királyért, de mindig nyil
vánitva reményét a javítások, a cortes összehivása, s a bajok or
voslása iránt. 

A windenfelé emelkedő hegységek, mellyek akadályozták az 
ország egységét, védbástyái lőnek a függetlenségnek. Jók voltak 
a nagy országutak, de járhatlanok a 1nellékvonalak; ritkák a hely
ségek, kevés a viz, az árnyék, ugy hogy egy nagy hadseregnek 
lehetetlen volt magát fentartania. A spanyolok nom szégyenlik a 
futást, miért is kevés veszteséget szanvednek a csatákban; aztán 
az erdökböl és köhalruazok mögül biztosan ezéiba vehetik elle
neiket; a győzelem csak azon tért azoigáltatja a francziák batal
mába 1 hol a csatát vivták; a roppant mennyiségü zsákmány és 
pogyász, mit magukkal czepeltek, nagy befolyásRal volt veresé
geikre. 

A boszuság olly ellenséggel állni szemben, melly kisiklik a 
kézből, elkeseríti a napoleoni katonákat, kik ép olly dühödtek 
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lesznek az engedelmességben , mint a spanyolok a haza védelmé
ben. A kormány átkokat von magára a kényszerü kivégeztetések 
B a végletekig vitt háborui rendszabályok által: Ó-Castiliában lo
vakat szedet, s a nem szükségeseket egyik szemök kiszurásával 
hadmüveletre képtelenekké parancsolja tétetni. A tábornokok ra
bolnak, erőszakoskodnak, kéjhölgyeiket gyémántokkal ékitik, mely
lyektöl a Madonnákat fosztották meg. A katonák, folytonos hát
rálásra lévén kényszerítve miiveletlen és kevéssé ismert vidékeken, 
pusztitanak , hogy élhessenek. Aztán uruk viselete jogot látszott 
nekik adni, hogy mindenféle ravasz fogásokat felhasználjanak: de 
a miket ök hadi cseleknek neveztek, mélyen sértették azok a spa
nyol loyalitást : minélfogva nem csak hatalmaskodóknak hanem 
aljasaknak is tartattak. 

Mindeunek eredménye nem lehetett egyéb a legkeserübb visz
szahatásoknál: egyiknek testvére öletett meg miután letette a fegy
vert, másiknak nején követtek el erőszakot, n harmadiktól leányait 
rabolták el i s a megsértettek szilaj útonállók lesznek ; a nök re
ájok rohanva a sebesültekre darabokra tépik, tüzön sütögetik, ki
nozvn végezik ki öket i megmérgezik a hordókat és kutakat j O por
tóban, Coimbrában egész kórházak ölettek ki j hétszáz foglyot foj
tottak a Minho vizébe. Igaz, hogy a hazafias juntak között nem 
igen volt meg a kellő egyetértés, és bőven sarjadoztak ott az el
lenségeskedések: de Napoleon táborookai, távol uruk szemétöl, 
szintén szeszély ezerint müködtek. Ezek közöl Soult volt a leg
jobb, de seregében akadtak köztársaságiak és nagyravágyók, kik 
egyetértettek az angolokkal, s öt, miként a hir beszélte, Portugalia 
királyává szándék oz tak kikiáltani i és nem támogattatván kellőleg 
az irigy Ney által, kevésben mult, hogy el nem veszett. Dupoot 
Andalusiában huszonháromezer emberrel megadta magát Ostannos 
tábornoknak, kikötvén az ejtett zsákmányt s a visszatérhetést Fran
cziaországba: de a felkelök nem tisztelték azokat, kik megtartot
ták a zsákmányt s nem a fegyvert, hogy megvédjék azt ; mikor 
pedig hajóra szálltak, az angolok fogták el öket. Savary kije
lenti, hogy nem tarthatja magát tovább Madridban, s csekély szá
mu józsefpártiakkal az Ebro mögé vonul vissza. 

E szerencsétlenségeket Junot is megérezte Portugaliában. 
Már roszul állottak dolgai, midön hallja, hogy egy angol hadsereg 
kötött ki Portóban Wellesley Arthur vezénylete alatt: s a fran
cziák első veresége Vimiero mallett felbátoritja B fölkelést, melly 
annyira növekszik, hogy Cintrában a francziák kénytelenek vol-
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tak megadni magukat (aug. 22), a tengeren haza azállittattak. Ek
kor a fölkelt Portugalia, az angolok védszárnyai alatt, szövetségre 
lépett Spanyolországgal. Massena, ki ujolag megjelent ott ( 1810), 
W ellesley és az éhség által üldöztetve, kénytelen volt vissza
vonulni. 

Az ang(,Jok felfogták e birtok fontosságát, s ba elöbb mindig 
legyőzettek a köztársasági francziák által, most iszonyuaknak mu
tatták magukat. Wellesley igen különbözött Napoleon táborno
kaitól; nem a hősköltemény és regény, hanem a hideg és száraz 
ész, a számítások és mértékek embere, aggályosan kiméletes volt 
a népek irányában, mellyek között táborozott, s szigoruan fentar
totta övéi fe gyeimét j a félsziget háborujára vonatkozó tizenkét 
roppant kötetnyi levelezéseiben egyetlen egyszer sem fordul eHI a 
d i c s ö ség sz6; buzdit ó beszédei a katonákhoz oda mentek ki, 
hogy azt mondotta: - "J 61 vagytok ruházva, jól táplálva j ki kö
telességét nem teljesíti, függni fog. u 

J:i'ölfegyverezni a népességeket, csak biztos és jól tanulmá
nyozott hadhllásokban fogadni el csatát, fölszaggatni az utakat és 
hidakat, lerombolni a maJmokat, magtárakat, elpusztítani a mezö
ket és helységeket, ez a hadmesterség, mellyre a félszigetiek ta
nították az oroszokat Annyi mindenféle rendszerrel tettek kisér
letet az ellenséges királyok, hasztalan ; a népek ezt gondolták ki; s 
Napoleon, ki mindig csak a királyokat tartotta szem előtt, nem 
vette azt figyelembe, s makacsul megmaradt sajátja mellett a leg
távolabbi pontokat keresni fel, hogy döntő csatat vivjon, Portuga
liaban vagy Moszkvában. Megparancsolta Lissabon bevételét, hol 
az elgyötrött hadsereg nyugalmat és gyönyöröket remélt: de egy 
bámulandó eröd-vonal, mellyet Torresvedrasnál Wellesley huzott 
eléje, hátrálásra kényszeritette azt, mi annál terhesebb volt, mert 
elhagyott vidékeken történt. La Romana spanyol hadteete, melly 
északra helyeztotvén át, Bernadotte-al a svédek ellen küzdött, 
birt vévén hazája mozgalmairól, elhatározta segélyére sietni; s tit
kon angol hajóra szállva, mintegy tiz ezren a félszigetre érkeztek. 
Milly lelkesitö esemény a spanyolokra l milly boszant6 Napole
oora! milly példa a csapatokra nézve, mellyeket ö hazájoktól el
szakasztott! s Anglia szórja az aranyat, hogy minél több segéd
kart vonjon el töle; és minden udvar segélyezte, vagy legalább 
jó szemmal nézte a fölkelést. Ez ott rendszeresíttetett; szaporod
tak a guerillák anélkül, hogy hiányt ezenvedett volna a hadsereg, 
melly Catannos és Palafox vezérlete alatt állott, s a mi több, 
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negyvenezer angol támogatta öket: habár a vallbi gyülölségek 
ezek ellen akadályozták amaz összhangot, melly szükséges lett 
volna József és a francziák kiüzésére, kik. Vittoriában központo
sitották erőiket. Ezek megtámadják Saragozzát, a nyilt várost 
(augu~t), de a nők hősiesen viselik ott m11gukat, küliinö!len Au
gustina és Burita grófnő j a bélte-ajánlatokra Palafax: -

0 
Há

boru egész a késig" szavakkal válaszol; s valóban fegyver és 
dögvész által ötvennégy ezer l:lgyén veszett ott el, mielött megad
ták volna magukat. 

Napoleon minden lehetőt megtett, hogy feledtesse a spanyol 
és portugal fegyverlerakások által okozott rosz benyomást j de meg 
is kellett azokat boszulni. A NiementBI a Tagohoz inditia tehát 
a hadserPget. - "Katonák! miután dindalmaslcodtatok a Duna és 
Visztula mellett, pihenés nélkül erőtetett menetekben vonultatok 
keresztül Német és Francziaorsz~gon. Katonáit, sztlkségem van 
reátok. A gyülölt leopárd mPgfertözteti Spanyolország és Portu
galia földeit. Titeket látva rémülten fut tova. Vigyük a diadal
mas sasokat egész Hercules oszlopaiig, hol sérelmeket kell meg
boszulnunk. Mit a franczia nép boldogsága s az én dicsöuégem 
érdekéLen tettetek és fogtok tenni, örökre szivembe lesz vésve." 

Visszaélvén a sorozással, elölegezi az 1810 iki hadilletéket 
(deczcmb.), gyenge ifiakból állót, kiknek rendeltetésök volt meg
tölteni a kóradákat j s uj akat szedet a már kimeritett osztályok
ból j de a forradalom által képzett legjobb tábornokok küzdenek 
vele. GyBzedelmeseo nyomul alöre; s Madrid alatt, melly utczá
ról utczára vétetett be, eltörli a szerz~teseket, az lnquisitiót, a hü
béri jogokat j megtámadja az angolokat élökön Moorc-ral, ki a csa
tatéren vesztette el életét j s visszavetvén öket a szá•·azföldröl, és 
azt hivén, hogy minden főváros olly fontossággal bir mint Párizs, 
bevégzettnek tartja a báborut, és siet visszatérni Francziaországba. 

József, a testvéri győzelmek által ismét vieszahelyeztetvén 
Madridba (1809), hogy megnyerje a kegyeket, a hit, a függetlenség, 
a területi épség és szabadság védnökének hirdeti magát j pártolja 
a müvészeteket, egyöntetűvé teszi az igazságszolgáltatást , ter
jeszti a szabadkömüves-páholyoka.t , mellyek hatalmas eszközül 
szolgáltak akkoriban a rendörségnek j spanyolosan öltözködik, és 
misére jár: de olly kevéRsé nyeri meg a sziveket, hogy mak nagy 
kiséretekkel utazhatik, mellyek egész hadseregek voltak. A te
hetséges Jourdan tábornok folytatja a háborut , melly kiolthatlan, 
mert nem nagy badseregek köziitt vivatik, haMm minden siivény, 
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miodeo magaslat, miodan á.rok erödül ezolgaU, mellyet be kell 
venni. Lanneanek nem sikerül Saragozza egy második ostroma, s 
hasztalan lövetnek a szerzetesek, és bánnak rablókként B h8sökkel. 

1808 május 2-tól 1814 apr. 10-ig hatszor ismétllldött B had
járat Spanyolországban, a magán gyülölet vadságával s az egész 
félszigeten, nem tisztelve a békét sem a fegyverszüneteket, vagy 
téli szá.llásokat; s az évenként elveszettek számát százezerre lehet 
tenni. Sebsatiani egy levelet intézvén Jovellanoshoz, mellyben 
intette öt : igyekezzék előmozdítnni a félsziget lecsendesitését, ne 
foglaljon pártállást, ne hallgasson az angolokra, hanem inkább 
szilárditsa az alkotmányt, mellyet Napoleon adott, amaz igy vála
szolt: nÉn nem a pártok valamellyikét, hanem igaz és szent 
ügyében a hazát szolgálom, melly mindnyájunk magasztos köte
lességévé teszi védeni és támogatui azt életünk feláldozásával. 
Mi nem az Inq11isitioért, nem az eHlitéletekért, nem Spanyolország 
nagyainak érdekeért, hanem a király jogaiért, a vallásért, az al
kotmányért, a függetlenségért küzdünk. A vágy s a föltett szán
dék ujjászülni Spanyolországot s visszaadni annak hajdani fényét, 
miként ön mondja, legfőbb ohajaink és törekvéseink közé tartoz
nak j s talán nem sokára Francziaország és egész Európa be 
fogja ismerni, mikép a nemzetnél, melly férfiasan és kitartással 
védte a király ügyét egy igaztalan és álnok betörés ellen, nem 
hiányzik a buzgalom, szilárdság és értelem jóvá lenni a vissza
éléseket, mellyek azt lealacsooyitották. Ki az, ki oem sir, látva e 
betörésből született bajait egy ártatlan népnek, mellytlll, miután a 
lázadó czimmel befeketittetett, az emberies bánásmódot is megta
gadják, mit a háboru-jog maguk a bárbár ellenségek irányában is 

·megkövetel. De kinek rovand6k fel azok? az igaztalan betör8-
nek-e vagy azoknak , kik saját ügyöket védik? Rajta leszek, 
hogy tiszteltessenek az emberiség és bölcsészet elvei, mellyeket, 
miként ön mondja, J6zsef király vall, majd ha látni fogom, hogy 
távozásával beismeri, mikép egy ország, melly az 8 nevében önök 
katonái által elpusztíttatott, nem a legalkalmasabb hely amaz el
vek ajánlgatására. u 

Fölfedeztetvén a megsebezhető sark, Canning makacsul ra
gaszkodik a háboruhoz j 8, ki elöre megmondá -- "Ha Napoleon 
veszi t . Spanyolországban, bukása bizonyos. u Aztán 181 O-ben fel
kiáltott: - "A franczia hadsereg egymásután meghóditatta s 
meg fogja hódithatui a tartományokat, de nem tarthatja meg azo
kat ott, hol a h6ditó semmit sem tehet katonai állomasain tul, 

xvm. 18 
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hol tekintélye az általa, megszállt erödökre vagy elfoglalt tartom4-
nyokra szoritkozik, s bármerre forduljon, mindenütt megátalkodott 
elégületlenséggel, kifözött boszuval, törhetlen ellenállással, halálos 
gyülölettel találkozik. Ha Spanyolország szenved, Francziaország
nak többe kerül e háboru, mint bármellyike 3 megelözöleg Eu
rópa egyéb államai ellen folytatottak nak. 11 Az ellenzék elhatá
rozta támogatni 3 kormányt az eröfeszitésben, és Sheridan igy 
szólt: - "Buonaparte mindeddig diadallal futotta pályáját, mert 
csak méltóságot nem ismerö fejedelmekkel, oktalan miniszterek
kel, s olly országokkal volt dolga, hol a nép nem helyezett érde
ket a maga diadalaiba. Most megtanulja, mi egy nemzet, mellyet 
az ellenállás szelleme lelkesít." Canning késedelem nélkül ünne
pélyes szövetséggel elismerte a juntákat, s fegyverrel és ruhával 
segélyezte azokat ; Wellesley, kit vád alá helyeztek, mert elfo
gadta Junot föltétes magamegadását a helyett, hogy tönkre tette 
volna öt, fölmentetvén visszakapta a vezényletet, B a talaverai győ
zelemért (1809. jul. 27.) lord Wellington nevet nyert: a por
tugal bandákat a kalandor sir Robert Wilson igazgatta. 

A hibák és szerencsétlenségelr, mellyek egymást érték a 
spanyol háboruban, megfosztván a fra~czia hadsereget a gyözhet
lenség hirnevét611 s lerontván a császár hitelét, ki szemérmetlenül 
szórta világba a hivatalos hazugságokat, ismét felbátoritották Eu
rópát megujitani az ellenállást, miröl már már elfeledkeztek. Ha 
akkoriban Spanyolországnak alkotmánya van, a király roszasága 
miatt nem szünt volna meg az uralom. Ha Francziaország bir vala 
ollyannal, nem nyomta volna el Spanyolországot olly · m6don, mi
ként ott is csak alig történhetik, hol az egész politika egy kabi
net kezébe van letéve. A népek megértették a leczkét, s hasznot 
akartak abból huzni. A vérgőz, melly Spanyolország földéről föl
emelkedik, elhomályosítja Napoleon csillagát; s a demokraczia uj 
reményt merit, hogy megcsonkithatja a sas karmait, s számot kér 
töle az ügyről, mellyet elárult. Dumouriez a guerilla harcz kézi
könyvét irja meg; s a h a z a kiáltás, melly Spanyolországot fel
rázza, egész Europát végig zugja. 

Legnagyobb visszhangot keltett az Németországban (1808.), 
hol Arndt általános fölkelést hoz ja vaslatba: a titkos társulatok 
összefűzik a különvált népeket; menten a nagyravágyást611 egye

. düli törekvésök akadályozni 1 nehogy a haza szolga legyen, s hi-
vatalokat és rangfokozatokat csak annak segélyzésével akarnak 
kiérdemelni: a T u g e n d b u n d, melly Poroszországban szülemlett, 
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elterjed a hadseregben s az ifiuságban, e a német népeknek any
nyira kedves titokzatosság és homály leple alatt sorakoznak a 
fegyverek: Blücher, Gneisenbau, Schill, Braunschweig-O Els fegyver
rel, Stadion, Stein, Körner, Gentz, Kotzebue iratokkal és dalokkal 
terjesztik a testvérülést, s Németország és Teutonia nevében igye
keznek egyesiteni a poroszokat, osztrákokat, bajorokat, würtem
bergieket, szászokat, a népekhez fordulván, mialatt a királyok Na
poleon elUtt térdeltek. 

Erfurtl érteker.let. 
Sietni kellett tehát elfojtani e szikrákat: de mielHtt megk~

dené az uj há.borut, Napoleon találkozást kér Sándortól, 8 annak 
helyéül Erfurt jelöltetik ki, jóllehet sokan a bayonoeihez hasonló 
meglepetéssel ijesztgették Sándort. Valódi teljes udvart alakitot
tak az alattvaló fejedelmek, kik Napoleon tiszteletére oda siettek 
(szept.): négy király, buszonhét fejedelem, két nagyherczeg, hét 
herczeg, családostul, s számtalan gróf 1 báró, tábornagy képezték 
a fénykoronát e nap körül. Fényes ünnepélyek és szini előadá

sok rendeztettek: Napoleon, ki a Comédie frAnqaiset parancsolta 
oda, igy szólt Talmához, a hires szinészhez: - 11 Én önt királyok
ból álló földszint előtt fogom játszatni" : gunyos mondás ép ugy 
mint mi&or, amaz évszazados fölségak közepett, azt mondá: -

11 Midön én hadnagy valék." Bemutattatta magának Wielandot, s 
a becsület-renddel diszítette öt fel, miként Göthét ; mert e két 
költő idegen maradt a nemzeti mozgalomtól. Napoleo.n és Sándor 
itt csak azt erősitették meg 1 mit Tilsitben elbatároztak, a világ 
felosztását keletre és nyugatra; Sándor beleegyezett Spanyolor
szág és Portugalia elfoglalásába, de ugyanazt kivánta Napoleontól 
Finnland, Moldva és Oláhországra nézve, melly tartományokat 
Svédországtól és a Portatól akarta elfoglalni. Szintén megállapo
dás jött létre Poroszország kiürítése iránt, mellynek hadserege 
negyvenezer emberre szorittatott. Ausztriát emlékeztették, mikép 
csupán Napoleon jóságának köszönheti, hogy föl nem darabolta
tott; legyen eszén, ne adjon okot a gyanura ; a császárnak föl
tett szándéka kiüríteni Németországot, 8 egészen a tengeri hábo· 
ruoak adni át magát. A két császár egy közös levele javaslato
kat . vitt Angiiának: de ha ezzel Napoleon a vetélytárs elött Sán· 
dorral való jó egyetértését akarta fitogtatni, Sándor titokban meg
nyugtatta Angliát , hogy nincs mit félnie e szövetség eredmé
nyeitől. 

Az elégületlenség mindinkább növekedett a császár körül. 
18• 
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Murat csalatkozott a spanyol korona. iránt tll.plált reményében ; 
Josephinet és Eugent nyugtalanitották a válásról terjesztett hírek; 
a roppant adók zugolódást keltettek a nép között, mig a tulhajtott 
ujonczozás borzalmat okozó név lett. Miniszterek és hirlapok nagy 
hangon hirdették a császár béke-szeretetét, nagyravágyástól ment 
voltát, a katona-állitásnak a népesség szaporodására kedvező be
folyását; mindebben azonban ép ugy nem volt igazuk, mint mi
dőn azt mondották, hogy Anglia elveeztette hitelét, melly ország 
pedig ép akkor négy sz!\ztólira felvett tiz millió font sterlinggel 
töltötte meg kincstárát. Mig ez az aranynyal, Napoleon a vérrel 
bánt pazarul, s minden igyekezete a hadsereg szaporítására irá
nyult; fegyverforgatáera neveltette az ifiuságot ; minden figyerme
köktöl megfosztotta az anyákat, mintegy méhökbcn turkálva, hogy 
katonákat kereesen ott ; sorhadi lábra állítja a nemzetÖrRéget, s 
teljesen katonai szinezetet ad a társadalomnak. Aközben a növe
kedő zsarnokság mindinkább féltékenynyá lesz e a mult idők min
den emlékét kitörülni igyekszik, Midön a törvényhozó testület 
szerencseldvánatokkal já.rul a spanyol győzelmek alkalmából Jo
sephinehez, ez válaszában azt mondá, szivesen fogadja ama kivá
natokat, annál inkább 11 mert a törvényhozó test képviseli a fran
czia nemzetet. v. E szólam bántotta Napoleont, ki Spanyolország
ból egy ez ik ket küldött a M o n i t e u r-nek 1 mellyben egyebek 
közt ez volt olvasható: "A császárné nem mondotta igy, mert ö 
igen jól ismeri alkotmányainkat, s tudja, hogy a nemzet elsö kép
viselője a császár, mert minden hatalom lstentől és a nemzettöl 
j ö _ .. u ; s igy folytatja tovább 1 fejtegetve és érvekkel erösitve 
e tételt. Lehetett-P. többé várni ama mindenre kész odaadást, 
mellyet előbb a szabadság szült? A Németország ellen szánt had
sereg élére három elúgcdetlen táborookot állitott, Bernadotteot, 
liassenát, Macdonaldot, Davoustval és Berthierrel együtt, kik tör
hetlen hűséggel viseltettek iránta és kérlelhetlen végrehajtók voltak. 

Ötödik szöntség. 1809-ki os•trák-franczia lu'lboru. 
Anglia, ritka B valóban nemzeti egyetértésben, óriási erőfe

szítéseket fejt ki (1809) ; elfoglalja Martinique-et, Francziaország 
utólsó gyarmatát; lángba borítja ennek hajóceapatai t, akadályozza 
a semlegesek kereskedelmét, kiszállásokat tervez Portogalban és 
Siciliában, pénzt készit AuRztria részére. Canning, ki tisztába jött 
a fölkelés ereje iránt, északra is ki akarja azt terjeszteni, Hol
landban Orange herczeggel kezdvén, s a szárazföldi rendszer által 
tönkretett kereskedő városokba ültetvén azt át: aztán Németor-
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szá.gban szórja el szikráit és Tirolban, hol Hofcr András veszi 
kézbe a szabadság zászlaját j Calabriában is mozgásba hozza a 
carbonarikat, s egész a horvátokig és rugusaiakig elér izgató keze. 
A megalázott Poroszország csak alkalmas perezre vár, hogy ujra 
fölemelje fejét. Ha Sándor bámulta Napoleont, bojárjai gyülölték. 
ll. Fcrencz, miután letette Nagy-Kát·oly koronáját, házának las
sanként összehalmozódott birtokaiba közigazgatási egységet akart 
bevinni, mert nélkülözték azok a nemzetit j s Ausztria császárá
nak czimezte magát. Most az ujra föléledt német szellemben mó
dot lát előbbi tekintélye visszaszerzésére az által, hogy a népek 
élére áll; s azon hiresztolt ürügy alatt mintha kelet ellen ké
szülne, négyszázezer embert fegyverez fel, s Károly föLerezegre 
bízza a vezényletet, az akadályozó udvari tanácsoktól független 
hatalommal. A királyok megtanulták a forradalomtól igénybe venni 
a tömegeket; Stadion, külügyminillzter, egyetértésben állott a né
metországi hazafiakkal ; az osztrák hirlapok jegét megtörte a lel
kesültség j s Ausztria az által támadó szerepre rag::dtatott Európa 
szabadságáért, melly (miként mondá) lob')gója alá menekült j Né
metország népeit a nemzetiség védelmére, .az oia:lzokat lázadásra 
szólitja fel, Ferencz sz e n t s z a v á r a alkotmányt igérvén nek1k. 

Jóllehet csak 'l'irol felelt a fölhivá~ra, látni lehetett, milly 
gyuladás volt kitöröben. Különös dltozás! Ausztria a népek élén 
találta magát anélkül hogy szövetkeztek volna a királyok, a meg 
volt győződve a sokaságok hatalmát·ól j mig Napoleon a szövetke
zett királyok egész seregét vonszolja maga után, de a nép-szellem 
ellene van, s ö vádolja az ellenségeket, amiért a forradalomhoz 
folyamodnak. Napoleon érzi a veszélyt, s egész lángeszét ellene 
szegezi: hamis czédulákkal pénzt szerez j halálra i téli a francziá
kat, kik idegenek szolgálatába állanak j legjobb tábornagyait a 
Rajna mollé és Olaszországba küldi; s egyikéhez fog a legbámu
latosabb hadjáratoknak, mellyekröl a történelem emlékezik. Se
rege nem nagy s az egész majdnem csupa idegenek és szövetsé
geaekböl áll: de a magasabb hadászat segélyével igyekszik kiját
szani a védelemben mindig bámulatos Károly főberezeg megfon
tolt mozdulatait. A szerencse sokszor változónak mutatja magát. 
Az .eckmühli csata vagy inkább az egymást követő öt csata után 
(szept· 18- 22), Károly, miután Regensburgot megerősítette volna, 
a Dunán tulra nyomatik vissza, födözetlenül hagyván János föher
czeget, ki Tirolban nyomult elő. Napoleon, szükségesnelt találván 
döntő csapásokat mérni1 Bécs ellen indul : s habár védelmére föl· 
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fegyverezik a landwehrt, és SpanyolÓrszág példá.ival s teuton visz· 
azaemlékezésekkel élesztetik a bátorság, ö néhány nap elteltével 
beveszi azt (május 13.). 

Csekély fontosságu fegyvertény, mindaddig mig az osztrák 
hadsereg erös maradt a Dunán tul; Sándor háborut üzent Ausz
triának, de ki nem mozdult. Ferdinand föherczeg gyözött Len· 
gyelországban; a fölkelés terjedt Németországban. János föher
czeg a Piave mellett megverte az Eugén által vezényelt olasz had
sereget, s fenyegette Olaszország szivét; azonban értesülve a na· 
poleoni gyözelmekrlil visszafordult. Napoleon Schönbrunnból el
rendeli a pá.pai államok bekeblezését a birodalomba, s az osztrák 
monarchia feldarabolására gondol ; villámokat szór a l a n d w e h r 
ellen, s halált mond a r a b l ó k r a, melly névvel rendes és köteles 
háborut folytató tábornokokat is illet. 

Akkor átmegy a Dunán, de Károly meglepi öt Eselingnél 
(maj. 22), hol Lannes majdnem az összes nehéz lovassággal elve
szett, s hol a fraBcziáknak nem maradt egyéb dicsőségök, min t 
hogy jól védték magukat. Károly, ha elég bátorsággal bir vala, 
Napoleont a Dunán átkelt egész seregrészével megadásra kény
szerithettt> volna: de mig ö késlekedik, Napoleon a Duna Lobau 
nevü szigetére vonul vissza harminczötezer emberrel, kik közül 
hat ezer sebet kapott; lö és élelmi ezerekben is szükséget szen
vedtek, és nem voltak hidjaik. Massana azonban támogatta öket, 
s azt mondá: - "Ha én a föherczeg vagyok, egyetlen franczia 
sem menekült volna birt vinni a szerencsétlenségröl. u Németor
szág örvendve látta Napoleont "megfogva mint egy dunai egeret 
Lobau csapdájában ;u mindenfelé csapat-erösitések és egyezkedések 
folytattatnak; az elégületlenek kitörnek Francziaországban 1); a 
napi jelentések embertelen és bántalmazó hazugságaival szemben 
tulzott hireket terjesztenek a Dunába hányt aebesültekröl, s hogy 
Lannea haldokolva igy szólt volna Napoleonhoz: - "Ön oka halá-

1) "Közvetlen az esslingi ütközet utlln, egy k~m ~rkezett a ceatatP-rrlll 
Fouchehom, hogy megismertesse vele az iigyek kétdgbeesett Allapotát, mellyek
röl amt hitték, hogy igen kedvezök lehetnek bizonyos tervek kivitelére. E Mm 
meg volt bimva kik~rni u 8 tanllcsát, s megtudni, mit vArhatnak belölrl!l. Mire 
Fouch~ komolyan boszus hangon viiaszolA: -- De hogyan jöhetnek hozzlink 
Urni valamit, midl!n önöknek már u egtlsm dolgot saját szakilllukra véghem 
kellett volna vinniök? Önök ott gyllva lelkek, kik semmit sem értenek a& dolog· 
hoz: dugjlik öt zsákba, fojtsAk ISt a DunAba, s aztlln minden könnyen és min
denütt rendbe jő." Pelet tábornok jegyzete a Me17'.oire8 mr la, gvetTe de 1809. 
<~zimü munkához. 
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lomnak ; ön telhetetlen nagyravi\gyásból egymás után mindnya\jun
kat meg fog öletni." 

Napoleonnak azonban sikerült a folyó jobb partjára vergődni, 
helyre hozni a hidakat, ujra bizalmat önteni katona\iba, s egy 
nagys11erü csatával akarja visszaszerezni birnevét. Károly tétle
nül vesztegelt, mert nem bizott eléggé katonáiba: s János nem 
akadályozhatta. az olaszországi hadseregnek egyesülését a napole
onival, mit a győri csata után (jun. 14), Beauharnais és Macdo
nald eszközöltek. A császár, figyelmesen tanulmányozván a Du
nát, mialatt négyszáz osztrák ágyu vár rá, egy zivataros éjen 
keresztül megy azon, W agram mellett csatarendbe állítja ha.dsere
gét, s iszonyu mészárlás után győztes marad (jul. 5. 6. 7.). Az
zal dicsekedett, hogy csak másfélezer embert vesztett, de valójá
ban harminczhárom ezer lett harczképtelenoé; az osztrákok közül 
buszonhétezer ember és igen sok tábornok esett el. Berthier 
wagrami berczeggé kiáltatott ki; Massena, ki inkább megérde
melte volna azt, és Davoust előbbi czimeikbez esslingi és eck
mübli herezeg czímet kaptak ; Macdonald, Oudinot, Marmont tá
bornagyokká neveztettek ; Bernadottenak semmi sem jutott, mert 
gyanut keltett népszerüség-bajhászása Németországban. 

A wagrami nem volt valami nagy győzelem s Rovigo her
czeg, Napoleon állandó bámulója, igy irt arról: - "A főberezeg 
minden ponton visszavonult, nekünk engedvén At a csatatért, de 
sem foglyokat sem ágyukat nem hagyott hátra, s ugy harczolt, 
hogy minden· vakmerő vállalat inditója okulhat az általa adott lecz
kéböl. Üldöztetett, de nem nagy tüzzel, mert hátrálása nem volt 
rendetlen s mi nem éreztünk kedvet ujból csatára kényszeriteni öt. 11 

Károly főberezeg Csebország felé vonult vissza, abban bízva, hogy 
Poroszország is majd meg fog mozdulni : az angolok Stralsundban 
egy hadsereg partra-szállását igérték, melylyel ketté lehetett volna 
vágni Napoleon közlekedését az Eiben és Rajnán. De ez gyorsa
sággal megelőzi ellenségeit, s minden áron egy második csatát 
akar vívni: Károly nem bizik eléggé magában, tanácsosai közöl 
némellyek Francziaország felé hajolnak, miért is Zna.ymban fegy
verszünetet kér (juli. ll.), mellyre semmi szüksége nem volt: s Auszt
ria, melly mindenfelé felizgatta a népek szelleroét, most cserben 
hagyja öket. 

Braunschweig, fekete egyenruhát és jelvényfil halálfőt viselö 
husZár-csapatot alakitván , saját szakálára hősies háborut folytat, 
melly a költők és a nép énekeinek szolgáltatott tárgyat: a fagy· 
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verszünet által sem hagyja magát fékeztetni, hanem küzd, rémit, 
mig végre hajóra száll Angliába evezendő, honnan ismét elöjövend, 
hogy meghaljon W aterloon!U. Schill, az idösebb, egy, a titkos tár
sulatokban szövetkezett eleven ifiakból összeállitott könnyü lovas
csapattal kiindulván Bcrlinbéíl, hol a királyné sajátkezüteg kötötte 
lobogójukra nyakkendöjét, leveri a mulékony westphaliai királyság 
czimereit j üldözőbe vétetvén, Stralsundba fut j nem találván hajót, 
mellyen tengerre szálljon, tízezer dán és holland ellen védi magát, 
e harczolva öletik meg. Más helyeken elő volt készítve a fölke
lés s Napoleon táborookai és minisztcrei közől többen egyetértet
tek azzal j a Schelde által képzett Walchern szigeten egy angol 
hadsereg köt ki harminczhét sorhajóval, huszonnyolcz fregáttal, és 
harmincznyolcz ezer emberrel, s elfoglalja Vliessingent; de aztán 
tétlen marad, várva Németország és Holland fölkeléseit, mellyek 
nem következtek be. 

Hofer András, tiroli gazdag vendéglős, igen derék vadász, 
bajnoki testalkattal, a szent Szüz és Ausztria császárának nevében 
a fölkelés és hazája élére áll: két ezred volt kénytelen letenni a 
fegyvert a r a b l ó k karahinjai előtt, kik elűzvén a bajorokat Ti
rolból, folytatják gyözelmeiket, valamig a znaymi fegyverszünet 
meg nem szakítja azokat. Ekkor Hofer, bizván a bűnbocsánat
ban, s ótalom·levéllel lévén ellátva, elöjö a hegyekből, B perbe 
fogatván agyontövetik (1810 febr.). Németországban igen sok ha
zafi kivégeztetett, B csak egyetlen alkalommal tizenegy porosz 
tiszt j mások bagnokba vagy gályákra hurczoltattak. 

Lichtenstein, ki Károly főberezeg után átvette a hadsereg 
vezényletét, határozottan Francziaország felé hajolt, s rá birta Fe
renczet a békére (1809 oct. 14.) j mellynél fogva Ausztria, jólle
het még mindig virágzó helyzetben volt, kétezer négyszög mér
töldnyi (miglia) területet vesztett negyedfél millió lakossal, áten
gedte a salzburgi gazdag bányákat, fizetett hetvenöt millió forin
tot, és hozzájárult a. szárazföldi rendszerhez j Bécs falai leron
tattak. 

Illy erőszakos béke lehetett-e tartós ? 
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TIZENBARilADIK FBJEZBT. 

A k ö z v é l e m é n y v i s s z a h a t á s a. 
k üzd elm ek. 

Vallási 

Napoleon, utjá.b.~n az Alpeseken keresztül, igy szólt egyik 
hadsegédébez:- "On előtt nagy dolognak látszik a 
francziá.k császárának és Olaszország királyáuak , 
l e n n i. E n n e m r i n g a t o m m a g am a t c a a l ó d ás b a n : é n 
eszköze vagyok a Gondviselésnek, melly fentart 
engemet, mig szüksége lesz reám; azután azéttör 
m i n t ü v e g e t. u l) Vajha ezt folytonosan eszében tartotta s a 
ezerint müködött volna! de a nagyság elvakitotta öt; B nem is 
csoda, hiszen maga Francziaország is elvakíttatott az által, jólle· 
bet olly igen igen sokba került az neki, s még akkor sem nyilt 
rneg szeme, miután bálványa maga ásta meg előtte a nyaktörö 
mélyaéget. S valóban nincs menthetöbb rajongás annál, mellyet 
Napoleon keltett, ki, saját szarencséjének fia, a népnek képvise
lője lévén, a nép és szabadság kinyomatait még akkor is magán 
viselte, miután már mindkcttöt megtagadta volna. Az őszinte a a 
szabadságot vallásosan tisztelő történész nem bámulhatja, nem sze
retbeti öt tovább; de igaztalan lenne, ha elnézéssel nem viaeltet
nék olly érzelmek iránt, mellyektöl öt m~ogát is csak az ész 
védi meg. 

Napoleontól nem lehet egy átaJános had-rendszert levezetni, 
mert az ö meaterségc abban állott, hogy a helyzethez alkalmazta 
a mozdulato kat. Az ellenség elérhatni hiszi öt, mialatt Mantuát 
o~tromolja ; s ö nem haboz ott hagyni azt s összpontositani erőit, 
hogy Castiglionenál találkozzék szemben ellíonségével. Arcolenál 
egy mocRároktól környezett ösvényre vakmerősködik, 8 illy mó
don meghiusitja az ellenség számbeli fensöbbségét. Rivoli mel
lett a német gyalogság a magaslatokon foglalt állást, mig a tü
zérség és lovasság a aikot tartották ; s ö közéjök vetve magát 
megakadályozza egyesíilésöket, 8 külön-külön megveri öket. Ma
rengónál és Ulmnál hátba kapja az ellenséget; Austerlitz mP-llett 
keresztül töri az ellenséges hadsereg közepét. Egyedüli czélja a 
győzelem ; eszközei a. legkülönfélébbek. 

1) Baud w ez:reclea emlékiratai, 
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A köztársaság, egyenlőeégi tekintetekb8l, nagy hatalmat tu
lajdonított az osztály-t6.bornokoknak, majd nem függetlenitvén 
azokat a fö vezértöl, ki e szerint nagyon korlátoztatott müködé
sében a bizottság rendeletei s az alattasok igényei által; ugyanazért 
ritkák voltak az átalános csaták, és gyakoriak az apróbb ütköze
tek. Napoleon ellenkez<Ueg mindent magában összpontosított; 
legfelebb ha Berthierrel tudatta terveit a kivitel perczében. A 
II. Fridrik által megállapitott taktikább ö semmi lényeges válto
zást nem vitt be ; csupán nagyobb kiterjedésben alkalmazta azt 
az uj körülményekhez : növekedett az oszlop-rendezés hitele i a 
négyszeg, mellynek fontossága Egyiptomban öttlött szembe, sza
bályszerü alakulás lett ugy a támadásban mint a védelemben i a 
lovasság ellen az egymásutáni sortüz fogadtatott el ; a csapatok 
gyakoroltattak a talaj-egycngetéshen, sánczásásban, er8ditmények 
emelésében ; s főleg a boulognei mezö, mclly egyébiránt olly ha
szontalan volt, nagy és folytonos gyakorJatul szolgált, hol a csá
szár szemei előtt, begyakorották a tábornokok magukat a nagy 
hadfejlesztésekbe. 

Midön, mind kiveszvén a veteránok, csupa ujonczokb6l állott 
már akkor a hadsereg, Napoleon roppant anyagkészlettel akarta a 
hiányt pótolni ; s háromszázezer emberét ezernégyszáz ágyuva
szarelte fel; ugy hogy majdnem minden ezerre öt jutott, a miért 
hibáztatták Bt a tapasztalt tisztelt, kik látták, mikép a többi fegy
ver csupán az ágyuk őrzésére is alig lesz elég, melly előrelátásu

kat mindjárt az elsö szerenceétlenség igazolta. Mindazáltal, a száz 
meg száz tátongó ércz száj, roailyeket bámulatos mozgékonyságba 
tudott hozni, csak ugy falta a csatákban azt a hust, mellyet ö 
embertelenül á g y u-h us n ak nevezett. 

Legnagyobb érdeme személyes felügyeletében állott. Fárad
hatlan és vas egészsóge levén, mindenütt ott termett, figyelt, bá
toritott; nem kimélve a költaégeket, kémeket vásárolt és megsze
rezte az ellenség terveit ; ö maga vette ezerore a terüt, s apró 
csatározásokat indittatott 1 mialatt valameily magaslatról minden 
mozdulatot figyelemmel kisért i soha sem számolga.tta, milly áldo
zatokba kerül valameily döntö pont elfoglalása; s az egész csata 
alatt folytonosan figyelt, szenvtelenül miként kabinetjében, sem örö
met sem zavart nem árulva el arczán, s nem hallgatva mások véle
ményeire. Nagyszavu kiáltványai, mellyeket a csata előtt és után 
közzé azokott tenni, részét képezték taktikájának. Megnyervén 
a csatát, R pihent vagy még kevésbbé kifáradt csapatoltat gyorsan 



- 283 

az ellenség nyomába küldötte, hogy teljessé tegye annak veresé
gét, s a mint az értesitéileket kapta, rögtön jutalmakat és dicsé
reteket osztogatott. 

S mikbnt Fridrik háboruiból a taktika, ugy az övéiböl a 
nagyban vett strategia szü.lemlett; s elmélkedvén nagyszerű tervei 
fölött, az irók lerakták első elemeit ez uj tudománynak. Bámu
latosan tudja ö előteremteni, összegyűjteni, hatályositani a válla
lathoz arányitott eszközöket; tevékeny, ha arról van szó, hogy 
biztosítsa magának a kezdeményezést , hirtelen átlátja az ellen
ség terveit, s meghiusitja azokat, mielött ellenfele időt nyerne az 
eszmélésre vagy menekvésre j jól ért hozzá felhasználni a tömege
ket, csekély előnynyel nagyobbak kivivására élni, átönteni másokba 
saját szivósságát és bizalmát j makacs arra, hogy hátráljon, mert nem 
akarja elvesztegetni a vért, melly az összecsapás kezdetén ontatott: a 
győzelem, kocsijához látszott kötve lenni. Jártas levén annak 
kabineti cselszövényekkel való előkészítésében 1 belátta, mikép 
ezekre ugy szűkség volt Németországban miként a csatákra. Kü
lönösen értett hozzá fölkelteni övéiben a vetélkedést, mi pótolja a 
gyakorlatot; meggyőződést csepegtetui a katonákba saját fensőbb
ségők iránt minden más nemzetbeli harczos fölött, hogy igy mint· 
egy hitczikk gyanánt tartsák a gyözelmet: s a hit bámulatos ru· 
gója a tevékenységnek. 

Ellenségeinek természete is segélyűl szolgált neki. Az oszt
rákok bátrak 1 de nincs meg közöttök a vetélkedés és kabinet
strategiához vannak kötve, mellyet ö annyi ízben szerzett tapasz
talatai után már igen jól ismert, s azért tudja, hogy illyen vagy 
amoilyan módon csalhattanul le fogja öket győzni. A poroszok II. 
Fridriknek nem csak rendszerét tartották meg 1 hanem elaggott 
embereit is, kik nem állhatják meg helyöket ama katonák hősies 
fürgesége ellenében, kiket a forradalom képezett ki rögtönözni a 
gyözelmet. Az engedelmesség lelkesültsége félelmesebbekké teszi 
az oroszokat, kik nagyban gyakoroltattak az ázsiai há boruk által; 
s azért Napoleon hízelgett Sándornak. Az ellenséges tábornokok 
vagy szolgák vagy kényurak voltak, vagy távoli kabinetek rende
leteitöl függtek, vagy akadályoztattak a fejedelmek jelenléte által; 
a legjobbak az ellenállásban vagy a hátrálásban értek valamit. 
Napoleon ré@zére bámulandó hadsereget készitettek elő a forrad&. 
lom háborui, a midőn minden katona egy ember volt, s mint 
illyen érvényesitette magát, mint illyen gondolkodott és mükö
dött; és igen jeles tábornokokat szültek, kiknek mindegyike ké-
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pes volt egy badsereget vezényelni, annál inkább kivinni főnö

kük nagyszerű terveit, sőt a kivitelben javítani is azokon. Illy 
eszközökkel mit nem hajthatott volna ö véghez? A forradalom, 
megállapitván bent az egyenlőséget, érezte, mennyire érdekében 'áll 
tiszteltté tenni magát a külföld előtt az által, hogy természetes 
határai között marad, s elvül állitja fel a benemavatkozáat más 
országok belügyeibe. E határokon csakhamar tulragadtatott ugyan, 
de bevallotta a visszavonulás szükségességét, s a Convent és Di
rectorium észszerű politikát üztek, békét kötöttek midön az elő

nyös volt, democratikus magvakat híntettek el, hol azoknak ked
vező talajt találtak 1 nem hagyták magukat elcsüggesztetní a 
99-iki ezerencsétlenségek által 1 legyőzték Oroszországot és An
gliát, és saját országuk természetes határaiig terjesztették ki a 
hóditásokat. Mindazáltal annyira érezték a béke szükségét, hogy 
annak megnyerése volt indok 1 mellynél fogva Napoleont előbb 

consullá, aztán császárrá tették. 
De ez szerenceétlen vállalatokba sodorta Francziaországot, 

nem többé a haza érdekében, hanem szenvedélyböl és harczvágy
ból. Ha hogy Tilsitig uem tett egyeb~t, mint gyengíteni igyeke
zett másokat, magát megerösiteodö, azontul támadó állást foglalt 
el, s olly hatalmakkal tűzött össze, mellyeket 8 hazafiság vagy a 
helyzet legyözhetlenekké tettek; s ezzel 8 népies háborut idézte 
fel maga ellen. Foy tábornok szerint, ö azt mondotta, hogy "nem 
csupán kormányozni Francziaországot, hanem a világot is alávetni 
annak, volt hivatása; más különben a világ megsemmisítette volna 
Francziaországot. Illy önkényes föltevésből indulván ki, háborura 
és pedig örök háborura való tekintettel szervezte a császárságot. 
Nem azért küzdött a minden szélesség alatt, hogy absolut fejede
lem lehessen: ki akadályozta, hogy kevesebb költséggel legyen 
azzá? Ellenkezőleg, azért alapitotta a kényuralmat, hogy előte

remtse, éleszsze és mindig megujitsa a csaták elemeit." 
Akkor egy roppant birodalom alakult, mellyuek kötelekét 

csak a kormány nem az érdekek közössége képezte; s a legkülö
nösebb nép-elegyüléseket lehetett látni ; sipahik küzdenek Egyip
tomban ; egy angol hajóhad indul el Maiabar és Coromandel 
partjairól, hogy csapatokat tegyen ki Ile de Franceon ; spanyolok 
táboroznak Danzig ban, olaszok V ars6ban1 lengyelek San-Domingó
ban. Amit Róma háromszázadon át annyi kitartással eszközölt, 
Napoleon néhány hónap alatt akarja véghez vinni; de az ö pro
pagandája caak családi: mi a népeket illeti, el keseriti öket azáltal, 
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hogy rabolja, earczolja, megváltoztatja törvényeiket, szokásaikat, 
meg még nyelvöket is ; kegyelméből lett királyokat tol nya
kukra, aztán bántalmazza azokat i e ép olly kevéssé belátának 
mutatja magát a politikában, a milly lángész a hadvezetésben. 

Ő olly időben tiint fel, midön a kormányok bomlá3nak in
dultak, miért is csekély nehézséggel járt leverni azokat: azonban 
nem véve figyelembe, hogy mögöttök a népek állottak, ezéttépi a 
nemzetiségek et, lábbal tapodja a hagyományokat i a köztársaságból 
királyságot vagy alkirályságot csinál; sikokat és hegységeket, uj 
és régi népeket, szeszély szerint zavar össze; nem törödik a nyel
vekkel, erkölcsökkel, vallási rokonszenvekkel; hódit de fogalma 
sincs, hogyan kell a hóditmányokat megtartani, és nélkülözi az 
ügyes diplomacziát, me Ily a jövőt a mult ismeretére tudná alapi
tani j Ausztriától elszakasztja 'fírolt, e Velenczét egyesiti vele; 
Olaszországtól elszakasztja Rómát és Flórenczet, melly városok 
szivét képezik amaz országnak; a hollandi köztársaságban királyi 
trónt állit fel j kivonja a fejedelmeket Németország császára alól i 
idegeneket tukmál a nemzetiségéhez ragaszkodó Spanyolországra: 
eröszakoskodások, mellyek még csak h;1sznossági szempontból sem 
igazolhatók. S minden államra rá akarja erőszakolni saját törvény
könyvét es közigazgatását j aztán mindenik érdeke.it megsérti a 
szárazföldi rendszer által. Odahaza, sajat akaratát állitja az in
tézmények helyébe. A forradalom kikiáltotta a központositás dog
máját, megszüntetvén a központi hatalom előnyére a részleges ki
váltságokat. Ez kivihető volt Francziaországban és a nyaktiló ál
tal; de NapoleQn ama dogmát a hódított tartományokban is ér
vényre akarta emelni, mellyekre nézve pedig az tiszta veszteség 
volt, Francziaország előnyére. Miért is ama tartományok nem 
hasonultak, hanem csak csatolva voltak, és gyengitatték a biroda
lom véderejét, nem szeretvén a Caesart, ki pedig annyit tett éret
tök. Illy módon elkedvetlenítvén a népeket, s tudván, hogy köny
nyebb fölöttök izgalmas mint nyugodt körülmények között ural
kodni, ama kényszerüségbe hozta magát, hogy mindig harczolnia 
és mindig győznie kellett; miért ie rá nézve minden csata egy 
játék volt, mellyben mindenét koczkára tette 1). 

1) "Ha nem gyllztem volna Ansterlitz mellett, eg6sz Poroszor8dg rám 
fogott támadni. Ha nem diadalmaakodom Jenanál, Ausztria 6s Spanyolország 
soromp6ba lépnek ellenem hH.t.am mögött. Ha nem vivom a wagrami csatát 
(melly nem volt olly dBntB gyilzelem mint at: előbbiek), att61 kellett f6lnem, hogy 
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S mert a szerencse mosolygott reá, az erö tisztelete lépett a 
szabadság komoly vallásának helyébe. És 8 jutalmakkal, kitün
tetésekkel táplálta azt; két kézzel szórta a grófi, herczegi, lovagi 
czimeket; jövedelmekkel, apátságokkal, elkobzott javakkal, egész 
száznegyven millióra rugó évpénzekkel halmozta el a tábornoko
kat: bökezUnek mutatta magát a tudósok iránt is, nem a tudomány 
amaz Bszinte szeretetéböl, melly mocsoktalannak akarja 11.zt, ha
nem hogy vagy kormányeszközül vagy szemkápráztató czafrangul 
azoigáljanak neki. Egyébiránt 6 megvetP.tte az elméleti tudósokat 
eszménykedöknek (ideolog) czimezvén 6ket, s ép olly kevés be
csületben állottak előtte Necker és Say, mint Constant és Tracy. 

Smith és a többi nemzetgazdászok elméleteit figyelmen ki
vül hagyta, mert nem nyujtottak azok közvetlen gyakorlati ered
ményt; mig 6 a tiltőn kivül nem ismert egyéb rendszert. An
gliát óriássá növelte a hitel, s Napoleon palotája pinezéiben hal
mozta össze a kincseket, miként a régi tudatlan királyok, senki
nek nem tartozván számot adni azokról 1). Anglia kimondotta a 
kereskedelem szabadságát, s ö a tilalmat hirdeti ki mint politikai 
ellenségeskedést 1 s akarja, hogy minden nemzet elfogadja azt, 
nem keresve, van-e szükségök vagy nincs az angol árukra, bir
nak-e vagy nem erővel fentartani e kizárást, s képes-e pótolni 
azt, mi el lett tiltva. Az angolok elzárják az utat a tengeren : 
ám jól! segitsen magán Európa a hogy tud, gyarmatok és hajózás 
nélkül; erBtetni kell éghajlatainkat, hogy teremjék a kávét, czuk
rot, theát, szegfüt, borsot. Kitülltetések, jutalmak igértetnek a 
pótszerek feltalálóinak, a gyapotfonóknak, az angol gyártmányok 
utánzóinak ; addig azonban, mig illyenek akadnának, fizesse Eu
rópa méregdrágán a füszereket és szöveteket ; veszitsa el a kor
mány, mit a beviteli vámokból nyerhetne, veszítsen a gyártmányok 
jutalmazásával, szünjék meg a hajózás, és növekedjék a csempé
szet édesgetve a kiszámíthatlan nyeremények által; hadd legyen 
kitéve a birodalom a vámosok alkalmatlankodásainak, hadd háborgat
tassanak motozásokkal és elkobzásokkal a kereskedlik és mágánosak, 
hadd nehezittessék minden módon az utlevélhez való juthatá.s. Milly 

OroszorsiilAg elhagy, PoroszorszAg f'ölkel, 11 az angolok már Antwerpen előtt vol
tak." M~m. de Saint-Heléne. 

1) "A csiszár azt mondA, a TnileriAk pinezéiben 400 millio volt letéve 
aranyban, melly ösneg annyira sajátját képezte, hog7 semmi egy~b nyoma nem 
"tel!lett annak egy könyvecaUn kivfil magAn kincstf.rnoka ke~:ei kösött." 
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roppant összegekbe került neki a szárazföldi zArlat l s miután s!Ze
rencsétlenekké tette azzal alattvalóit, 8t magát is megbuktatta ez 
uj marénylet a szabadság ellen, miként más hasonlók megbuktat
ták a régi uralkodóbázakat 

A b~vételek elégtelenek lettek a roppant költségek fedezé
sére. Igaz, hogy báboruit mftjdnem mindig a legyllzöttek fizették 
meg, de a spanyolországi betölthetlen örvény vala; aztán végtelen 
sokba keriiitek a fényiizés, az egymást ér8 ünnepélyek, a temér
dek udvaroncz, kik közöl sok király volt. Ugyanazért emeltetett 
az adó mint soha máskor, tulságosan sulyosbittattak a közvetett 
taksák, s csupán a vámoknál harminczötezer hivatalnoknál több 
volt alkalmazva; ismét felelevenittettek a sors és szerencse-játé
kok, mellyeket a forradalom bölcsen eltörölt. Aztán ha Napoleon 
megtudta, hogy valami üzletben az állammal ez vagy amaz sokat 
nyert, az illyenre nagy összegről sz616 váltót intézvényezett j csu
pán egy társulat fél év alatt három milliót volt kénytelen fizetni 
egy levelkéjének rendeletére. Nem is említjük a kölcsönházak
nak uralkodása utólsó éveiben ő általa történt megkárositásait, 
mellyek kikerülhetlen következmények egy tulhajtottan költséges 
rendszerbell 1). Mindazáltal gyakran függöben maradtak a fizeté
sek, s nebezen juthattak a hivatalnokok dijukboz. 

A posta igen tevékeny lett, de hatalmas eszközül szol
gált a rendőrségnek, s Napoleon nem szégyelte azt bevallani, s a 
büntetéseket az elfogott levelekkel indokoini 2). A dicsöség állit
tatván az emberség, a vallás, a jog helyébe, eredménykép a szol
gaság minden romlottságai fölszinre kerültek. 

A kényoralom nagy dolgokat · müvel, és sietve hajtja végre, 
mit a szabadság lassanként eszközöl j de a kényuralom csupán 
egyetlen embe•·t tesz nagygyá, emez az egész nemzetet. Napoleon 
neve halhatatlan vállalatokkal marad összefüzve, s föleg azokkal, 
mellyek a belsö forgalom siettetését czélozták. Mindenfelé utak j 

•) A pénzügy-miniszter Altal Franosiaoradgban 1801 tiSl 1813-ig j6vA ha-
gyott kiadllsok 4,7113,000,000 frankot tettek. 

1814 és Ili-ben 267,000,000 frankra rngtak. 
Francziaorszlg tehát li,OOO,OOO,OOO fraokot költiitt a napoleoni hAborukra. 
Ar.: ellenséges orazAgokra sarczk&pen körülbelül ag;yanann;yit vetettek; 

mimUfogva Napoleon 10,000,000,000 fr11o11kba került. 
2) Lu quinee annéea ck la plu.t écraaante tyrannie, d.ont ln temp• mockme1 

ojfrf!lnt l' ezemple, mondja Lamartine, egy 1848 juJ. 15-riSI kelt czikkben, 
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a Simplon-,Cenis-1 Monginevra- és Col di Tendá.-n keresztül nyitott 
négy nagyszerU vonal által Olaszország Francziaországgal köttetett 
össze j a Rajna, Maas, Szajna, Loire folyamok között, s a Comoi 
tótól az Adriai-tengerig, a Rhonetól az Oceánig csatornák húzat
tak. Nem említem a fegyver, hajó, salétrom-gyárakat. A tudomá
nyok öregbedtek, és Chaptal k<rzzétette a mesterségekre alkalma
zott vegytant, pótolni akarván a czukrot, az indigót, a coebenillet 
(biborbogár). Berthollet, Biot, De Morveau elemezték a tengeri 
sót, a kéneket, a gáznemü összetételeket, a. gyémántot. Cuvier, 
Humboldt, Geoffroy Saint-Hilairc ujjászülték a természet-történel
met j De Candolle, Jussieu, Jaume Saint-Hilaire a f"üvészetet. Tu
dományos munkálatokat folytattak Ennio Quirino Visconti a muze
umok, Larcher Herodot, Gail Xenofon, Saint-Croix Sándor törté
netirói fölött j Quatremére de Quin ey a szép müvészetek elméletét 
adta j Millin az érmeket, Denon az egyiptomi régiségeket, Sacy a 
keleti nyelveket, Walkenaer és Malte-Brun a földirati tudományt 
tanulmányozták. Az akkoriban létezett történelmek szegények és 
érzelgősek voltak; s hogy megírassa l<'raneziaországét, Napoleon 
kénytelen volt a hetvenéves Anquetilhez fordulni, ki szintelen, egy
hangu, kevély itéletekkel s a kor előitéleteivel teljes müvet adott. 
Michaud, Lacretelle, Sismondi munkái nyegle és akademikus ko
ruk kinyomatát viselik magukon : Daunou és Ginguené feláldozták 
Voltaire oltárán a jót és igazat. ElrendeltetvéR a benezések mun
ká.inak folytatása, Dom Brial a franczia történészek, Pastoret a 
királyi rendeletek, az akadernia (Institut) a levelek és diplomák 
BrPquingny által megkezdett gyüjteményét folytatta j Daunou az 
irodalmi történetet. Mások erkölcstani munkákat írtak vallás nél
kül: Cottin asszony érzelgős regényeket készitett, mellyekben min
den csupa tisztaság volt, akár Siberia iszonyu jégvidékein, akár 
Syria gyönyörei közepett szerapeltette személyeit: De Genlis asz
szony XIV. Lajos udvara felé vitte vissza a szellemeket, magasz
taitatva az ariatokraták által gunyorá.ért, az uj emberek alta! utá.n
zásból. 

Mid8n a legy8zöttek elé szabott föltételek egyikét képezte 1\ 

legjobb mestermüvek átadása, nem volt nehéz Párizsban muzeu
mot rendezni be, mellyhez nagyságra foghat6t soha sem látott a. 
világ ; olasz, német, holland zsá.kmányok töltötték azt meg, a fest
ményeken kivül, mellyek a templomokból s a lerombolt kolosto
rokból vándoroltak oda. A szemlélö elbámult e hasonlithatlan 
kincsek láttára: de azért nem éledt fel a lángész szikrája, s a 
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császárság korát a müvészetek történetében bizonyos akademiai 
szabatos de hideg és kidomborodás nélküli styl különbözteti meg, 
me ll y a vésömü vészetböJ eredett. Feje amaz iskoMnak David 
volt, ki miután a köztársasági ünnepélyeket intézte volna, classi
kus alakokkal hal hatJanitotta a napoleoni fénykort: Girodat a viz
özönt festette, Gros az abukirí csatát, Gerard az austerlitzit és a 
három kort j s a csaták sok ecsetet foglalkoztattak, miként sok 
muzsát azok megéneklése: de maradandó semmi sem jött létre. 
Szenvedélyesen szarették a szinházakat, a zenét1 tánczokat; azon
ban a temérdek drámai termékböJ mellyik tartotta fen magát? 
Az évtizedi jutalommal kitüntetett művek sem érték túl korukat. 

Mert a hivatalos pártfogás nem nemesitette és nem emelte 
a szellemet, hanem elnyelte és saját előnyére hozta azt mozgásba; 
fizette, megparancsolta a magasztalásokat; és nem tartatott beszéd, 
nem látott napvilágot gyüjtemény, melly nem tartalmazott volna egy 
tömjénezemet a császár részére j s a hajlékonyak jutalmul dicséretet 
nyertek a kormány hirlapjaiban, az alkalmazkodni nem tudók dühödt 
és engesztelhetlen i tészet által üldöz tettek. A rnüvészek Napoleont majd 
mint höst majd mint félistent ábrázolták j az ét·mek ujra divatba hozták 
az ércz-hízelgést, mellynek XIV. Lajos volt tárgya. De Fontanea nagy
hangzásu szavakkal rendelkezett az ur hivatalos dicséreteinek kife
jezésére. De a dics.'lretek nem voltak ennek elégségesek, ha az 
ellenségekre szórt gyalázásokkal nem fUszereztettek. Miért is a 
M o n i t e u r-nek kellett azoigálnia az ő szenvedélyeit, majd a szer
zök et ostorozva, kik nem hajoltak meg akarata elött, majd Ró
mát, Angliát, a királyokat sértegetve, s a bántalmakkal elöké
szitve a fegyveres támadást. Párizs, meHy előbb egész világra szórta 
az eszme-szikrákat, most néma lett j munkák nyomattak el, mely
lyek engedélylyel már közzé voltak téve j megfosztattak szabada
lom-leveleiktől a nyomdászok, kik nem-tetszést vontak magukra j a 
pap kénytelen volt háborura izgatni, győzelmi énekeket zengeni, 
ha nem akart az örűltek házába jutni; a hizelgés még a kátét is 
megfertőztette, melly ép olly kötelesdégül szabta Napoleon szere
tetét mint az Istenét és a szülökét. Az értelmiség bizalmatlansá
got keltett, miért is kérdeztetvén Sieyés valaki által - "Mit 
gondol. ön?" azt válaszolta ? - "Én semmit sem gondolok." S 
igy állott a dolog mindenkivel. 

De a tapsok közepett a jobbak ellen tudtak állani, ha 
egyébként nem, hallgatással. Chateaubriand római követté nevez
tetvén, mi~ön meghallotta volna Engltien herezeg kivégeztetését1 

XVIII. 1~ 
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visszaküldötte a kinevezési okmányt. Chenier, ki megénekelte 
Buonaparte első diadalait, hallgatással mellözte a késöbbieket, Ini
ért is Napoleon minden alkalmat felhasznált, hogy zavarja öt nyu
galmában. Ducis igy v~laszolt a hizelgő Nn.poleonnak: - "Én 
vad r~cze vagyok, azok közül való, mellyek távolról megérzik a 
lőpor-szagot. Ne vesztegesse ön idejét. Inkább akarok rongyo
kat viselni mint lánczolt at. u Beethowen midön meghallotta 1 hogy 
királylyá tette magát, felkiáltott: - "Tehát ez sem volt egyéb 
közönséges embernél." Cherubinit mindig iildözte, m1~rt nem hízel
gett neld. Bernardin de Saint-Pierre, Iti Napoleon pártfogása 
folytán jutott az akadumiába, s a legvonzóbb hizelgéssel, dicséret
tel édesgettetett általa, vonakodott megirni az ö hadjáratait; pe
dig nem volt valarni höslelkületü emluo,r I). Lemercier visszakül
dötte Napoleonnak a becsület-rend csillagát 1 kijelentvén, meny
nyire fáj az ncld, hogy a császár, ki iránt addig őszinte hajlam
mal párosult bámulatot érzett, megelégszik az utánzó szerepével, 
holott az alapitók között foglalhatott volna helyet a történelem
ben. Bonaid Legistation primitive czimü munknján kivül, 
mellyben rosz hírbe hozott eszméknek adja vissza hitelöket, védel
mébe vette a. házasság felbontbatlanságnt a polgári törvénykönyv 
ellenében. Renouard L es T em p l i e r e czimü sok tapsot nyert 
szomóru·jl\téka e!!y király s egy pápa elnyomását bírálgatta, 
miért is Napoleon kiadta a parancsot ité~;zeinek, hogy ócsárolják 
azt. La Fayette barátja volt Buonapartenak, ki benne Washing
ton fegyvertársát szerette; de midőn az élethossziglani consuleágra 
folyt a szavazás, a táboroolt ezt írta a Jajatromra: "Nem, mig 

1) Késöbb a csá~zár paoogyrisét. tartotta, de abban is folyi ooosao ma
gasztalja a békát, s dicHérve a h öst érté;érfl adta neki: - "Nem leszesz az 
emberek szerelml', ha csak J,oldogságukba nern helyezed dim·lls~gedet." E sz~

lamot s beszéMnek egy hosszu passu.-·át. kitörölték Mauri hihoruok é. Regoault 
de Saint-JPan d' Ang-ely, a~t moorlv{m, hogy a r.,ászér nP-m szereti a leczltézést 
és tanácsadáookat. Nem kevé•bbé voltak tür-elmetlenek a bölcsészek, s Saint
Pierre folytonosan összeiitkö~ésbt! jött társaival, mert jel~ntéseiben az Isten oe
vét emliteLte. Miclön egy illy jelentést készitett volna a~ 1798-ban kitüzött 
Hrdés fölölt: Milly inlé~mények azoigálnak egy nép erkölC8i~égének legalkalmasabb 
alapjául, melly körül az értekezések minrl a birák isteot.agad6 •zellemében tar
tstt;~k, ö egy vallásos nyilatkozattili végezte jelentését. Társai felháborodtak a 
miatt, egylltaláu nem nkartA.k, hogy valaki Istenröl beszéljen az akademiában, 
Cabaois végzésileg ki altaria moudatni, miszerint &lll Isten név soha ne említtes
sék ama testülethűn, R Sair.t-Pierre bármennyire védte, nem volt képes kereeztül 
vinni sz6nokl:ttát. 
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eléggé nem lesz biztositva a szabadság j a~kor Buonapartera fo
gom adni szavazatom!lt." S levélben egyeb')k között igy szólt 
hozzá: "Lehetetlen 1 hogy ön, elsllje azon embereknek, kiknek, 
hogy hasonmásukra akadjanak, az összes lefolyt századokat át 
kell k.utatniok, azt akarhatná, miszerint olly nagy forradalomnak, 
annyi győzelemnek, vérnelt, fájdalomnak és csodáknak ne legyen 
a világra és önre nézve egyéb eredményök, mint egy önkényes 
kormány. u S midön látta, hogy Napolcon csakugyan kényur lett, 
végkép visszavonult. 

Az eszménykedök (ideologok), kik toljcsen anyagelvi tanok 
mellett nemes érzelmeket tápláltak, ijedve látták, miként száll 
sik ra N n po leon a vallástahmság és szabadság ellen j ugyanazért az 
auteuili társaságban Tracy, Cabanis 1 Daunou, Thurot, Ginguené, 

- Chenier, Garat, Volney és mások, f<ijlalva az elvesztett forradal
mat, ellenzéket képeztek a húditóval szemben, s iirizkodtek az ö 
megvesztegetil ölelgetéseiWI. Innen Napoleon gyülölete az eszmény
kedök irányában, melly név alatt ll mindazoka.t összefoglalta, kik 
nem elégedtek meg a tényekkel 1 hanem az átalánosságokat, az 
okszerüséget is ke1·esték azol(ban; s olly irodalmat akart volna, 
melly érintetlenül hagyva a metaphysikát, a történelmet és köz
jogot, tisztán irodalommal foglalkozzék. 

Egyszersmind a nöket is ellenségeivé tette oktalan bántal
mazásaival, egyiknek azt mondva, hogy iireg, másiknak, hogy ro
szul vagy ugy van öltözve miként a megelözií ünnepély alkalmá
val volt; s midön ismétel ve lcgbrcsiilcnclöbb n ön ek azt nyilvání
totta, ki legtöbb gyermeket szült, s kérdezte öket, hány figyerme
kök van, méhökben ló.tszott ujonczokat ke1 esni 1). 

Stael asszony NapolP-ont "lovas Robespierrenek 11 nevezte el 
s íromákkal és élezszavakkal szurkálta öt, mellyek szájról szájra 
jártale a tá•·sar;ágokban. Bántotta ez a császárt, ki miután hasz
talan sürgetett a maga részére egy dicsérö szólamnt a C o r i n n á
ban, gyermekes üldözést kezdett Necker leánya ellen, elllbb hir
lapjai által csipdeltetvén, aztl\n Parizstól hatvan mérföldre (miglia) 
száműzvén öt. Az igy üldözőbe vett irónö, miután Német és 
Olaszországot meglátogatta volna, a genfi tó mellett telepedett le, 
boi kitünő tehetségü férfiakat egyesitett maga körül, kik nem 

1) Napoleon felsz6litotta Chevreuse asszonyt, vAllaina szalgálatot a letett 
spanyol kirAlyné mellett; mire ChevrcU;e asszony azt felelte, oem akar börtönör 
leoni. Napoleon bArom évi számüze'ésbe küldötte. 

19* 
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voltak idegenek egy. bourbon restauratio eszméjétől ; megismer
tette Németországot, midön Napoleon őcsároita azt j magasztalta 
az angolokat j az emberiség lovagjainak nevezte a kozák okat. Na
poleon haragra gerjedt, s igy szólt az irónö fiához: - "Ön anyjá-· 
ban sok a szellem, de semmiféle alárendeltséghez nincs azok va; a 
forradalom vagy a hanyatló monarchia zavarai között növekedvén 
fel, ha egy hónapot töltene PárizRban, kénytelen lennék öt a Bi
cetrebe küldeni j s a dolog zajt ütne és ellenem fordulna a köz
vélemény. Mondja n.eg tehát ön nt~ki, hogy mig én élek, vissza 
nem fog térni Párizsba. A cselszövök uralma véget ért: enge
delmeskedni ](ell és tisztelni a tekintélyt, mert a tekintély Isten
től jö." 

Napoleon saját teremtmimyeit is eikcseritette udvariatlan söt 
durva élezszavaival é!l téuyE>ivel. Jaj volt a miniszternek, ki a 
szigoru szertartás korlátairól megfeledkezve talált előtte megje
lenni. Talleyrand, engesztelhetlen diplomata és megveszteget
hetö ember, minélfogva megrongált vagyoni állapotát több ízben 
sikerült neki ujból rendezni, s ki midön megszünt utmutató lenni, 
akadály lett, elbocsáttatott; ű pedig ugy sejtette az emberekkel 
mintha azért vonult volna vissza, mert nem akarta helyeselni a 
bayonnei árulást, s elméncz ellenzéket képllzett a termekben, fen
hangon adva kifejezést a rnszalásnak, mit szivében mindenki ér
zett. A jakobinus Fouché nem szerette Napoleont, s meg lévén 
gyözödve, hogy előbb utóbb bulmia kell , mindig azt leste, ki 
helyettesithetné öt, hamindjárt a bzabadság lenn_e is az. A né
metországi szcrencaétlenségek idején egyetértésben állott az elé
gületlenekkel, s kiküldöttöket fogaelott a hadsereg részéről, hogy 
forradalmat eszközöljön, mit annyi özvegy siránkozó sz::~:va, annyi 
lábbal tapodott nemzetiség boszuja hivott segélyül. Napoleon sem 
öt, sem Talleyrandt nem merte ártalmatlanná tenni; miért is hize
leg·ve kellett volna velök bánnia: de azáltal, hogy Fouchét szám· 
üzte, egygyel több ellenséget szerzett magának, és pedig ollyat, 
ki be volt avatva a titkok ba. 

A senatusban sok volt a gondolkozó fö, de hallgattak. A 
hadseregben nem kevesen siratták a köztársasági eszméket, mely
lyekért egyenértéktelen csere volt a dicslíség: Massena, Brune, 
Bernadotte és sok más clégedetlenkedtek, látva, mint adatnak na
poleonidáknak a koronák, mellyek az ö vérökkel szereztettek; s 
ha össze nem esküdtek, a jövöre irányozták tekintetöket. S mi
dön Napoleon elhatározta Bernadotte számiizf~tését, ez azzal felelt: 



"Ö parancsolhat a ki•·ályoknalt Béesbcn, engem nem számüzhot 
Párizsban." 

Még az általa teremtett királyok sem voltak mindig haj
landók feláldozni népeiket az ő szeszélyének. József kijelen· 
tette neki, I.ogy ha spanyol tartományokat egyesit a biroda
lommal, m1t tenni hajlandónak mutatltvzott, ö lemond a trónról. 
A hollandok L~jos, az uj király ellen nem a forradalmat, hanem 
a tétlenség er~jét szegezték; mit sem akartak tudni az uj adókról, 
a kamatok leszálli tásáról, a jövedelmelue vetett hadi sarczokról; 
mindenekfólött pedig a tengeri békét sürgették, melly forrását 
képezte gazdagságaiknak. S Lajos, ki nemeslelküségének és bá
torságának több ízben adta bizonyságát, például a lőporrobbanás 
alkalmával, melly Leydenben történt, s az angolok betörésekor 
Walchcrn szigeteu, nem egyeztethctte ösRze egy nép jólétét, melly 
kereskedésböJ élt s a szárazföldi zárlat által tönkre tétetett, a 
testvér követeléseivel, ki panaszkodott, hogy onnan hatol be a 
csempészet Németországba. H midön ez elfoglaltatta Arusterdamot, 
Lajos leköszünt (1810 jul. l.): a második testvé•·, ki menekült a 
koronától, melly tövisekböJ volt. 

Napoleon a rendiirség által értesit tetett az (•légületlenségröl, 
melly már leplezetlenül lépett fel: dc ha udvaronczainál annak 
okai után tudakozódott, ezek azt válaszolták, onnét van, mert nincs 
örököse; s igy az ö halála végzetessé válhatnék a dolgok rendére. 
S Napoleon hitelt ad az udvari mcséknek, hogy ne hallja a nép 
szavát, s fölteszi magában eitaszitaní Josephinet., ki első lépcsöjét 
képezte szerencséjének. 'fultette magát neje fájdalmán, tul a se
natus ellenzésén, tul az egyházon, törvénytelennek nyilváníttatván 
Párizs papsága által a házasságot, mollyet maga a pápa áldott 
meg, de kihirdetések nélkül; B rásadásul azon illetlen fogással élt, 
hogy az eltaszított fia, Eugen által tudatta az államtestületekkel 
házasságuk megsemmisittetését ( 1809). 

Elkedvetlenítvén népét, kül szövetségekre kénytelen támasz
kodni, s n királyok közölt, és amaz osztrák házban keres nőt, 

mellyböl Mária Antonia származott. Uj dolog volt látni Napoleont 
egészen elfoglalva a czimerek, szertartások, kiséretek, ajándékok 
iránt való gondoskodással: dc a jó bécsiek majdoem fellázadtak, 
midön clutazni látták a herczcgnöt, ki áldozatul vettetett oda egy 
ellenség megengesztelése végett. Napoleon most már a régi ural
kodó családok közé helyezbette magát. Megérkezvén Mária Lujza 
(1810), áz udvarnál ismét megjelent a régi nemesség, mclly addig 



távol tartotta magát j ismét életbe lettek léptet vc a nagy méltósá
gok, s a katonai egyenruhákat udvari öltönyök váltották fel. Fi
gyermek e sz ü letvén (1811 marcz. 20), kit római királynak czime
zett, azt hitte, ez által megszilárdult dynastiája, s uj elégületlen
séget keltett azon rokonaiban, kik a császári örökségre vágytak. 

Az ellenállást az által hitte megtörhetni, ha növeli az elnyo
mást s keményebbé teszi a közigazgatási kényuralmat. Azon idö" 
ben rendezte a büntető törvénykönyvet, de csak mint rendörségi 
ügyet, mint eszközt a nemesek, papok, irók, csalók fékentartá
sára; az indokolás mindig az emberiség megvetését, s azon meg
győződést leheli, miszerint a társadalmat csak csendörökkel lehet 
fékentartani; s mindenről gondoskodva van a fejedelem bizton
sága, de nincs a polgár védelmezése iránt. A rémuralom megba
rátkoztatta a vérrel a francziákat, s innét van, hogy Napoleon tör
vénykönyve pazarul bánik a halál-büntetéssel, a megbélyegzéssel 
és elkobzással, melly az utódokat sujtja j tulságos hatalmat ad a 
rendőrségnek i sok windenféle vétséget ruház fel a közbiztonság 
elleni merénylet jellegével j szervezi az árulkodás t j nem enged es
küdtszékeket, csak a személyek ellen elkövetett vétségekben j sok 
külön törvényszéket állit fel, könnyíti, önkényesekké teszi a letar
tóztatásokat; állam-börtönöket rendez, mellyekben itélet nélkül s 
a császár magán tanácsának egyszerU véleményére bármcliy ve
szélyesnek hitt egyént fogva lehet tartani j sokan puszta minisz
teri rendelet által számüzettek, s e sors még nőket is ért, mire 
elég volt egy szó, egy ohaj kifejezése. A senatus egy izben meg
semmisitette a brüsseli esküdtek határozatát (J 812), s ujra vád 
alá helyezte az antwerpeni polgármestert, ki már törvényesen fel 
volt mentve. 

Vallási küozdelmek. Sluellrion. 
Napoleon a hitvallásokat s az isteni tiszteletet is közigazga

tási kényuralma alá szándékozott hajtani. S legelőször is a hé
berek ösi elkülönzöttségének akart véget vetni, miért is Párizsba 
nagy zsidó gyüléat ( sinedrion) hivott össze ( 1806), hogy megegy ez. 
tesse az izraelita gy~korlatokat az országéival. E gyülés megál
lapitása ezerint a héber törvényben vallási és politikai rendelke
zesek foglaltatnak : az elsők föltétlenek : utóbbiak, az levén ren
deltetésök, hogy szabályozzák Izraelt Palacstinában, nem alkalmaz
hatók többé, miután a nemzet feloszlott. Következésképen tilos a 
nyugaton szokásban nem levő soknejüség; a házasság polgári 
tényének meg kell előznie a vallásít j mi a házasság felbontás:H, 



az elválá~t és vérnászt illeti, a hébereit alkalmazkodni tartoznak a 
polgári törvényekhez; szabadságukban áll keresztényekkel házas· 
ságra lépni; testvér gyanánt kell tekintcniök mindazt, ki egy te· 
remtö Istenben hisz; minden izraeli tánah:, kit a törvény polgár 
gyanánt elismer, a polgári törvénykönyvhöz kell alkalma20kodnia a 
szerzödések és kölcsön kötések körül ; katonai szalgálatra szólittat.
ván, felmentotik a szolgálattal meg nem egyeztethető vallási kö
telmektöl : az izraeliták főleg a gépészettel és szépmüvészetekkel 
foglalkozzanak, de ezerezzenek földbirtokokat is, mellyek a hazához 
kössék öket s kieszközöljék részökre a köz-becsülést. 

VII. Plus. 
Buonaparte, a forradalom fia, tiszteletet rontatott az izlam 

iránt Egyiptomban, aztán visszaállitotta nem csal~ a katholicismust 
a concordatummal, hanem a pápa fensöségét is az által, hogy an
nak kezéböl fogadta el a koronát. Ez eljárásában öt a vágy ve
zérelte: törvényességet szc·gezni a vendéei lázongások ellenébe, 
egyesiteni magában a forradalom s a fölkenettség jngait, s uj erőre 

tenni szert az eretnek királyok ellen, Itiket le al(art verni. De a 
mit ő egyszerü fot·maságnalt vett, másnak tekintette azt a józan 
közérzék, melly nem hagyja magát a főbbek tetszése által korlá· 
toztatni a követk~Jzményeknek valamelly előzményből való leve
z~téeében. A hódítóéival ellentétes vélemények merültek tehát 
fel, s bitorlást látszott a császár gyakorolni, midön egy hatalom 
elnyomására törekedett, mellyet ö maga emelt fel elöbbi magaslatára. 
Kevéssel a concordatum megkötése után, Napoleon néhány ezerves 
czikkelyt tett közzé, mellyeket a corcordatommal együtt, terjesztett 
a törvényhozó testület elé: de a pápa nem ismerte el azokat, sőt 

consistoriumilag emelt panaszt ez álnokság miatt, azután pedig 
tiltakozott az önkény ellen, melylyel ama czikkelyek egyebek 
között arra is kiitelezték a pápát, hogy felszenteltetése alkalmával 
esküvel erösitse, miszerint semmit nem fog merészelni a gallikán 
szabadságok ellen 1). VII. Piussui azt reméltették, hogy ba Buo
naparte megkoronázása végett Francziaországba megy, ama czik
kelyek eltöröltetnek, de semmi sem lett belöle; sőt csakhamar 
felforgattatott a katholikus épület Németországban, midőn megsem
wisittettek az egyházi fejedelemségek s tekintet nélkül a vallásra 
osztattak fel a népek. 

•) E tilt11k{)zá~, mellyet 1803. aug. 18-káu C11p1·ara bibornok mutatott be, 

található Artand XII. Leo élete c:~;imü m·:nUjábun 39. fej. 
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Pius nom viselbette el a sulyos ujitásokat pauasz és tiltako
zások nélkül j de Napolcon azt hitte, csak azért nem semmisitette 
meg a pápát, hogy eszközül használja öt, s hogy rendelkezésére 
álljanak Róma villámai, • mellyekkel az ellenségeket sujthassa. A 
tilsiti értekezletek alkaJmával látta, mikép a vallás &emmi aka
dályt nem görditett Sándor elé; miért akadályozná tehát az öt? 
Igy gondolkozva, az angolok elleni biztonság szakott ürügye alatt, 
elfoglalja Aneonát és a Marcákat ( 1807) j Talleyrand-t beneventói, 
Bernadotte-ot pontecorvoi herczeggé teszi; megparancsolja a pápá
nak, zárja el üivita- vecchiát az angol áruk elöl, adja ki a terü
letére menekiilt Luciánt, semmisitsa meg Jeromos házasságát. A 
pápák védték a házasság szentségét a hübér-urak ellen ; hogy ne 
tették volna ugyanazt most ez uj emberek ellenében, kik fejedel
mekké lévén a népből származott nőt herczegnőkkel akarták fel
cserélni? Azonkivül kivánta Napoleon, hogy a bibornokok egy har
mada franczia legyen, s a conclaveban sza\·azattal birjanak, talán 
nagybátyját, Fesch hibarnokot szándékozván pápává emelni. Egy
értelmű lett volna ez a fejedelmiségről való lemondással, miért is 
Pius visszautasitotta, s nem helyeselte, akkori szokás szerint, az 
államaiban elkövetett eröszakoskodásokat. Napoleon hálátlauságnak 
nevezte az ellenkezést, B haragra gyult az erkölcsi hatalom ellen, 
melly elérhetlen volt a szuronyoknak : - "No lám! e dölyfös 
papok a hatalom-osztálynál maguknak tartják fen a befolyást 
az értelmiségre, az ember e legnemesebb részére, s engem arra 
akarnak szoritani, hogy csupán a test fölött gyakoroljak hatalmat j 
ők a lelket választják, nekem a hullát hagyják." 

De e hullával is egész kiméletlenü! bánt ö, kényszeritni 
&.karván a pápá.t, mint világi fejedelmet, belépni a véd és dacz 
szövetségbe, s ellenségekiil tekinteni az ö ellenségeit (1808). S 
mivel Pius azt felelte, hogy ö mindenkinek atyja, és senki irá
nyában nem nyilvánithatja magát ellenségnek, Napoleon magára 
nézve kerülhetlenül szükségesnek állitja, hogy ne legyen, ki aka
dályozza a közlekedést az Ö olasz és az ö nápolyi királysága kö
zött. Miollis tábornok Italián át lefelé nyomult, egyedüli czéljául 
a Nápoly felé való vonulást hirdetvén : de azon ürügy alatt, hogy 
megakadályozza a Tiberen tuliak lázadását, elfoglalván a Szent
angyal várat (febr. l), a Qurinalnak szegezi ágyu it; az olasz és 
nápolyi királyságok hibarnokainak megparancsolja , térjenek visz
sza hazájokba j elfoglalja. a postát, és megsérti annak titkait; le
tartóztatja a neki nem tetsző egyéneket; szétüzi a pápai katoná.-
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kat; és saját pnlf)t:ijában Hem hagyván nyugton a pápá t, csellel 
és eröszakkal hatol be oda. A pápa panaszt emel, s Napoleon 
válaszu! az olasz királysághoz csatoltaknak nyilvánítja Urbino, 
Ancona, Macerata, Camel'ino tartományokat; az e tartományokban 
szülöttek rögtön hagyják el Rómát s hazájokba térjenek vissza; a 
püspökök esküdjenek hüséget az uj uralkodónak. Aztán mint 
Bécs legyőzője, Schönbrunnban kimondja a pápai államok egyesi
téRét a ft anczia birodalommal (1809 május 17), melly államokat, 
igy szólt ö, Nagy Károly, ami felséges elődünk, mint hü
bért adományozta a pápai széknek, a nélkül, hogy Róma meg
szünt volna birodalrnának részét képezni; most amaz ajándék visz
sza vétetik, s a kereazt ismét elkülönittetik a kardtól. 

A végrehajtás Muratra bizatott, ki az erő elbizakodottságá
ban, már egész Olaszország, vagy legalább a déli rész uralmáról 
ábrándozik. Éjnek idején (jul. 6) csendörök nyomulnak a Quiri
náiba Radet tábornokkal : Pius nem bukik, miként a többi feje
delmek, némán és hízelegve; hanem tiltakozást szegeztet ki Ró
mában, szemére hányja Napoleonnak az erőszakoskodást s hogy 
megfeledkezett a neki tett szolgálatokról, kiátkozza a bitorlókat, 
s fogolyként hagyja magát hurczoltatni Florenczbe, Turinba, Sa
vonába, hol letétetett. 

A pápai államLől 1'evcre és 1'rasimeno néven két franczia 
megyét alakitanak: .Róma a birodalom második városának nyilvá
nittatik, s királyi czímet ad a trónörökös herczegnek. Mi az egy
házi dolgokat illeti, a pápák felemeltetésökkor esküdjenek meg, 
hogy semmit sem kezdenek a gallikán egyház négy tétele ellen, 
mellyek a birodalom mioden katholika egyházával közöseknek 
nyilvánítlattak i szabad birtokokban (in bonis immunibus) két mil
liónyi jövedelmet fognak élvezni i birodalmiak lesznek a szent 
collegium s a Propaganda költségei: de e testületek a a Dataria, 
a hitküldérségek levéltárai, s minden egyéb Párizsba tétetik át, 
hol milliókra menö költségen uj Vatican készül. Napoleon fran
czia patriarchasá.got emelhetett volna birodalmában, melly öt-hato
dát tette a keresztény Európának; de belátta, mikép a Párizsban 
székelő pápa befolyást adna neki Spanyol, Olaszország, a rajnai 
szövetség és Lengyelország ügyeire; Amerikában és Ázsiában hit
küldérségek terjesztenék Fraucziaország dicsőségét és hatalmát; 
a párizsi egyház-gyülekezetek a kereszténységet fognák képviselni: 
szóval, miként Porosz, Oroszország, Anglia királyai, Napoleon, 



mennyire a ltatholicismus megengedte, sziutén feje akart lenni a 
vallásnak, s a politika szolgálójává szándékozott azt aljasitani. 

Midön XIV. Lajos maga elé akart idézni két püspököt, kik 
követeléseivel ellenkeztek, Bossuet igy szólt hozzá: - "Isten 
őrizze önt attól. Féljen ön, nehogy az· utat, hol elhaladnak, tér
del ö nép lepje el áldásukat kérve." Ez történt VII. Piussal, ki 
zord utjáhan vigaszt merithetett a nép által mindenfelé tanusitott 
hódolatokhóL Az erőszakoskodásoknak az a gonosz természetök 
van , hogy ha egyszer megkezdettek, végletekig kell vitetniök : 
Piussal Savanában úgy bántak mint közönséges fogolylyal, napon
ként három fraokot rendeltek számára, elkülönítették tanáesosaitól, 
s folytonosan kémekkel és örökkel környezték azon ürügy alatt, 
mintha az angolok el akarták volna öt rabolni. 

Pius, s_zenvedöleges ellenállásra határozván magát, m~gtagadja 
az üldözö által kincvezett püspököktől a heiktatást, minélfogva az 
egyházak özvegyen maradnak j nem ismeri el Napoleon házasságá
nak megsemmisítését, ugy hogy második neje nem egyéb ágyasnál j 
végre kiközösitettnek nyilvánítja öt. Mcgüresedvén a párizsi ér
sekség, Fesch kijelenti, hogy csak a p9,pától fogadja azt el j Maury, 
montefiasconei püspök és kész szolgája a császárnak, pápai jóvá
hagyás nélkül elvállalja azt, s a káptalan összeül megvitatandó, 
rá lehet-tl bízni az egyházmegye kormanyát" Legtöbben igent 
mondanak ; némellyek nélkülözhetlennek tr~rtják a pápai megha
talmazást, s a brevék illy értelemben forognak, daczára a rend
őrség tilalmainak és üldözéseinek. Hogy segitsen, a dolgon s 
megtörje a pápai el!enállást, Napoleon kieszközli a birodalom ösz
szes püspökei és káptalanainak hozzájárulását a párizsi káptalan 
nyilatkozatához j s Olaszország püspökei, az alkirály által sugal
tat va, még tovább mennek az aljassághan, állítván, mikép a t c
v ék e n y ség b e n levő püspökök testülete képviseli az Egyházat j 
az egyházi hierachiának semmiféle római beiktatásra sincs szüksége 
az Egyház kormányában j a kánoni beiktatás s a hűségi eskü meg
szoritások, mcllycket a pápák csak későbbi időkben érvényesitet
tek az isteni eredetű püspöki hatalom ellenében. 

Felhátorittatva a hajlékonyság által, Napoleon a birodalom s a 
rajnai szövetség összes püspökeit gyülét~be hívja össze, hogy meg
oldaadanak az Egyház kehelében támadt nehézségek. Ez uj nemü 
parádéban ö Constantint és Nagy-Károlyt utánozta; mindenhez 
értvén, az elökészitö bizottt~ághan a pápa világi hatalma felől vi
tatkozott a főpapokkal j s La a nydczvanéves !ipát Emery, a d 



h om i n em érv rt l1asználva, kimutatta neki, hogy maga Bossuet 
is szükségesnek nyilvánitotta ama hatalmat, ö azt válaszolta: -
"Ez igaz lehetett, mid6n Európa több urat ismrrvén,, nem voi t 
illő, hogy a pápa valamellyiknek különösen alá lett legyen vetve. 
De most midön egész Euró"pa nem ismer kivülern más urat?." 

A gyülés elé következő pontok terjesztettek: "A pápa vi
lági okokból visszavonhatja-e magát a lelki ügyekben való intéz· 
kedéstöl? - Nem lenne-e helyes a pápa consistoriumát minden 
nemzetbeli főpapokból állitani össsze? - Ha a franczia kormány 
nem sértette meg a concordatumot, a pápa megtagadhatja-e ön
kényesen a beiktutást a kinevezett püspököktöl, s jogában áll-e 
tönkre tenni a vallást Francziaországban, miként tönkre tette 
Németországban, hol tiz év óta nincs püspök? - Egy kiközösí
tési bulla szegeztetett ki és tcrjesztetett el titkos módon: mi a 
teendő, hogy megakadályoztas~anak a pápák jövőre a keres:rtény 
szaretettel s a trónok függetlenségével annyira ellenkező tulkapá
sokban ?" Ámde a püspökök között, e kérdések előtt, egy másik 
merült fel: volt-e nekik joguk összegyülni a pápa engedélye 
nélkül ? Bár egyénileg hozzájárulásukat nyilvánitották a párizsi 
káptalan véleményéhez1 s engedékenyeknek mutatták magukat Ci
rus irányában, ki ujra felépitette Jeruzsálemet, nem bátorkodtak 
magukat vallási gyülekezetnek tekinteni, miután hiányzott közü
lök Péter; kijatszották a kérdéseket, titkos érintkezésbe léptek 
Savonával, biztositották a pápát hódolatukról: miért is a császár 
sictett feloszlatui a gyülekezetet. 

A császárnak mind durva fenyegetözései, mind álnok javas
latai hajótörést szanvedtek Pius szilárd ellenállásán1 ki telkiáltott: 
- "Engedjétek, hogy méltó halállal végezzem be a bajokat, wely
lyeket szenvedtem." N a po leon haragra gyul, méltatlankodik vele, 
rendöri kutatásokkal zaklatja a hozzá hű egyéneket, s elbocsát
tatni parancsolja vagy fogságra veti öket 1), hol, ha breviariumot 
kérn~k, Voltaire egy kötetét nyomják kezökbe j aztán meghagya
tik a pápának "semmiféle egyházzal vagy birodalmi alattvalóval 
ne merészeljen közlekedni1 különben mind ö, mind azok az enge
detlenség büntetését vonandják magukra j szünjék meg az Egyház 

1) A Saint-heJénei kézirat szeriut ,,a R6mával való viszályok következ· 
tében ötszáz pap lett letartóztatva." Napoleon által mondolt más emlékiratok 
tagadják amannak 'hitelességét, ötvenháromra ,zállitják le a befogottak számát, 
s hozd.teszik : Il8 l'ont été legitime11tent. (Notea SUI' le liv1·e des quaere Ooncordau). 
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(•rganuma lenni az, ki lázadast hirdet., s kinek ]Pll~e teljes cp~vel; 
s minthogy semmiképen scm lehet öt észre térite11Í 1 meg fogja látni, 
hogy a császár eléggé hatalmas véghc~z vinni, mit más c.lödei 
véghezvittek, s letenni a pápát." 

Egy napon Piust, ruhát cseréltetvén vele, titkon koc~iba 

zárják, és sem éjjel sem nappal nem engedvén meg neki azt el· 
hagyni, a liiont-Cenis-n tulra szállítják, mialatt Savanában tovább 
is jelenlétével hitegetik az emberekt>t. Betegnek érezvén magát 
s bizonytalanságban a jövő iránt, az utólsó szentségcket kivánta, 
s mindenröl mint halni készülö rendelkezett, megbocsátva üldözöi
nek j mindazáltal Fontainebleauba vitetett, s az ottani palotában 
lett letartóztatva mindaddig, mig a mindenható császár meg nem 
szünt mindent tehetni. 

Szomoru az erő szcrepP-1 midön valameily erkölcsi e~zmével keve
redik küzdelc.mbe! Napoleon igy szólt Fontaineshez: - Sándo r 
e ll c n m o n d á s n é l k ü l J u p i t e r fi á n a k m o n d h a t t a m a
g á t. É n e g y p a p r a t a l á l t a m , k i h a t a l m a s a b b n á
lamnál, mert az a szellemeken tll'alkodik, én csak 
az anyag fölött." 

Bent tehát zsarnokság, kint hóditás: annyira eltávolodtak a 
nr.mzetgyülés elméleteitől ! Napoleon, a szabadság fia, saját any
jút tépte szét, amiért vesznie kellett. A diplomnczia nem számit
hatott többé az ö mérsékletére, sem szavára. A rom romot szült; 
egyedüli czélja volt népeket hódítani, mellyekkel ismét másokat 
hóditson meg j a fejedelmek nem mondhatták többé, igy vagy 
am ugy kellen o müködni, mert a legkülön hözöbb utak is ugyan
azon czélra vezettek. Megszegte a spanyol királyi családdal kö
tött szerződést, s bár mint foglyokkal bánt annak tagjaival, ro ind
azaital hálás elismerést követelt tőlök; Ausztria csak azáltal me 
nekedett meg, hogy egy leányt dobott kocsija elé : Poroszország 
égett a haragtól elviselhetlen lealacsonyittatása miatt: az apró 
némrt államok belátták a semlegesség lehetetlenségét és vészthozó 
voltát: Schweiz, Holland, Olaszország a kén y ur akaratja szerint 
voltak ös::;zetákolva, s nem tudták, nem kapnak-e holnap ismét 
más rendeltetést. A világ romokkal volt behintve, s mindenki 
óhajtutta a közös elnyomó bukását. Elvesztvén fejöket a királyok, 
a népek kezdették ma~ukat érvényesíteni, s nagyobb kiterjedést 
vettek a titkos társulatok 1 hirdetvén a nemzetiséget Spnnyolor
szágban a s z a b a d e l v ü elnevezés kap lá.bt·a, hogy aztán az egész 
világot megkerülje: a cortes-ek a legdcmol~ratikusabb alkotmányt 
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adják, s Mina a francziák vérével pecsételi azt meg. Olaszorsdg
ban a carbonarik elhatározzák visszaállitani a régi dynastiákat 
mérsékelt kormányokkat A titkos társulatok főleg Németország
ban terjedtek el, némell y ek a német egység visszaállitását tiizvén 
czélul Ausztria alatt; mások a megosztást Észak és Dél, Ausztria 
és Poroszország között; mindny~jan a szabadságot: s a kormá
nyok arra használtáJt {)ket, hogy visszahatást idézzenek elő a fran
czia elnyomás ellen s a hazát, szabadságot, függetlenséget kiáltot
ták ki jelszókul, miként a forradalmárok husz évvel előbb. 

Bent, ha nem szolgáltatott eleget az összeírás, tizennégy éves 
fiúk ragadtattak ki családjuk körébő!, hogy hajó-szolgálatra al
kalmaztassanak; s az egykor annyira harczvágyó franczíák kivon
ták magukat a fpgyver alól, s hősiesség lett meneldilni az ütkö
zetek elöl. Szeszély szerint ajándékoztattak és vétettek el a pa· 
l o ták és birtokok, azonkivül hogy igen alászállott becsök az ön
kényesen kivetett adók következtében. A kereskedelem tönkre 
ment, de Napoleon egycd1íruskodást kezdett, vagy igen drága 
:í.ron szabadalmakat osztogatott gyarmati termékek behozatalára. 
Tengerbe dobták az elkobzott czukrot és kávét, melly czikkek 
után pedig csak ugy sovárgott Európa; megégették a ruhaanya
gokat, s a nép mezteien vala; növeltedett a nyomor, mert minden 
ipar megsziint. A sziikségen mesterkélten kellett segíteni, miért 
i<> nagyszerű építkezések eszközöltettek, millyenek például a ba
stillei rak tárak, hogy w unk át kapjanalt, kik be nem soroztattak. 
Az uj császárRág sorsa hasonló volt a régi rómaihoz; kellett hogy, 
miként az, kenyeret és látványokat nyujtson. Do 1811-ben réme
sebb alakban jelentkezett az éhség, mire lázadások következtek j 
s a lázadásokra bitófa, pelengér, kényszer-munka lett a válasz j 
melly eszközökkel, monda a M o n i t e u r, belyreállittatott a nyu
galom. 

Francziaország az emberi nem jótevőjének kiáltatott ki az 
eszmék mhtt, mellyeket könyvek utján vagy forradalmával elter
jesztett, s a rokonszenvnél fogva, mellyet mindenütt keltett. Most 
a kevély uralom haraggá változtatja át ama jóindulatot, s az ura
lom neve hatalmaskodás és rablás. Előbb a királyoknak kellett 
báborura: sarkalniok a kedvetlen hadseregeket; most a népek fog
ják magukkal báboruba vonszolni a megrémült királyokat. Na
poleon nem ismert többé egyebet a győzelem logikájánál, s ellen
ségei csak azt várják, hogy ugyanazon logikÁt szegezhessék f'llene. 
A betörés Spanyolországba, rnig egy részt félelmesen tüntette fel 
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a császár scmmité:ll vissza nem riadó nagyravágyását, más részt 
megmutatta, hogy lehetséges volt neki ellenállni: a nép között 
furcsa hírek terjesztettek bizonyos vértébolyról, melly öt megszál
lotta volna; a kiküzösités megfosztotta öt a vallás visszaállítójá
nak jellegétől: az istenfélő lelkek aggúdva lesik a pápára vonat
kozó ujdonságokat: egy kiköltözött nemes, két elmozdított tribun, 
ogy, Pétervárra utazó chamberyi nemes, egy kiutasitott nö szavai 
hatályra teRznek szert a rémület csendében: növel\edik a közvé
lemény, e hatalom, mellyet semmiféle kényuralom, még a dicső
ségé sem képes leigázni. Egy üstökös, melly al~;koriban jelent 
meg ( 1811 ), a többé nem babonás népek által rendkivüli előjeléül 
vétetett a rendkivüli ember bukásának, kiben nagyobb félelmet kel
lett kelteniök a hazát és függetlenséget hirdető szózatoknak, mely
lyek ruindenfelöl hangzottal~;. 

TIZENNEGYEDIK FEJEZET. 

O r os z o r sz á g i h a d j á r a t. - A sz ö v e ts é g es ek 
F r a n c z i a o r s z á g b a n. 

Napoleon, miután Rómát s a rajnabalparti tartományokat, 
Hollandot és a Hansa-városokat, s Hetruriát, Parmát és Piacen
zát is államaihoz kapcsolta, moRt még inkább átadja magát a 
nyugati birodalomról való ábrándozásnak. 

A sikertelen betörés W a Ichern szigetre megbuktatta (181 O) 
Angliában a Castlereagh és Canning miniszteriumot, minek követ
keztében a ltülügyek élére W ellington testvére, a mérsékelt lord 
W ellesley Richard állittatott j s teljesen megháhorodván a király 
rlméjében, a kormányzósági törvény szerint a Walesi herczegnek 
adatott át a pecsét. Mindcz a békére nyujtott kilátást j de mia
latt Napoleon ismételten Anglia közeli bukását jósolgatá, ez or
szág nagy virágzásra jutott; egész Európa részére ö készitette a 
fegyvereket; kiterjesztette gyarmatait, s ezek és a független Ame
rika uj piaczokat nyitottak gyártmányainak; a fogások gazdagi
tották a kalózokat és tengerészeket; a csempészet a legjobban 8r
zött kikötökbe is befurakodott, édesgetve a kövér nyereségek 
által, minél fogva csak a fogyasztök szenvedtek. A kölcsönös bán
talmak mindinlr-ább nehezítették a közeledés l; s minthogy tenge-
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ren !4'raneziaország nem mérközhetntt vetélytársával, az iberi fél
Rzigeten találkoztak, melly folytonos öldöklések és gyümölcstelen 
győzelmek szinhelye lett. Maga József király, elkedvetlenittetve 
a testvér büszke uralma s az által, hogy ez néhany tartományt 
Francziaországhoz akart csatolni, készséggel fogadta a független
ségi javaslatokat, mellyeket Anglia tett neki .. 

Megtöretvén délen, Napoleon észak felé fordult measzeható 
terveivel, s egy hatalmas skandináv souverainséget szándékozott 
IP.trehozni. Dania, mellyet olly lteményen megbántott Angolország, 
hű maradt hozzá: az ellenséges Svédországban ktllönös átalaku· 
lások voltak késziilöben, de mellyek c:~ak (':gy perezre nyujtottale 
neki vigaszt. 

Svéd IV. Gu!!ztáv. 
III. Gusztávot, ki olly dühös ellensége volt a forradalom

nak, a tizennégy éves és kétes törvényességü IV. Gusztáv Adolf 
váltotta fel a trónon (1792 marcz. 29.), ki pedáns és titokzatos 
nevelésben részesülvén, gyermekségétől gyülülni tanulta a fran· 
czia nemzetet mint istentagadót, s bizalmatlansággal töltetett el 
nagybátyja, a södermanlandi herezeg ellen, ki nem helyeselte atyja 
keresztes hadjáratát a forradalom ~llen. De a franczia eszmék 
behatoltale amaz országba, s kiilönösen a hadsereg szövetséges 
köztársaság mellett fondorkodott; ugy hogy a kormányzóság nem 
csatlakozhatott a 94-iki északi szövetséghez. Ugyana:l:ért orosz 
Katalin gyiilölte a kormányzót, gyanÍlVal viseltetett irányában, há
boruval feayegetl',zött, s azt akarta, hogy a király vegye n(iül 
Alexandra nagyherczegnöt. 

Már minden kész volt az ünnepélyre Pétervárott, jelen a 
meghivottak j midön Gusztáv megtagadta az engedményeket, mely
lyek a görög ezertartás előnyére követeltettek, s a szerződés Ka
talin kimondhatlan boszuságára felbomlott. Nagyobb kort érve, 
Gusztáv nevetséges és kiiliincz emberré vált; király, főpap és 
propheta akart lenni j zsarnokoskodott neje, a badeni herczegnő 

fölött, s állandóan az angolokhoz csatlakozott; a napoleoni birla
pok bántalmazásaira 1) hasonlókkal felelt; Napoleont az A poeatyp
sis fenevadjának tartotta; s makacsul megmaradva föltett szán
déka 'mellett visszahelyezni a Bourbonokat, a tilsiti béke után 
aem hajolt meg a királyok legyőzője előtt. 

1) A Monileurben ez volt olvasható: ,,Keze igen gyenge arra, hogy föl
emelje XII. Kllroly kardját, kitől csak az eszeliís~éget é~ a czizmákat örökölte.'• 



304 -

Sándor, ki magára vállalta kieszközölni hozzájárulását a szá
razf"óldi rendszerhez, nem érhetvén czélt, koczkáztatott jóhírnevét 
az olly régóta ohajtott Finnland elvételével akarta megboszulni. 
V :\ratlanul meglepvén (1808), elfoglalta azt, a nélldil, hogy Gu-az
táv képes lett volna fentartani a bensziilöttek bátorságát. Gusztáv 
Dánia ellenében is ki hivólag viselte magát, s hadat üzent annak; 
betört Norvegiába, támogatva az angol arany által : de ezeket is 
ellenségeivé tette ép akkor, midön támadásra késziiitek a francziák. 
BerJJadotte valóban egy franczia és spanyol hadtestet vitt oda, 
melly jó szarencsével egyensulyt tartott az angolok ellenében, 
mialatt az oroszok, birodalmukkal egyesitvén Finnlandot, a fővá
rost fenyegették. 

XIII. K1iroly. 
Ekkor a hadsereg, talán rég<ita szött ármány következtében, 

fdlázad, s a letett Gusztáv helyébe nem fia, ki igen ifiu volt az 
akkori sulyos l<örülményekhez1 hanem a s1idermanlandi herezeg 
ld~ltntik ki (1809 marcz. 13). Ez, XIII. Károly néven, az or
l'zággyiiléstől egy uj képviseleti alkotmányt fogadott el, ép akkor, 
midőn legnagyobb sziikség volt a központosított erőre, hogy visz
szavet:jék a két ellenséges had~ereget j s békét kötvén Oroszor
szággal (szept. 17) átengedve annak Finnlandot és az Aland szi
geteket, vagyis a terület és népesség egy harmadát, Svédor~zág, 

a Balti-tenger és Norvégia közé szorittatva vissza, hozzájárult a 
szárazföldi rendszerhez. 

Hct·nadoUe. 

Öreg és beteges lévén, XIII. Károly játékszer volt a fon
dorkodók s az erősek kezében j aztán meghalván fogadott 
fia (1810), összehivatott az országgyülés, hogy utódot jelöljön ki. 
Sokan a dán királyt pártolták, hogy val6sitsák a skandináv egy
séget j mások Francziaországra vetették szemeiket, B a táborna
gyok között, kik elenyésztek a napoleoni dicsöség fényében, Berna
dotta Károly János, pontecorvoi herezeget nézték Iti (aug. 20), az 
egyetlent, ki még megörizte egyediségét, s népszerü volt Németor
szágban a mérséklet miatt, melylyel a háborut enyhítette. Nem 
igen tetszett Napoleonnak e választás ; B midön !Bernadotte meg
tagadta a kikötők elzárását az angolok előtt, mi végromlását 
okozta volna az országnak, a császár komolyan megharagudott és 
boszut forralt ellene, nem bocsáthatván meg neki, hogy az ö köz
remilködése nélkiil, <; a nPikiil hogy rokona lett volna, emelkedett 
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trónra. A hatalmak ellenben bizelegtek Bernadotte nagyravágyá
sának, ki egész Francziaország koronájáig emelte szemeit. 

A Porta szintén ellenség·e lett Napoleonnak, miután ez el
árulta azt, Sándornak engedvén át Moldvát és Oláhországot; miért 
is nem hallgatva az ö javaslataira, britt közvetítés utján felfüg
gesztette az ellenségeskedéseket Oroszország ellen. 

Oroszország. Sándor. 
S már érezni lehetett a zivatar közelgését (1811). Sándornak 

Napoleon iránt táplált jó indulatát soha sem osztották a bojnrok, 
kik irányában a czár sokkal több tekintettel tartozik lenni, mint
sem az idegenek képzelik j s általok egy uj vám-jegyzék közzé
tételére kényszeríttetett, melly terhelte a franczia árukat, s meg
engedte a gyarmati termények szállitását semle-ges lobogó alatt. 
A köznép 1 pártolva a papságot, iszonynyal tekintette a franczi
ákat, kik ellen átkoktól visszhangzottak az egyházak j az anya· 
császárnö nagy ellensége volt Napoleonnak j sérelmek történtek, 
mellyeket meg kellett torolni ; s nem lehet tartós a barátság, 
melly szolgaságot követel. Sándorban gyanut keltett Danzig és 
Oldenburg herczegség elfoglalása, a varsói herczegség növekedése, 
s Francziaország folytonos terjeszkedése a semlegesek hátráuyára. 
Aztán nemes és szabadelvü jelleme látta, miként tapodtatott láb
bal Európa szabadsága, s kötelességének hitte védöjeül lépni fel 
annak. És az akart lenni. Egy titkos Ugynököt menel!ztett aján
latokkal Moreauhoz , ki Amerikába menekülve 1 soha sem szünt 
meg figyelemmel kisérni vetélytársa mozdulatait, meg lévén gyö
zödve elöbb vagy utóbb bekövetkezendö botlásáról annak, ki sa
ját vakmerőségében s mások értelmetlenségében bizakodva, 8 foly
tonos előretörést fogadta el rendszerül. Az elégedetlen tábornok 
nem állott ellen a kísértésnek, s Francziaország ura ellen Orosz
országnak ajánlotta fel (1813) eszét és karját, mellyekkel máskor 
Francziaországot mentette meg. Dumouriez, ki engesztelhetlen el
lensége lévén a császárnak 1 W ellington kezére ja tszotta az iberi 
háboru tervét, Sándornak szintén utmutatásokat adott, miként kell
jen vezetni e másikat; s kedvencz eszméje volt tá.gkörü alkot
mánynyal visszaállitani a franczia trónt 1 s növendékét, or leanai 
Lajos FJilöpöt ültetni abba. 

A királyok tehát ismét szereplésre sz6litották a régi köztár
saságiakat mint az egyedül képeseket leverni Francziaország urát, 
ki 8 köztársaság minden gyümölcsét saját előnyére akarta kizsák
mányolni. Castlereagh és Liverpool miniezterek Pitt rendszerét 

xvm. 20 
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követt~k. Egy londnni hirlap Napoleon meggyilkolását ajánlván, 
a kamrától kárhoztató nyilatkozatot kivántak, nehogy beleegy~ni 
látszaesék a nemzet j s W ellesi ey marquis igy sz ól t : - n N evezett 
író azt állitja, hogy FrancziaorBzág uralkodója a törvények f,ólé 
helyezte magát: én remélem, mikép e világban ie van még tör
vényszék, melly elé jogosan állitathatik: e Európa neonetei meg
tehetik azt, nem tőrrel, hanem egyesítve erőiket, e a csatatéren 
büntetve öt meg az álnok támadáeokért, mellyek i:H örökra gyü· 
l öletessé teszik," 

Nagyszerű egyetértés volt tehát Európában, melly felrázatva 
kábultságából, belátta, mikép Napoleon csak ugy esetleg.esen mü· 
ködött, s hogy az eröszakoskc.dáeok nem maradandók, miért is 
elég volt kitartani. Napoleon mindent látott, de bizott a kardban, 
csupán a kardban: jaj neki a melly napon az ketté törik! volt 
bámulatos magatartás u és összhangzatos hadserege j százhatvan osz
tálytábornoka, háromszáz negyven dandárnoka, száztiz hadeegéde; 
katonákat fél Európa szolgáltatott neki, s azt tehette velök a mit 
akart; csalhatta a közvéleményt hirlapjaival j tetszés ezerint res
delkezbetett négyszáz millió franknyi saját összeggel 1 melly a 
Tuileriákban volt letéve, és hetvenkét millió alattvalóval, kik. kö
zött árnyéka. sem volt többé a szabadság védintézményeinek. 

De hogy gyakorlott csa patokkal rendelkezbessék, Spanyol
országból kellett azokat visszahivnia, minek gyászos következmé
nyei lettek. Anglia nem kímélte a pénzt, hogy táplálja a háborut 
itt és mindenütt j elfogdosta a semleges hajókat, és sajátjaivá tette 
azok tengerészeit. Napoleon által sarkaitatva csupán Észak-Ame
rika üzent Nagy-Britanniának báborut (1812), melly veszélyes ki
menetelü lebetett volna Angliára, midön egész Európa ellen kelle 
küzdenie. Ámde nyolczszázezer embert ta.rtott fegyverben, kik
nek egy negyede a tengeren alkalmaztatott, a többiek windenfelé 
el voltak szórva j a parlament nem idegenkedett a roppa.nt kiadá
soktól Francziaország ellen 1), metlynek irányában a közszellem 

•J Az atJgol tengerészet, 
Diilli6 fraDkba került; ngyani8 : 

1803-ban kiad6s 

1804 " " 
lll05 " " 
1808 " 
1807 " 
180R ,. 

" 
" 
" 

a napoleoni hiboruk alatt, évenként 400-600 

volt 
,, 
" 
" 
" 

10,211,3 78 font eterl. 
12,350,606 ,, 
15,035,630 " 
18,864,341 " 
17,400,837 .. 
18,087,547 
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ige.n ellenségesnek mutatta magd-t, ugy a hirlapi azidalmak ban, 
mint a torzképekben, mellyekkel el volt árasztva London. 

Poroszország megalázva hevert, fóleg miután Lujza királyné 
is meghalt. Hardenberg gróf, a külügyek élére állván, némi szel
lemet öntött a közönségbe, és pénzt igyekezett gyüjteni, tudván, 
hogy ha pénz van, katonák sem fognak hiányozni. A harmincz 
ezer harczos, mennyit, a szerződés szerint, II. Fridrik monarchiája 
tarthatott, csak egy évig állott tettleges azoigálatban : igen ügyes 
eljárás, minélfogva begyakorlott tartalékra tettek szert, mellyet 
minden perczben be lehetett hivni. Azonkivtil a titkos táraulatok 
is sokat segitbettek. Most Napoleon, háborura készülvén Orosz
ország ellen, kényszeriti Poroszországot, hogy vele szövetkezzék 
(febr. 24), s huszezer harczost szolgáltasson a császári hadseregbe. 

Ausztria, bármennyire el volt is nyomva, elslí rangu hata
lomnak érezte magát, legalább kiterjedésre nézve, s egy politikai 
házasság nem tartotta öt vissza , hogy meg ne feleljen· az átalá
nos óhajnak s ne keresse saját hasznát: Matternich a közvetitö 
hatalom jellegét nyomta reá, mellyet aztán mindig megőrzött; e 
jellegnél fogva soha sem inditott háborut, hanem mindig a köz· 
benjáró szarepét játszotta saját elönyére. Illy alkalmazkodó po
litikát követve megujitotta Napoleonnal a szövetséget (marcz. 14), 
melly ezerint kölcsönösen biztositották egymás területeit, Ausztria 
elfogadta a szárazföldi rendszert, harmincz vagy negyven ezer ka
tonát igért, de osztrák tábornok alatt, ki Schwarzenberg volt. 

Egész hadseregét mozgósitani készülvén, Napoleon a biroda
lomban nemzetörséget szervez azokból, kik a besoroztatástól meg· 
menekültek, saját tisztekkel és zsolddal, úgy hogy e nemzetörség 
egy roppant tartalék-sereget képezett. Illy ezéiból Franczia és 
Olaszország korszerint három beszólitandó osztályra különittettek, 
mint aféle eleve elrendelt áldozatok. A közben hazug üzeneteket 
meneszt a senatushoz ; s még csak azt a fáradságot sem vévén, 
hogy magasabb indokokkal köpenyezze az uj áldozatokat, mellye
ket követel, határozatlan és légből kapott szavakkal rendelkezik 

1809-ben kiadás volt 19,578,447 f~ntpeterl. 

1810 " " " 18,975,120 " 
1812 " .. " 19,895,769 " 
1813 " " " 20,098,709 " 
1814 ll " " 19,312,070 " 

Boueber számitása. nerint az 1778-1802 '8 1803-1814-iki Ut hadjárat 
Angiiának 40,6001000,000 ba került, 
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a vérpatakokróL A benső biztonság szempontjából Fontaineble· 
au ba hurczoltalja a haldokló VII. Piust: a spanyol herezegak sz&· 
mára rosz lovakat rendel, hogy elvegye kedvöket a lovaglástól, 
attól félvén, hogy menekülésre fogják azt felhasználni ; egy növé· 
röket, ki szilárdnak mutatta magát, Rómában kolostorba záratja, 
ugyanazon városban tartván IV. Károlyt is. Párizsban a külügye
ket legodaadóbb emberére, Maretra bízza, hogy a legkisebb aka
dály se álljon utjában i de föleg Savaryban, a rendörminiszterben 
bizik. S igy szólt: - "Megyek, hogy megtörjem Sándort i két 
gyözelem, s Moskvában és Pétervárott vagyok. Ott békét fogok 
mondolni; buzgalom, sok buzgalom, a három hó alatt békével té
rek vissza. u 

Oa·ossországl hadjárat. 
S Oroszor~zág ellen indul (april), elégedetlen népességeket 

hagyva háta mögött j mig b alja födtizetlen volt Svédország ha
hozása miatt, s kitéve az angoloknak. Egy hadoszlop Németor
szágba tör, hivatalnokokat és katonákat tartóztat le, sarczokat vet 
ki j miért is a németek elfojtott haragja dühben tör ki j a legbát· 
rabb porosz tisztek inkább ketté törik kardjukat mintsem meg
gyaláztatni hagyják magukat az idegen Macdonaldnak engedelmes
kedve. Svédország királya nyiltan Anglia mellé áll. Dreadában 
Napoleon légyottot adott a vasali királyoknak i s megjelentek ott 
II. Ferencz osztrák császár harmadik nejével, a megalázott Frid
rik Vilmos, a bajor és würtembergi királyok, Jeromos Westphalia 
királya, a szövetség nagy harczegei: ragyogó plejád az uj nap 
körül, ki ugy tekintette öket mint teremtményeit, s ki midlln ki
rályok jelentettek be nála, azt mondá - n V árakozzanak." 

Hadserege ötszázezer föböl állott j de ezeknek csak fele volt 
franczia, a többit különbözö érdekek és szenvedélyek által vezé
relt népség képezte; lengyelek Poniatowski vezérlete alatt, kik a 
nemzetiséget remélték kiérdemelbetni j szászok, osztrákok, bajo
rok, poroszok, westfhaliaiak, würtembergiek, badeniek és más fe
jedelemeégbeliek; spanyolok, portugalok, schweiziak, olaszok Eu
gennal, Lechivel és Pinóval; hatvanezer lovas engedelmeskedik a 
dZillpadias Mu1·atnak i Berthier, a törzskar főnöke, bámulatosan 
tudja kivinni az ur terveit, legyl:lzve az akadályokat, gondoskodva 
minden eshetöségröl 1). Ez óriási mérvü hadjárat hizelgett Na-

1) A NRpolaoo által Oroszországba vezetett hadsel'eg valódi létszáma : 
Lengyel 60,000. 
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poleon hiuságának: - "Fenyitsük meg (mondá) e czárt, ki már 
barátunk volt, s ki nem akar ellensége lenni Angiiának j men
jünk, adassunk magunknak számot eljárásáról;" s átlépi a Niement 
Gun. 28), bámulva, hogy nem talál ellenállásra. 

Sándor belátta, hogy egy illy betörésnek a nemzeti háborut 
s a vallásos szellemet volt szükséges ellensz~gezni, ugyanazért ti
tokzatosan és látnokilag beszél: - "Őszinteségünkre álnokság!;!al 
felelt e telbetetlen nagyravágyó j elzárva fülét a legmérsékeltebb 
ajánlatok elött, váratlanul tör házunkba. Népem védelmezandi csa
ládjait, hazáját, az orosz függetlenséget; s a gondviselés támo
gatni fogja ügyünket j" s többé nem adva a lökést, hanem követve 
azt, egy dicsmámoros badsereg ellenébe egy vak engedelmességü · 
népet állit j s éleszti a lelkesültséget, midön hadvezérekül a litván 
Barclay de Tollyt, a francziák előtt is félelmes fáradhatlan Bag
rationt, s fllleg, a törökökön nyert győzelm eiért, népszerü h ös 
Kutusofot nevezi. El lévén határozva megsemmisiteni a betörőt, 

bármibe kerüljön a küzdelcm, keresztes harezra hívástól viszhang
zanak a szent városok j körmenetileg hordoztatnak az ereklyék; a 
százegy éves archimandt·ita, Platon, átkokat szór a Goliátra, ki 
megtámadja Izrael sátrait j a nemesség, melly vesztett erélyéből a 
Nagy-Péter által megállapitott rend következtében, most ujra éled 
a rendetlenségben, s versenyezve fegyverkezik j a moszkvai harang 
hívására tatárok, baskirok, kodkok jönek elő, szent Sergius képe 
körül gyülekezve. Papíroson egy millió száztiz ezer harczos sze-

Szá.az . 20,000. 
Osztrák 30,000. 
Bajor • 30,000. 
Porosz • 22,000. 
Westpbálok 201000. 
Würtembergiek 8,000. 
Badeniek 8,000. 
Darmstadtiak 4,000. 
Gotba és weimariak 2,000. 
Würzburg és Frankonie.b61 • 5,000. 
Mecklenburgb61 és más apr6 fejedelems,gekb81 5,000. 
Olaszok Ile nápolyiak . 20,000 
Spanyolok és portugalok 4,000. 
Schweiziak 10,000. 
Franczia 250,000. 

Összesen : 498,000. 

Ném~>llyek 530,000-re teszik. 
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repelt, a valóságban jóval kevesebben voltak, de bátrak és kitar
tök; sok volt a lovasság, iszonyu a tüzérség, félelmesek a 
könnyü kozá.kok. Aztán az uj háboru szinhelye csak itt ott mu
tatott fel városokat, s azok között sivatag terült el. Sándor'rutik 
mindenki azt tanácsolja, ne ereszkedjék csatába, hanem helyzeti 
háborut folytasson, ngugtalanitsa a francziákat kozákjaival, mindig 
biztosítsa magának a visszavonulást, s mindig csak ellenállásra 
szoritkozzék; Napoleon tüzes, s a rövidebbet fogja itt buzni, ép 
ugy miként Egyiptomban és Spanyolországban. Aközben Sándor 
alkudozásokba bocsátkozik a hatalmakkal; szövetséget köt Ang
liával 1 s béke-közvetitöUl ha!íználván azt a Portánál, más nyolcz
vanezerrel szaporítja hadseregét; elismeri a spanyol corteseket ; 
a Napoleon által elfoglalt Pomerania helyett Norvegiát ajánlván fel 
Svédországnak, szövetségesévé teszi e királyságot. 

Midön a királyok a szabadságot hivták szövetségesökül, Na
poleon császár is megemlékezett a népies eszmékr81, mellyeknek 
els!S diadalait köszönhette, e Lengyelországra gondolt. Ennek se
gélyével egész az orosz batárokig utat nyitott magának, s hatal
mas segély-csapatokra tett szert; s miyeJ esztelenség nélkül nem 
bizelegbetett magának azzal, hogy Ázsiába fogja üzni az oroszo
kat, ezek és maga közé az ujból nemzetté alakitott Lengyelorszá
got kellett volna állítania, áldásra tévén magát méltóvá a három 
hatalom bünének eltörlésével. Ámde ö rokona volt Ausztriának, 
melly vesztett volna a visszaállitással, miért is nem bátorkodott 
megtenni e nagylelk ü lépést: e miután övéi meggyülöltették ma
gukat a varsói nagyberczegségben rablásaikkal és katonai hatal
maskodásukkal, ö nem tud többé egyebet mint katonákat köve
telni onnan, katonákat, kik öt azoigálják; országuk visszaállitásá
ról beszélnek neki, rájuk sem ballgat ; egy szót, egy l e g y e n 
szöt kérnek t!Sle, s ö semmit mondó szólamokkal, üres igóre
tekkel felel, e rohan, hogy keresse az oroszokat és egy csatát. 

De csata helyett rendkivül állhatatlan égalj, betegségek, éle
lem-hiány várnak reá. Mitsem tesz! Előre mindig. XII. Károly 
huszonnégy ezer katonával nem volt képes ott megélni: hogyan 
élhetett volna Napoleon fél millióval? Halnak tehit j s ö csak 
azt hajtja: - "Lehetetlen; j 61 parancsnokolt katonák soha sem 
Lalnak ében. 11 Nagyszerü hadászatának elvei ezerint szabja ki a 
meneteket, de a mocsárok és homokmezök késedelmet okoznak j 
a király-tábornokok nem mindig akarnak engedelmeskedni; ö 
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maga is erőtlen lassuságot tanusit, mellyet m~~ogasztalói csak beteg
séggel tudnak me~fejteni. 

S az oroszok tova tünnek az előre :t~yoll)uló hadsereg elöl j 
örökös magányban vezet a francziák utja j hallatlan fáradalmakat 
állanak ki, mielött Vitepskbe juthatnak (iul. 28) j de ez is el van 
hagyatva! a tábornagyok a.zt tanácsolják Napoleonnak, teleljen ki 
ott j de nem, ö Moszkvában akar lenni; Moszkv~ is egyike ama 
mesés neveknek, mellyek megragadták az ö képzelmét, miként a 
·pyramisok s a Szent-Bernard. De Napoleon sokat vesztett előbbi 
gyorsaságából. Maga a háboru is egész más modoru volt j ritkák 
a nagy ország.utak, távoliak a fontos pontok, nehéz a kémkedés 
és szemrevétel a mindenfelé szállongö kozákok miatt, feltUJ;IÖen 
.tökéletlenek a háboru szinterére vonatkozó abroszok és ismerte
tések 1) ; gyakran száz mérföldet (leghe) is kellett menni ugyan
azon irányban, mert nem voltak más utak, s az ellenséget csak 
szemben közelitbették meg, nem pedig többféle utakon, miként 
Német- és Olaszországban; alig terveztek valameily mozdulatot, 
az ·ellenség mindjárt megsejtette azt i miért is lehetetlenek voltak 
a nagy hadászati tervek. A gyakori összecsapások kölcsönös vesz
teségeket és győzelmeket szülnek. A hadsereg Smolensknél ellen
állást tapasztal (aug. 17) , de bemenvén a városba üresen és 
lángban találja azt. Tehát mégis elöre, kitéve az augusztusi nap 
hevének, maró porfellegben, folytonos csatározások és folytonos 
veszteségek között, mellyek kifárasztják a hadsereget minden ered
mény s a nélkül, hogy egy csata vad öröme fölfrissitené bátorsá
gát. Már százezren vesztek el, a többiek éhséget ezenvednek j s 
Moszkva még nyolczvan mérföldre (leghe) van i Moszkva, a szent 
város, hol nyugalmat, böséget a békét reméltek találhatni. 

Moszkva. 
Azonban maguk az oroszok is óhajtottak egy csatát, s Ku

tusof a ezentek és a haza nevében határozta el magát arra. Boro
dino mellett a Moszkowa folyó partján százharminczkét ezer orosz 
százharminczhárom ezer francziával csapott össze (szept. 7)1 ama-

1) Az oronorozági badjáratnak Bontourlio által megirt tört~net~ben, ki 
&li orosz okmányokon kivül a fr~Lncsiálr.t61 elvetteket is felhasználta, legszembe· 
ötlöbb tény a rendkivül töUletlen ismeret, melylyel A leküzdendö elleus~gekrlll 
birtak a francziák. Il. Fridrik, midön XII. Károly badjáratát vizsgálja, leirja a 
kluokat .és .elllrelátja a ~zerenes~tlenségeket, mAllyek Napoleont érték. A XIV. 
Lajos által folytatott háborura vonatkozó ismertetések, mellyek Párizs .levéltárá
ban llriztetnek, szint.én megkímélbették volna a spanyol hadjárat iszonyait. 
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zok hatszáz negyven, emezek ötszáz nyolczvanhét ágyuval lévén 
ellátva; s hetvenezer sebesült vagy halott maradt a csatatéren i 
huszonhét franczia tábornok veszett el ; az oroszok közül is sokan, 
többek között Bagration. Nem hangzottak tehát sátorról sátorra 
a győzelem után megazokott katonai énekek; Napoleon már csak 
fél hadsereggel rendelkezett; és Sándor Moszkvába vonult vissza, 
azt mondva, még több áldozatra van szükség, hogy megtöressék 
az Antikrisztus. E város kormányzója Rostopehin Fedor volt, va
lódi orosz jellem, vegyüléke a polgárosultnak és vadnak, éleselmü 
gunyolódó, ép olly hü a hazai ügyhöz mint Kutusof, s ugyanazon 
eszközök és elhatározottság birtokában. E két ember azt javasolta, 
gyujtassék fel minden helység és kastély, hol a francziák nyugal
mat találhatnának; s nem haboztak ugyanazt tenni Moszkvával 1). 

Háromszázezer polgárból alig maract ott huszezer ; a többi kiköl
tözött, miként a nomádok, midön ellenség közeleg. A francziák 
nagy pompával vonultak be oda (szept. 14)1 mintha hazájukat lát
ták volna ujra, örvendve, hogy végre városban, kényelem, böség 
és emberek közlitt találják magukat. De mi ez? senki nem jö 
eléjök ; sehol egy ör i mindenfelé üresség, némaság, mintha Pom
pejin hatolnának keresztül. Este esznek isznak az éhes katonák ; 
haláluk előestéjén. A kórság, bevonulni az ellenséges fövárosokba, 
egy hiu diadalra vitte Napoleont, melly hadseregébe és uralmába 
került. 

Mig ö a Kremlben büszkélkedik, melly erődnek falai egész 
hegyek, s onnan mondol szabályzatokat a párizsi szinházak részére, 
az oroszok azt mondják róla: - "Kelepczében van." Ő itt be
végzettnek gondolja a hadjáratot; Kutusof ugy hiszi, most kezdő-

') Rostopehin kiA!tványa: "Ö magassága Kutusof herczeg, mielllbb egye· 
sülendll a csapatokkal, mellyeknek hozzá kellett csatlako11niok, elhagyta Mosaia
kot, hogy erös állást foglaljon, hol nem egyhamar fog megjelenni az ellena~g. 
NegyVL'nnyolcz ágyn és löszerek küldettek hozzá ; s a11t mondja, v~deni fogja 
MoszkvAt az ut6ls6 csep vérig, B az utczákon is folytatandja a harczot. Bezárat
tak a törvénytermek: mitsem tesz, h11rátaim j ügyeiteket végezzétek el egymá& 
között, s hogy a gonosztevlít perbe fogjuk, nincs szükségünk törvényszékekre. 
Ha szüks~gem leaz reájok, magamhoz veendem a város és vidák ifjait. Két vagy 
három nap alatt meg fogom adni 1\ jelt. Fegyverkezzetek fel fejsdkkal .§a k6p
jákkal, vagy ami még jobb, három águ villákkal j a franczia nem nehezebb egy 
bnza kévénél. Holnap a sz. Katalin-kórházba megyek meglátogatni a aebesülte
ket, misét fogok ott szolgáltatni B megálelatom a viBet, mielllbbi felüdülésök vé
gett. Mi engem illet, .§n j 61 vsgyok j egyik Bzemamre roszul voltam, de most 
már mindket,övel tök411eteaen látok " 
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dik az, s a miniszter igy sz61 Sándorhoz: - nSire, adjon hálát 
a Gondviselésnek; Oroszország meg van mentve." El levén hatá
rozva akadályozni visszavonulásában a franczia hadsereget, hogy 
a tél tegye azt tönkre, Smolensknél békét ajánlottak az oroszok, 
Moszkvában nem. Sándor kiáltványt tesz közzé, mellyben igy 
szól: - n Az ellenség bevonult Moszkvába; de a birodalom dicső
sége nem homályosíttatott el: az ellenség csak falakat tart birto
kában, mellyek !ttizött sem lakosok, sem élelrui szerek. Azt kép
zelte a kevély, hogy kénybirájává leend a szent Oroszországnak, 
s vészhozó békét fog reá erőszakolni. Bukott remények! A csa
patok, mellyek naponkint gyülekeznek a szomszéd tartományokból, 
minden kijárót őrizni fognak, s elpusztítandják a zászlóaljakat, 
mellyek takarmány-szerzés végett ki mereszkednek jőni. Az ellen
ség, midön Oroszországba lépett, ötszázezer embert számlált: e 
tömeg fele elesett vagy elhagyta a zászlót j a megmaradt részszel 
elfoglalta Moszkvát: de ha gőgjét ez kielégítette, az eredmények 
!lern fognak elmaradni; Oroszország nem hajol járomba, s utólsó 
csepp vérét ki fogja ontani, hogy védje törvényeit, vallá~át, sza
badságát. Mindenható Is~en, tekints irgalommal az orosz egy
házra ! tartsd fen a bátorságot és U:irelmet a t ép ben, me ll y egy 
igaz és hatalmas ügyért harczol ! hadd diadalmaskodjék segélyed
del a kevélyen, ki megtámadta j s diadalt arat va, hadd szabaditsa 
meg a királyokat s az elnyomott nemzeteket!." 

Alig vonultak be a francziák, megkezdödnek Moszkvában 
az égések i eloltatván egy helyen, tiz helyen törnek ki i a kór
házak lángba borulnak s a sebesültek csak nagy nebezen 
menekülhetnek az égö tetők alól, hogy kivül haljanak meg. 
A katonák , belefáradva az oltásba, szállásaikra térnek vissza, 
s csak szenet találnak. Három napon át az orosz Sion égő 

kemencze, mellyböl csak a Kreml emelkedik ki. A győzéí bad
sereg egy láng város körül táboroz, nyilt mezőn, mellyet el
mocsárositottak az esőzések ; a tábor-tüzeket festményekkel 
s drága butorokkal táplálják, s azok körül rongyos és össze
égett tisztek és katonák nyujtózkodnak kaschemiri shawlokon, 
siberiai prémbőrökön, perzsa szönyegeken ; szétszórva hevernek 
az ~züst készletek j a könnyüfegyverr.etü talán kozáknak , a 
vadász baskirnak van öltözve j a piemonti perzsa föveget visel, a 
romagnuol hosszu chinai kaputot j s eimhalmokon és nagy értékü 
hangszereken játszva 1 csekély kárpótlást találnak az éhségért és 
kétségbeesés ért. 
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A nere~rosétlenségek lelket öntenek a titkos tú.rsulatok.ba, 
mialatt oldalról ketté vágatnak a hadtestek, mellyek viuzavonU· 
Jás födözése végett hátrahagyattak. Napoleon hasztalalJ ajánl bé
két; hasztalan sürgeti, hogy legalább a nép-háboru dühe szüntessék 
meg:- "Mióta lett fölösleges (válaszolá neki Kutusof) a buzgalom, 
mollyet egy nép fejt ki 1 hogy védje saját házát az idegenek 
ellen?." 

V Issza vonulás. 
Látva a fenyegető veszélyt, Napoleon arra a gondolatra jött, 

hogy megrohanja Pétervárt s ott huzza ki a telet, összeköttetésbe 
tévén magát vizen FrancziaországgaL Érezte ekkor, milly hasz
nos lett volna rá nézve Bernaclotto barátsága, kinek hatalmában 
állott visszaszerezni Finnlandot s megtámadni Pétervárt , de ez 
már ellenségeivel szövetkezett. A nagy hadsereg tábornokai, kik 
azoigailag hódoltak a gyözönek, a hanyatlóval szemben vissza
nyervén bátorságukat, kijelentik, hogy fáradtak, mert nem növel
hetvén tovább d.icsöségöket, élvezni akarták azt Párizsban. Meg
kezdődött (okt. 19) tehát a visszavonulás Smolensk felé kocsik
kal, szánokkal, mellyeket kincsek, ezüst készletek 1 prémbörök 
terheltek; selyemmel, ékszerekkel, becses apróságokkal telt tarisz
nyákat emeltek a katonák megvigasztalva mint ki ismét hazájához 
közeleg; B Napoleon irgalom nélkül elpusztittatni parancsolja, a 
mi még fenmaradt Moszkvából, ugyanazt rendelvén a fegyverek, 
lőpor és élelmi szarekre nézve. Igy barapja a komondor dühében 
a követ, melly öt megsebezte. 

Még mindig többen voltak szá.zezernél, ötszázhatvankilencz 
ágyuval és kétezerhetven társzekérrél, gazdagok, erősek, jóllehet 
szükében a lovasságnak. Azonban az oroszok megkettőztetik erői

ket, midőn kezdetét veszi az Isten boszuja; Kutusof utját állja 
(okt. 24.) Malojaroslavetznél a nagy hadseregnek 1 de főleg az 
olaszok erélye födözi az átmenetet. A francziák most a Beresina 
vidékre térnek, melly már az első átvonulás alkalmával elpusztít
tatott; keresztülhaladnak a moskowai csatatéren, hol még ötven 
nap mulva is segélyért vagy halálért könyörög egynémolly sebe
sült. És mindenütt megelőztelve találják magukat az oroszoktól, 
kik nagyobb jártassággal bírtak, jobban el voltak látva 1 segéd
kezet nyertek a föld népétől, lelkesittettek Kutusof által, ki Buo
naparteról ugy beszél mint a világ zsarnokár611 és Sándor által, 
ki arra inti öket, hogy Moszkva lángjait franczia vérben fojtsák 
el. A kozá.kok, e "nyomorult lovasság" miként Napoleon nevezte 
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öket, rémévé lesznek a hadseregnek, sem éjjel sem nappal nem 
hagyván annak nyugtot. A zavar 1 melly már oda-menet mutat
kozott e rögtönzött és sok nyelvü hadseregben, tetőpontra hág; 
odahagyják zászl6ikat, elhányják a fegyvert, összekeveradnek, s 
pusztit a halál. Nyolczvanezer Jóból -alig volt 'tizenkéter;er Bove-m
berben i százezer gyalog közül, kik Moszkvából kiindultak, alig 
érkezett ötvennyolczezer Wiasmába. 

Ekkor csikorgó hideg állott be, melly nem volt sdilö oka 
ama azerencsétlenségnek, br.nem sanyurubbá tette azt. November 
6-án hó kezdett esni, eltörölve minden utnyom.ot; a hó áLtal aka
dályoztatva a látásLan, csak ugy találomra lépdelnek, bukdá.cs(}lva 
a mocsárokban; elfojtott lélegzettel a szél miatt, megdermedten, 
egy ködarabba vagy fatörzabe botolva elbuknak, s nem képesek 
többé fölemelkedni s a hó rögtön eltemeti ll ket: az összezsugor.odott 
kezekből kihullanak a fegyverek; megfagynak és elrákose>dnak 
a végtagok; ki álomba merül, nem ébred fel többé. Némellyek 
itt ott ösvényt födöznek fel, s reménykedve követik azt; de les
ben állanak a parasztok és kozákok, kik elgyötrik, a aztán ott 
hagyják a havon, hogy a lassu halál kinjaival muljanak ki. A 
lovak, nem lévén jégre patkolva, sikamlanak, lábukkal vágják a 
jeget, hogy egy korty vizhez jussanak, lerágják a fák megfagyott kér
gét; aztán ha kimerülve lerogynak, a katonák czivódva. sietnek azo
kat megnyuzni, hogy egy darab bushoz jussanak, s felmelegithessék 
beleikben kezöket és lábukat. Tüz hiányában minden faktanya egy egy 
temető lett i hátukon a tarisznyá val, karjukon a 16 kantárszáTá.val fe
küdtek ott; vagy hogy fölmelegedjenek átölelve tartották egymást: 
reggel hulla mallett találták magukat, s ott hagyták azt megsiratat
lanul. Ha ollykor egy kevés fát találtak, tűzhöz tettek a féltéke
nyen őrzött bográcsot, és só helyett lőporral födserezték a marok
nyi rozs lisztet vagy a lóhus darabot. Vad önzés lépett a kato
náknak annyira sajátos nagylelkűség helyébe, és senki sem tör6-
dött többé magán kivül mással; annyira ment a dolog, bogy kar· 
dot rántottak az ut6lsó darab kenyérért vagy egy maroknyi szal
máért: ha elbukott a bajtárs, senki sem nyujtotta neki ·kezét; 
másikról már, mielőtt megfagyott volna, lehuzták a ködmönt, hogy 
még . malegen magukra vegyék. Az elesettek vagy sebesültek 
hasztalan fogták át pajtásaik térdét s esengtek nekik az atyák, 
a haza, a kedves nevében, ne hagynák öket; s midlín jel adatott 
az indulásra, a földön vonszolták magukat kétségbeesett kiálto· 
zások között, a közelgö kozákokra mutatva, egy ital vizet, vagy 



- 816 -

ha egyebet nem, kegyelem-lövést kérve, hogy ne essenek amaz 
iszonyu emberek kezai közé. Sokakat örültség száll meg, vagy· hi· 
zonyos vad komolyság a nevetséges rongyok között. 

Hogy olly szigoru tél lesz, nem láthatta eUSre a hadvezér j 
de igen is előreláthatta a rendetlenséget, előre az éhséget, melly 
hullákkal boritotta az utat, és százharminczötezer foglyot juttatott 
az oroszok kezébe. A szökevények kirabolják és elpusztitják a 
magtárakat, s igy nincs mivel segiteni a szükségen. Csupán Na
poleon testőrsége maradt együtt, s ez mentette öt meg. 

A dunai és finnlandi orosz csapatok a Beresina folyó mallett 
összpontosittattak, hogy szembeszálljanak a fl'ancziákkal , kiket 
Kutusof üldözött, Milorad,owic es Piatot pedig szüntelen nyugtala
nitottak j s a csata, mit annyira ohajtottak a francziák, akkor kö
vetkezett be (nov. 28), midőn képtelenek voltak többé küzdeni. 
Oudinot és Victor két hadtestlel él'kezlel( oda, mellyek Litvániá
ban maradtak hátra, s mellyek födözhették Wittgenstein és Tit
chakow támadásai ellen ama nyomorú maradvány csapatok átke
lését: de mig a hazug értesítések folytán azzal hizo3legtek maguk
nak, hogy egy győzelemittas hadsereget találnak, csak undok és 
ijesztö, vadul komoly árnyakat találtak pogyász, fegyverek~ lábbeli 
nélkül, rákfenés orral és fülekkel, megkékült, felpuffadt testtel, 
mozdulatlan vagy fénytvesztett szemekkel i elbutult, megtébolyo
dott szegény teremtményeket, kik lábaikhoz estek, hogy kenyér
ért könyörögjenek. Roppant zavarral ment végbe a folyón való 
átkelés: N ey fedezi a visszavonulást j az olasz királyi testörség 
hösiesen pazarolja életét, hogy védje a dicsöséget, melly nem 
övé ; ötezer katona maradt a tulsó parton j a felhivásra csak 
nyolczezernyolczszáz felelt. Az uton, semmiröl sem gondoskodtak 
elöre a biztosok, megcsalatva a folytonos győzelmekr8l szól6 na
pijelentések által. Olasz, Franczill1 Németországban is enyhitet· 
ték a sok gyászoló család néma fájdalmát az ismételt diadal-jelen
tések, midön egyszerre csak mindent meghazudtol a XXIX-ik 
bulletin, mellyben Napoleon tudatja a szerencsétlenséget j s hogy 
az emberek ne kérkedhessenek vele, a hidégnek tulajdonítja azt, 
a mintegy gunyolódva a szenvedések fölött hozzá teszi: - "Azok, 
kiket a természet nem áldott meg elég erös véralkattal, hogy fc
lülkerekedjenek a sors viszontagságain, elvesztették vidám kedé
lyöket, s csak szerencsétlenségekre és kataatrophákra gondoltak ; 
kik a természettili ugy alkotvák, hogy minden eseményen felül 
állanak, megtartották az élénkséget és azokott modort, a uj dicsÖ· 
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séget láttak a nehézségekben, mellyek le voltak gyiSzendllk," a 
s azzal végezte: 71 Ö felsége egészsége soha sem volt jobb. 16 

Vigasztalódjék egy willio özvegy és kedvesi ll egészséges; 
s nincs egy részvevő szava a megholtak, nincs vigasztalása a 
szerencsétlenséget tuléltek részére l 1). 

Malet összeesküvése. 
Amaz utólsó embertelen szólamot annak érzete mondatta 

vele, hogy nagysága csupán egymagán alapult, a hogy családja 
számitásba sem jöhetett. Megmutatták ezt ama napok eseményei. 
Nyolczévi fényes uralma sem a köztársaságiakat, sem a Bourbo
nok hiveit nem volt képes megsemmisíteni ; s az elégületleneket 
szaporitotta a vallási üldözés. Mindezek az állambörtönökben vol
tak összezsufolva, 8 megérthették egymást az elnyomó elleni gyü· 
!ölet közö8 érzelmében, és beláthatták, mikép a szolgaság, mely
lyel Napoleon kör!ilvette magát, nem adott neki erőt, s hogy az 
elsiS csapás bukását fogja okozni. E gyengeség nem kerülte ki 
Malet tábornok figyelmét, ki magában a félvárosban szött egy ösz
szeeskilvést. Ö a magukat philadelphoknak nevezett ifjakhoz tar
tozott, kik már 1804 óta Napoleon meggyilkolására esküdtek ösz
sze, 8 ólálkodtak utána palotájában ugy mint a háboruban, lesve 
az alkalmas perczet tervök kivitelére. Ez ifjakkal, kiknek száma 
igen csekély volt, Malet abban állapodott meg, hogy Napoleont 
holtnak fogják hiresztelni; a senatus trónvesztettnek nyil váni
tandja öt és családját; aztán a Marseillaise éneklésével uj életre 
keltik a hazafiságo t. Olly jól intézte dolgát a N a po leon legyöz
hetlenségében hinni már megszünt szellemek között, hogy egy 
éjen át (okt. 24) Párizs kezében, a rendélr-miniszter börtönben 
volt, honnét kibocsáttaltak a régi foglyok: az /Srség egy része 
hisz neki : a forradalom megtörténendett, ha Hulin tábornok két
ségbe nem vonja állítását, s le nem tartóztatja öt. Ezzel az egész 
fondorlat a milly váratlanul keletkezett, ép olly váratlanul dugába 
dlllt; a rendörség szégyenli magát, hogy semmit sem tudott, & 

többiek, hogy elfogadták a kimondott letételt, miért is kegyetle-

•) Ha lebets~ges, még hidegebben embertelen volt a Moniteur megjegy
dse, mellyot e n~gysz!zezer ember balálár61 sz616 jelent~sbez tett : .,E hadi je· 
Ientés keÜ hogy növelje a bámulatot, mellyet Ö felllige stoikus szilárdsf.ga ~s 
hatalmas szelleme keltenek. A .r~gi és ujabb történelemben kevés lap hasonlit
hat6 ilssze ez emlékezetes jelenüssel nemeslelküs&g, emelkedettség és érdekesség 
tekintet~ben: ez egy elall rangu történelmi okmány. Xenophon és Caesar igy 
iriik meg egyik a Ti;ezer vua;avonulásdt, a misik Oomm6rttdrait." 
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neknek mutatják magukat a büntetésben. Malet kérdeztetvén, 
vannak-e bü11társai - "Egész Francziaország s ön maga is tábor
nok, ha sikert arattam volna." Azon felszólításra, védje magát, 
- "Egy olly emeernek, ki hazája jogait véde·ni kelt fel, nincs 
szüksége védelemre; diadalmaskodik, vagy meghal", s meghalt 
tizenkét társával, azt mondva: - "Polgérok, én nem vagyok a 
rómaiRk utol sója." Mialatt mint felségsértőt agyonlőtték (okt. 29), 
mindenfelé tébolyodottnak híresztelték öt, s kisérletét a téboly hi· 
zonyitékául adták ki. 

S való ban es:&elösség volt az, de ez eszelősség fölfedte a csá
szárság gyengeségét, s azétfoszlatta annak varázsát. Hogyan? 
egyetlen éj alatt elvették a császártól fővárosát; annyi hi ve közül, 
egyetlen egy sem tanusitott ellenállást. Mi több: a császároéra 
és fiára nem is gondoltak az összeesküvök vagy a senatorok, s 
Inidön Cambaceres értesitette arról Mát·ia Lujzát, ennek egyedüli 
észrevétele az volt: - 77 Tehát vissza hagytak volna térn i Bécebe ?" 
Láthatni ebböl, hogy senki sem hitt a dynastia állandóságában ; 
o.lly idöben, midön egy rendelet mindent tehetett, egy másik ren
delet mindent megsemmisithetett. E kórjelek méltán nyugtala
nithatták Napoleont. Azonkivül Francziaországban is visszhangra 
találtak Német és Spauyolország nemzetiségi kiáltásai; az ango
lok táplálták a szabadelvii eszméket, s délen sok köztársasági 
agyon lövetett. 

Napoleon tehát szükségesnek találja visszatérni a gépezet 
központjába, mellyoek ö egyedüli mozgatója, eloyornni a rem~oye
ket, mellyeket szerencsétlensége kelthetne, s uj hadsereget kés[lli
teni elő. A parancsnokságot Muratnak adja át (decz. 5), oem 
mert jobb, hanem mert király, s gyorsan Párizsban terem (decz. 
18). Nem többet 1 csak négyszázezer éltet hagyott bátra 1)! Itt 
dicsér, szemrehányásokat tesz, tó)melegiti a monarchiai eszméket: 
de a biibáj meg van törve; a francziák megvetik a hazug császárt, 

1) Napoleon tagadja a hadsereg nagy veszte~&geit Oroszornágban, s azt 
mondja, lltveneser embern&l kevesebbe került a tinylegea Francmiaors&ágoak: "As 
orou hads~reg D4gysnrte többet veutett mint a franczia: Mosmkva felégetáae 
sllllze•er orosz tlletébe került, kik hidegtöl &a n7omort6l elcsigbva vesztek el 
&JJ erdiSkben: am orosz hadsereg, midéfn Moszkv&t61 az Oder felé hnz6dott zivata
rok iltal lepetett meg, Mindent iln11evéve, Orón:orsz6g vesztesége hatszor na
gyob~ volt mint a most&Bi Fraoe&iaors11ág&." Még ha megengednök is e kép
telen.&get, kitöl ll:éruclll sz6mt~~o háromsd.ze&er orou v&re, kik yjá.t haz6j'llk 
védelmében vesztek el ? 
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ki rászedi öket jelentéseiben, 's ki a szép id6rt.>l beszél a kimond
badan ezenvadések közepett. Mindazálta) nem gyógyul ki kényuri 
eszelösködéseiböl; " bajokért a sza.badelvö eszméket, vagy miként 
ö mondá, az eszményk~dést okolja 1); uj áldozatokat követeJ a 
nelkül, hogy hajlandó volna engedni valamit a népeknek, mellyek 
k.özött a királyok ujra fölelevenítették a szabadság nevét. Fontai
neblasuba siet, hogy értekezzék a pápával (1813); 111 a hetvenéves 
beteg öregtől, ki csak a kormánynak azoigailag hódoló bíborno
koktól volt környezve, csábigéretekkel s talán bántalmazással is 
kicsikarja egy concordatum meger()aitését, mellyben lemondott a 
világi ura)omról, s ha hat hónap alatt a piispököknek nem adná 
meg az im•estiturát, a metropolitát vagy a legidiSsebb püspököt 
hatalmall'lta fel annak megadására. Napoleon ujjongott örömében 
mint valódi diadal fölött, s megnyitotta a bibornokok börtöneit j de 
VII. Pius csakhamar észrevette magát, s tiltakozást bocsátott 
közre gyengeségének e ténye ellen. 

Ki irhatná le az örömet, mellyet az oroszországi szerenceét
lenségek hire keltett az ellenségek és nemzetek között, mellyek 
Napoleon részéröl nem tapasztaltak egyabe.t zsarnokságnál? Német
ország a rér;i hősökben az ajakat énekli, s isteniti a hősies Lujza 
porosz királynét s a meggyilkolt Palm könyvárust. Olaszországban 
egy független országot terveznek Murat vagy Eugen alatt. A spanyol 
hősiességet uj lángra lobbantotta a maszka vitézi példa. Anglia 
erőködéseinek jó kimeneteléblll ujabbakhoz merit bátorságot, nem 
többé, hogy a központban idézrum elő polgá.rháborut, hanem segé· 
lyezve a végrészek kísérleteit, hogy megnyerje magának az el
kedvetlenitett országokat. A régi és uj elégületlenek hatványo
zott tevékenységet fejtenek ki a fondorlatokban, boszut remélve 
és előkészítve azt. XVIII. Lajos ir Sándornak, kegyébe ajánlva 
a foglyokul ott maradt számtalan francziákat j s Francziaországban 
egy nyilatkozatot terjesztet el, mellyben bűnbocsánatot, a sorozás 
eltörlését, mérsékelt kormányt igér : csalétek, mellyet minden ki
rály Celhasznált akkoriban, meg lévén gy8z8dve, mikép csak a sza
badság segélyével lehet leverni azt, kit a szabadság tett nagygyá. 

1) 1812 decz 20-An igy szól az f.llamtanAoahoz: - "Mindazon bajok, mely
lyeket szép Francziaországunk tapantalt, az eszméoyked&snek, e siitét metaphy
sik ának tulajdonitaod6k, melly sz8ruálhuogat61ag az el&8 okokat kutatva, illy 
alapokra akarja fektetui a népek törv.Soyhodslt, a helyett hou az emberi niv 
ismeret6bes 1 a történelem \anusAgaihoz nabdk a törvényeket." 



A közvélemény tehát ellentétesnek s a népesség fáradtnak 
nyilvánitotta magát: de akkor tünt ki a császári közigazgatás hat
hatóssága, mert képes volt megujitani a convent csodáit. Mig a 
nép ezéizatokban és gunyolódásokban adja ki mérgét, mindenfelöl 
szcrencsekivánatok és ajánlatok érkeznek a megyefönököktö\ s az 
összes államtestületektiSI. Nincs többé tüzérség, nincs lovasság, 
nincs pénz, nincs ifiuság: de Napoleon, kérlelhetlen tevékenység
gel, szalgálatra szólitja a tengeri tüzéreket; előlegez egy másik 
sorozást, s mozgositja a nemzetörség elsö korosztályát: jó csalá
dok fiaiból egy tízezernyi tiszteletbeli testörséget szervez1 melly 
egyszersmind a benső nyugalom zálogául azoigál neki; mindent 
tehet, mert semmi sem tartja vissza, még a szánalom sem. Nyel
vezete ép ollyan mint volt a dicsöség napjaihan 1) ; a azokottnál 

l) A törv~nyhoz6 testülethelll igy sz6It: - ,,A lángra gyult ~suk i h!boru 
jó aikaimul kinálkozott az angoloknak terveik kivitel~re a félszigeten. Rem~

nyeik meghiusultak ; hadseregö!.. veredget szenvedett Hurgos ellltt, és sulyos 
veszteségek után kénytelen volt oda hagyni Spanyolországot. 

"Én magam bementem Oroszországba, s a franczia hadseregek folytonosan 
gy8ztek ; az oroszok soha sem állhattak meg a sasaink el8tt, s Moszkva hatal
munkba került. 

,,Áttörvén Oroszország hatA.rait., s felismerv~n hadseregeinek tehetetlensé
,~t, egy tiltár csorda atyagyilkos kezeit ama nagy birodalom legszebb vidékei 
ellen fordította, mellyeket védeni volt hivatva; s néhány hét alatt, daclllára a 
szegény mo&lllkoviták kétségbees~sének, n~gy ezern~l többet égettek fel leg.;zebb 
városaik közül, régi boar.uból, azon ürilgy alatt, hogy akadályozzák manetünket 
pusztasággal vév&n körül bennünket. Azonban mindez akadályokon diadalmas
kadtunk l Szerencs~s helyzetemen m~g Moszkva ég~se sem változtatott, hol n&gy 
nap alatt negyven nemzed&k fáradalmainak és takarékosságának gyümölcse tétetett 
semmivé. De a korai és tulszigoru tél iszonyu sanyaruságb& dantötte hadseregemet; 
néhány éj alatt mindent megvll.ltozui láttam ; a su ly os vesztes&gek megtörendett~k 
lelkemet, ha am" terhes körülmények k82ött n~peim érdek~n, diceödgén, jö
v8j~n kivül egyéb érzelmeknek helyt kellett volna adnom. 

"Látva a ránk nehezedett bajokat Anglia ujjongott örömében, s határtalan 
rem~nyeknek adta lit magát; legjobb tartomAnyaiukat jutalmul ajánlotta fel az 
árulll.snak, a béke f'ölt~teléül e szép birodz1.lom szétdaraboláoát tüzte; sz6val az 
örlik Uborut kilitotta ki. 

"Népeim erélye, ragaszkodásuk a birodalom épség~hez, a szerete.t, mellyet 
irlntam mutattak, adtfoszlatták ez ábrándk~peket, s a dolgok helyesebb felfo
gására vezett~lt vissu ellenségeinket. Élénk megelégedéssel láttuk ola~z kirllly
eágunk, a régi Holland, az egyeeitett tartományok n6peit versenyezni az 8si 
fraueziikkal, s ~rezni, mikép reájok nézve nincs remény, jövő, üdv, hanem cealr 
a nagy birodalom diadalában 

,Anrlia sr;ornsddaink között a forradalmi Hzellemet terjeszti az ur&lkodók 
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is hazugabban beszél a franczia jólétröl, a virágzó hadseregröl, as 
élénk kereskedelemröl, a közmunkákról 1) ; de a dolog vége 1ló0 
millióra számított előleges költségvetés volt, mig a tulterhelt ren
des bevételek aH g tettek 960 milliót. Hitel nem volt; elvétettek 
a községek a az alapítványok javai i s a nép hidegtől és éhen halt. 
Napoleon, Mária Lujzára bizván a kormányzóságot, egy uj félel
mes hadjáratra készül i kikne-k hon nincs kenyerök, megtalálják 
majd ott legalább a halált. 

Murat, ügyes a merész cainekben, nem értett a visszavonu
láshoz; s féltvén országát, elhagyja paranc~noki állomásá.t, anélkül 
hogy bevárná Párizsból a rendeleteket (jan. 17), s Posenból Ná
polyba röpül, miként a császár tett. A parancsnokság Ney helyett, 
ki valódi hőse volt ama vieszavonulásnak, még most Eugennak 
adatott, mert királyi vala : de mit lehetett tenni ? had!!ereg nem 
volt többé, hanem szarvezetlen és folytonosan nyugtalanitott nyo
morult csapatok, mellyeken megesett a lengyelek és poroszok 
szive, kik siettek kenyérrel ellátni és á.polni őket. Oroszország 
átkozta a "pokoli szellemet, ki pusztán irigységből egy virágzó ál
lam iránt, eljött gyujtogatni, gyötörni, a vallást lábbal tapodni, a 
félelemböl vagy szolgalelküségből engedelmeskedő nemzetek tarka 
seregét vonszolva maga után ; hasonlóan ama viharokhoz, mellyek 
méhéböl a dögvész és halál áradnak ki:" s kétszáz negyvenezer 

ellen i egész Európit polgár-hlboruban a 11 fejetlenség karjai köz ö t t szeretné 
látni i de a Gondviselés amaz országot tüzte ki a fejetlenség és polgA.r-hA.boru 
els8 zs;!,kmányaul. 

"Egyenesen a pApbal kötöttem meg a concordatumot, melly véget vet 
az Egyházban tám .. dt 11zerencsétlen viszf.lyoknak. Spanyolországban a franczia 
dynaHtiö uralkodik és fog uralkodni. Minden szövetsége~emmel meg vagyok 
elégedve i egyik sem fog elb~gyni ; fentartandom f.l!!lma.ik épségéti az orouok 
vissza fognak térai borzasztó éghajlatuk alá. 

Én ohajtom a. bákét, mellyre szüksége van a világnak. Az amiensi 
szerz!Sdés felbomlása utA.n négy iz ben hoztam azt ünnepélyesen j avaslatba i de csnk 
tisete~ségesen, a birodalmam érdekeinek és nagysf.gA.nak megfelelllleg fogom azt 
megkötni. Az én politikám nem titokzatos i megismerte~tem az áldozatokat, 
mellyeket hozha.ttam. A mig e tengeri háboru tart, népeimnek minden foldo
zatra készen kell lenniölr, mert egy rosz béke mindent elvesztetna velök, el 
magA. t a 'remén) t, el még unokáink jólétét is •... " 

•) A közmunkA.k 1804-töl 1812 végéig 117,328,710 millio frankba kerül
tek. A .rendőrség lajstromaiból kitünik, mikép Párizs népessége hatszA.zötven
ezerr81 ötszázharminczezer lélekre szillott alá; a házak egy harm'ldll.ra nem 
akadt bérlll; a beírott hatvanhatezer munkás fele munlta. nélkül volt. 

xvm. 21 
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hullát égetvén el otthon, lándzsával kezében egész az Oderig ül
dözte azt, ki a Neva partjain is zavarni akarta őt. Az oroszok 
bemenvén Vilnába bünbocsánatot hirdetnek ; Sándor odaérkezve 
harminczötezer francziát talál a kórházakban; Varsóban a kdzá
kok minden ellenállás nélkül fogadtattak: a Niemen mellett a po· 
roszokkal egyesülnek, s nyugtalanitják Eugent, ki az Elbének 
vette utját, mindcnütt fenyegettetve a felkelő népek által, és sür
gölve Napoleont, siessen segélyére, különbcn egész Németország 
el van veszve. Napoleon, ki AusterHtznél bámulta az orosz hadse
reget mert legyözetett, most hogy győzönek látja, mint barbárt 
jellegzi azt, s vezéröket együgyünek mondogatja. 

A hatalmak tapasztalásból tudták, hogy Napoleonnal valódi 
békét hozni létre lehetetlen vala. A hir azt beszélte, mintha l:í el 
akarta volna raboitatni Bernadotte-ot és Poroszország királyát, s 
szomoru volt, hogy megelőző tények valószinüséget kölcsönöztek 
egy illy föltevésnek. Annyi bizonyos, hogy ö semmit nem enged 
előbbi fenhéjázása és követeléseiböJ: még most sem akar tágitani 
Poroszország lealacsonyító kötelékein ; mig Sándo.r a legelőnyösebb 
ajánlatokat teszi e hatalomnak, s a népek ellenállhatlanul sarkal
ják azt; ugy hogy véd és dacz szövetséget köt (febr. 28) Oro· 
szorszéggal, megigérve, mikép addig le nem teszi a fegyvert, mig 
a tartományok vissza nem leszn~k szerezve, ugy miként 1806-bao 
voltak. 

SzásBOl'i!llagi hudjiu·at. 
A porosz hadtest, melly Macdonald alatt háboruskodott, már 

elpártolt: fegyver alá szólittatik a hadsereg, s a hadsereg mögött 
a még félelmesebb l a n d w e h r készül a szent, a függetlenségi 
háborura 1 az irodalom hazafias lesz és lelkesi tő ; és sok század 
után elsl:í alkalommal küzdenek most a németek, kezet fogva ide
genek ellen, a szabadságért. Stein báró, Napoleon haragjától suj
tatva, a számkivetésben igen hathatós eszköze lett a visszahatás
nak Francziaország uralma ellen. A mecklenburgi Blücher, ki II. 
Fridrik alatt tüntette ki magát, aztán tizenhárom éven át mezei 
gazdálkodásnak élt, már mint aggastyán letett a neheztelésekről 
B ujra fegyvert fogott, a T u g e n d b u n d által Poroszország meg
boszulójának kiáltatván ki. Átvévén a hadsereg parancsnokságát, 
nem vágyik hadászati dicsőségre; a katonákkal küzd, harapja mi
ként ök a töltény eket, a tüzérek kanóczánál gyujt pi pára; s ha a 
szembaj elé> veszi, női kaJapot tesz fel fátyollal, s E n a v a n t: 
megazokott parancsszava, melly melléknevévé lett. Ő volt te,•é-
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keny eleme a. Francziaország ellen létre jött uj szövetségnt>k, 
melly az összetartó erlít Schwarzenbergnek, a politikai befolyást 
Sándornak köszönhette. Kutusof bemenvén Németországba, felosz
lottnak nyilvánitja a rajnai szövetséget : a fölkelés terjed, és Sán
dor körül a szász, bajor, würtembergi és hannover törzsek egy 
képviselete alakul a német nemzetiség visszaállitása végett. Szász
ország és Dánia, mellyek haboztak elhagyni Napoleont, felál
doztattak. 

Ha Napoleonnak nem nemzetek, hanem csupán hadseregek 
ellen kell vala küzdenie, még mindig gyllzött volna. Ki nem bá
mul, látva öt, olly mély bukás után, egyszerre ujból fölemelkedni 
egész Európa ellen, betörni Németországba, támadó szerepre vál
lalkozni ujonczokkal, s kifejteni az ö nagyszerü hadáezatát? Még 
megtarthatta volna a határt a Rajnánál, mellyet a forradalom 
szerzett j de ö még mindig az Od ert és El bet akarta ollyanul, s 
oda helyezte át a tüzérséget, mellyet a haza védelmére krllett 
volna tartogatni. Lützennél, Wurschennél, Hantzennél (1813 máj.) 
még mosolyg rá a győzelem istennője i de igen sok tisztet veszit 
és régi tábornokokat, minök Beseieres és Duroc. 

llatodlk szlivetség. 
Ausztria visszaijedt a Németországban fölszinre került nem

zeti mozgalomtól, mert belátta, mikép az egész mozgalom Porosz
ország előnyére volt váJandó, s hogy neki a béke volt hasznos, 
mit a többiek nem akartak. Közvetitöül ajánlkozik tehát, kétszáz
ezer szuronyra támaszkodva j s Napoloon mérgeskedik 1 dúl- fui, 
mindazáltal eltogadja i s congressust hiv össze Prágába (jul. 10). 
De Napoleon nem akarja magát vesztes félnek vallani, s a biro

. dalom területi épségét követeli llliriától Hamburgig: nem vezetvén 
tehát ezéihoz az egyezkedések, Ausztria csatlakozik a coalitióhoz. 
Anglia évi 1,200,000 font aterJinget igér neki j Poroszországnak 
nyolczvanezer fegyveres fentartására 666,666-ot az 1813-ik év hat 
utolsó hónapjában 1 azonkivül terület-növekedést a netán ejtendő 
hóditmányokb61 j Oroszországnak 1,533,304 font sterlinget, továbbá 
fél milliót flottája részére, melly a britt kikötökben horgonyoz j 
egyszersmind öt milliót bocsát ki bankjegyekben, szövetségi pénz 
név alatt, mellyek a három hatalom által biztosittatnak, s mellyek 
egy harmada Porosz, a többi Oroszország rendelkezésére álland i 
a visszafizetés fele részben Anglia, két hatodhan Ot·osz, egy ha
todban PoroszorszAg által fog eszközöltetni j ha a háboru 1814-re 
is kiterjeszkedik, uj segélyösszegek fognak megállapittatni. An-

21* 
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golok lepik el a Szá.razföldet mint ügynökök, követek, hadvezé
rek; udvarról udvarra futkosva ösztönöznek, igérnek, fizetnek, 
összhangba hozzák némileg a szövetségesek széthuzó mozdulatait: 
Castlereagh az egész ország francziaellenes haragját központositja' 
magában, élénkiti Európa ellenséges mozdulatait a felszabadulás 
büvös nevével, s kitartó egységet hoz a szövetségbe; s minthogy 
az angol kabinet az, melly fizet, a többieket akaratára kényszeríti, 
a fizetések felfüggesztésével s kölcsöneik biztositásának megtaga
dásával fenyegetvén öket. 

Bernadotte és Moreau a szövetsége~ek táborába állottak, ké
szek szembeszállni régi bajtársaikkal; Napoleon tanítványai a mea
ter ellen, a forradalom fiai a háromszínü zászló ellen, melly csá
szári lett. Szintén ott voltak találhatók a legjobb diplomaták, a 
költők és Nérnelország gondolkozói: Kiirner és Rltckert énekei 
azoigálnak indulókol a hadseregeknek : Humboldt Poroszország 
követe: Pozzodíbol'go , ki honfi Iétére is gyülölettel viseltetett 
Napoleon iránt, s ki elmondhatta késöbb - "Nem én öltem őt 
meg, de az utolsó kapa földet én vetettem reá," szövetkezve Stein
nal, Stadionnal 1:1 más német hazafiakkal, sugalmazta Sándort és 
Castlereaghet, s rábeszélte Bernodotte-ot, kinek nyilatkozatai Seble
gel tollából folytak; mig AuRztriaéit Gentz írta. A schweizi ha
dász Jomini a szövetségesekhez pártol, ugyanazt teszik egyes 
weetphal, szász és bádeni zászlóaljak ; minden tábornok feljogosítva 
hiszi mágát okoskodni az engedelmesség fölött, minden rögtönzött 
király menekülni akarna a 7 alárendeltségbőL Napoleon megtá
madta Európa függctlenségét, le kell tehát őt verni : Napoleon 
kioltotta a szabadságot Ft·ancziaországban, el kell tehát öt tenni 
láb alól, hogy uj életre kelj en a szabadság; ha ő bukott, Spanyol
ország vagy Sicilia vagy Angliaehoz hasonló kormány fog ott 
ezerveztetni. Ugyanaz fog történni azon ot•szágokban, mellyek se
gédkezet nyujtanak a felszabadításhoz: s szerepet cserélve, a ki
rályok kiáltványai a haza, szabadság, független~ég nevektől viasz
hangzottak. 

Dresdal és lipcsei csata. 
Hálából Ausztria iránt a miért elárulta saját vejét, Schwar

zenberg herezegre bizatott a fővezérség · az ötszázhuszezer ember 
fölött, kiket Európa a közös szabadság érdekében fölfegyverzett. 
A napoleoni ügykezelés alkalmas voltát a nemzeti erők kifej
tésére fényesen bizonyi tá a gyorsaság és könnyüség, melylyel, 
csupán a másodrendii államokban, olly hads~rPgek állittattak lábra, 
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minöket az egész régi birodalom legszebb napjaiban sem szolgá.l
tatott. Ujra megkezdetnek az ellenségeskedések (aug. 26 és 27), 
s Dreada mellett egy ágyugolyó megöli Moreaut, a szövetségesek 
visszanyomatnak; Körn~r harc:.~olva esik el Rosenberg mellett. 
Több rendbeli csaták, hadmüvészeti szempontból nein kevésbbé bá
mulatosak az olaszországi első ütközeteknél, dil~söitik Napoleont, 
kinek terve volt Berlin ellen menni, s felszabadítva az erlídökbe 
zárt franczia őrségeket , növeini azokkal a hadsereget. De övéi 
elvesztették türelmöket s az előbbi vak bizalmat, és nem volt 
egyéb vágyuk , miut Francziaországba tér ni vissza, azon ürügy 
alatt, hogy védjék azt. Lipcsenek fordul tehát vissza, s ott egy 
döntő ütközetbe bocsátkozik (okt. 16-18). 

Kik első győzelmeit az ö lángeszének tulajdonitották, vere· 
ségeiért a tábornokokat, a vakesetet, az árulást okozzák. Az els() 
napon roszul sikerült ütközet arra birja Napoleont, hogy visszavo
nuljon az egyetlen hid on, me ily az Elster partjait összeköti; de 
alig hogy ö átment, fölvetteti a hidat, s igy kel té vágja saját 
hadseregét ! Huszonötezer ember esik foglyul, kétszázkilenczven 
ágyuval; igen sokan, megkisérelve az átgázolá9t, vizbefulnak, kö
zöttök Poniatowski is, ki még nem esett kétségbe hazája függet
lensége iránt. Ismétlődik itt az első visszavonulás rendetlensége 1), 

1) Carrion Nísas leirja a Yis~zavonulé.st a dreadai gyözelem s a lipcsei 
vereség után( ll. 495): • Képzelhetlen az éji látvány, mellyet, mielllttHanl!.uba érkezett, 
ez összehalmozott sokaság nyujtott , mldön nem Iteresve az utat s a rend min
den látszatát nélkülözve nyomúlt elllre, a nélkül, hogy ugyanazon testből csak 
négy ember is lett volna együtt. Nem összekaveredés volt az, nem a futás els6 
perczeinek erllszakos tolongé.sa, hanem nyugodt zürzavar, a chaos ama diadala, 
midlln az elemek különcll összehalmozódása maga elégséges r6mületet szülni: 
emberek, lovak, katon/ik, fötisztek, pogyé.sz, kocsik, é.gyuk, lassan és rendetlenül 
haladtak. 

"E tömeg közepett önkénytelen borzadé.Jylyal ismerte fel az ember 'Napo
leont, Iti azorosan körülfog va, vit.etve inkább mi nt követve, nem látszott többé 
ura lenni saját mozdulatainah, s kinek halváuy arcza, megvilágítva ollykor olly
kor a markotAnyosok fáklyafényétlll, ugy tünt fel e sötát keretben, mintha e fe
ledhetlen látvány emlékében fogalmat akart volna hagyni a képzelemnek mind· 
azon botlásokr61, mellyeket a lángész elkövethet, mindazon sor~csapások és fáj
dalmas viszontagságoi<r61, mellyeknek az emberi szerencse és nagyság ki van 
téVé ... Mennyire mt>gváltoztak az id ök ! Nincs többé azaz önkénytes katona, kit 92-ben, 
fegyvereink olly hoszszas szüneteléae után, háboruba menni láttunk; ki husz, harmincz 
évvel vállain, örömmel hagyta el az atyai tüzhelyet, u u va a nyugalmats a házi foglalko
zások csendes ártatlanságát; ki Rzilé.rd és biztos léptekkel, nyalkán, emelt filvel lép
delt, szemében a marészség é• remén1 csillámaival, taglejtéseiben erélyt és értelmiséget 



326 

mert Napoleon Cllupán az elörenyomulá~a~t ismeri; dögvész üt ki az 
elkínzott katonák között; a bajorok utját állják Hanau mellett, de 
Napoleon legyBzi öket ; visszatérvén F'rancziaországba (okt. 30), 
ismét vért kér, hogy pótolja a tönkre tett második hadsereget. . 

Igen : de a szabadság ujjong öröm ében a királynk zászlaja 
alatt; kik egyszerre kiheverve egy évtized kárait, most már ismét 
uj h6ditmányok után vágyakoznak. Még ha győz is Napoleon 
Lipcsénél1 bukását csak nehány nappal halasztotta volna. A ve
reség hire maga elégséges az ö egész épületének rombadöntésére : 
Buonaparte Jeromos Caeseibe fut; Dalbert frankfurti nagyherezeg 
regensburgi püspökségébe ; Porosz- Angol, Szászország 1 Olden
burg, Braunschweig vissza veszik, a mit elvesztettek; Würtemberg, 
Baden , Hessen-Darmstadt Ausztriával kötött külön szerzödések 
utján biztositják létöket. Aközben Wellington Spanyolországban 
megveri (jun. 21) a francziákat Vittoria mellett, József Biscayaba 
nyomatik vissza 1 s mo&t már a franczia terület védelmére kell 
gondolni a Pyraenek felé is. Felbomolván a rajnai szövetség1 föl· 
kelnek a h•msa-városok. Hollandban Or·ange herezeg egy kiált
ványban "elérknzettnek - hirdeti - az időt vi&szaszerezni a nem
zeti létet" s hogy mioden oldalról a királyi czim fölvételére ösz
tönöztetve, nem teendi azt, csak "bölcs alkotmány mellett, melly 
minden lehető visszaélés ellen védje a szabadságot." - Őseírn ve
tették meg - tevé hozzá --- függetlenségtek alapját; én és utó-

kifejező, mindig éber, mindit,: 6gyelmc", ki mindent tud, mindenre folel, ki alkalmi
lag üdvös tanácsot, haszno" ujjmutatáAI- tu<l adni kapitá nyánalr, tábornokiinak i 
ki szembe béz a ves~élyekkel ugy mint a fár~dalmal<kal, vidáman viselve a 
kényszerü nélkülözéseket, s megelégedve a szükségessel közepette a bö.-égnek. 
Husz háborus év folyt le: az 1813-oki ujoncz gy"nge báb, fél-fejlödésben testileg 
a mé,g annyira sem erkölcsileg i szánandó gyermek, kire kilbitólag hat a pór
hb békéjének és durv:< bö"égénck hirtelen felcserélése a zajos é~ kal:tndos élet
tel, a csatatérek fáraolaimai és nélkülözéseivel ; ki akaratnélküli önmegadással 
fogadja a háborut ;o az azzal járó fáradalmakat i ki szivéhcu a honvágy férgétiil 
emészt ve, elveszti bátorságá', mihelyt nem látba1ja többé faluja templomtornyát i 
kinek puskát adtak a kezébtJ, d•J nem 1anitot:ák meg bánni azzRI; ki tova dobja 
a haszontalan fegyvert. i vagy csal< ugy vonRzoljR azt. maga utáu botorkáló 
It!ptekkel 1 elsoványodott arczezRI, meredt szemo·kkel ; ko\rdezl etve, nem tud 
felelni •••• 

"Szomoru látvány, melly meg m~>g uji1tatott. a folytomosttn érkezö tizen
nyolcz éves ujonez-szállitmányok által. S midön a csó.s~<ár e nyomorultak fölöt t 
az elsö és utolsó szemlét tartotta, a nézöknek ugy rémlett, miulha gyenge keb· 
lökböJ a rbmai gladiatorok ama sEomoru kiáltását hallották vol ua előtörni: A 
halni kúJÜló'k UdNözölnek téged." 
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daim folytonosan annak fentartádára fogjuk irányozni gondunkat. u 
Illíria és Tirol mozognak. Murat, megkisértetvén a szövetségesek 
által, nem vonakodik, beleunva a napoleoni bántalmakba , Ausz
triával egyetértésben elfoglalja Rómát; s Anglia huszonöt milliót 
és huszonötezer embert ajánl fel neki, hogy biztosítsa magának 
Olaszországot, melly rajong a függetlenségért. Elisa az ellensé
gekkel egyezkedik ; végre Schweiz az osztrákokkal egyesül. 

A hatalmak eddig még mindig csak arru gondoltak, hogy a 
rajnai határok közé azoritják vissza Francziaországot, a miként 
Prágában ugy Frankfurtban is uj ajánlatokat tettek Napoleonnak 
a szövetségesek, még mindig tágkörü uralommal kínálva Bt: "fen
tartaíli Francziaország tulsulyát a Rajna, az Alpesek, a Pyraenek 
között, s megállapitani a szárazföldi és tengeri nemzetek függet
lenségét. u De ö huzza vonja a dolgot, miért is a szövetségesek, 
belefáradva a mérsékletbe, elhatározzák megnyirbálni a franczia 
területet; az oroszok égtek a vágytól megboszulni Párizson Mosz
kvát, a poroszok Németországgal kivánták egyesiteni Elsasst és 
Lotharingiát, Anglia a 89-iki határok közé akarta visszaszoritani 
Francziaországot, s elvenni tőle Antwerpent. 1812 óta már egy 
millió százezer ember soroztatott be i Napoleon ujból háromszáz
ezret kér i a törvényhozó testülethez mélabus hangon beszél 1): de 
midBn ez s a senatus azt javasolják neki, biztosítsa a francziáknak 
a személy és vagyonbátorságot, hogy annál szorosabban füzze 
öket a trónhoz, ö ezt sértésnek veszi, feloszlatja a törvényhozó 
testületet, kihirdeti a nemzeti háborut. Mig a többi királyok a 
szabadságot irva zászlójukra reméltek gyözelmet, ö egyedüli men
töeszköznek a kén y uralmat hiszi; egész Európa fegyvert fog egy
maga ellen? ez csak azon hitét növeli, mikép egymagában kell 

1) "Fényes győzelmek dicsőitették a franczia hadsereget e hadjllratban ; 
példa nélküli védelmek hasztalanokká tették ar:ol{a.t; minden ellenünk fordult ; 
maga Francr:iaorszllg is veszélyben forogua a franellilik erélye és egyetértése 
nélkül. . • Nem kapatva el a szerencse által, a szerenceétlenség alatt sem fo
gok legörnyedni. Több izben ajándéko:~:tam meg békével nemzeteket, mellyek 
mindent elvesztettek ; hóditmányaim egy résl!léböl trónokat emeltem kirlllyok rá
ezére, kik elhagytak engem. Nagy terveket fogantam és vittem ki a világ jó
léte érdekében. Mint urall{odó és atya érzem, mennyire szükséges a béke a tró
nok é~ családok biztonságához. • . . A béke helyreállitásának réallemröl semmi 
sem áll utjában: i"merem a francziáb: ér:~: elmeit : a francziákét mondom, mart 
senki sem ohajtja a békét a becsület árán. , . Népeim' nem félhetnek, hogy 
császárjuk politikája elárulja valaha a nemzeti dic•llséget: mikép én ie bizom a 
franeziákban, hogy mindig méltók fognak lenni önmagukholl é1 hozzllm.u 
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öeszpontositaniK a hatalmat i s ugy cselekszik, és dictatorrá teszi 
magát; fölemel minden adót ; harmincz milliót ajánl fel a roppant 
kincsből, mellyet a Tuileriákban halmozott össze; s elszigetelvén 
magát a nemzettől, csak a hadseregben bizakodik. 

Valóban még mindig háromszázhatvanezer emberből állott 
hadserege, d~ Spanyolországtól Dalrnatiáig voltak azok elszórva. 
Mióta hitelöket vesztették az erődök , s nem biznak többé hanem 
csak a földrajzi védelemben, vagy a begységeket vagy a folyók 
torkolatát szükség kiszemelni. Napoleonnak egyiket vagy másikat 
kellett volna tennie i s egyszersmind erejének egy részét Ham· 
hurg vidékére, másikát Schw~oizba áttennie, hol kezet fogva Eugen· 
nal megrémitbette volna a hatalmakat, mellyeket onnan megtá
madni tetszésétől függendett. De ö soha sem értett a védelmi 
háboruhoz: elrendeli az átaJános fölkelést ; a megyefönökök és 
polgármeeterek minden embert fegyv~rezzenek fel; ki ez eljárást 
ellenzi, hazaárulónak tekintes!ék. 

A kényoralom által elaljasitott Francziaországtól várhatta-e 
a 93-iki szabadság hősies hevét? Mindenki égö vágyat érzett a 
béke után, s Napoleon elvesztette uralkodási jogszerüségét, el
vesztve nagyságát. A senatus fondorkodik, Talleyrand és Sieyés 
egyetértenek: mindenki magára gondol, a királyok hogy megtölt
sék erszényöket, az ügyemberek, hogy jövőt nyissanak maguknak 

-összeesküdve a jelen ellen: a szövetségesek értésére adják a se
natusnak, hogy ha uj kormányt alakit, bármillyen legyen az, ök 
tiszteletben fogják tartani. 

A uövete~gesek f'ranc•laon1ágban. 
Négyszázezer ember lépte át a Rajnát 1813 végén részt

veendő a n em z etek h á b o r uj á b a n j s ama folyót, mellynek 
védelmében más alkalmakkor olly heves harczok vivattak, most 
egyetlen ágyulövés nélkül lépték át az ellenségek ; Schwarzenberg 
Scbweizon, Blücher Coblenzen, Bernaclotta Belgiumon keresztül 
törnek a franczia területre j a szövetségesek megsértik a 93-iki 
határokat, mindazáltal kijelentik, hogy nem Ftancziaország ellen 
viselnek há.borut, söt inkább erősnek akarják azt a régi határok 
között j szándékaik "igazságosak a tárgya t illetőleg, nagylelktlek 
és szabadelvüek az alkalmazásban, átalában megnyugtatók, min
denkire nézve tisztességesek." A chatilloni (a Szajna mellett) Con
gressus (1814 febr. 4) a forradalom elötti határokat hozza javas
latba; de Napoleon visszautasítja az egyezkedést, nem csupán az 
Alpesek és a Rajna között fekvö területet követelve a maga, ha-
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nem kárpótlásokat is trónvesztett testvérei részére, s egyéb csa
ládi érdekek biztosítását. A három északi souverain tehát Chau
montban húsz évi azövetségre lép ( m arcz. 1 ), mindenik százötven
ezer katona kiállítására kötelezvPn magát az ellenségeskedések 
folytatása végett, mig Anglia öt millió font sterling segélyt igért; 
minden részlegt:.s szerzödés eltiltatott. Pozzodiborgo, rábírván a 
szövetségeseket, hogy Párizs ellen menjenek, neldöntötte a világ 
sorsát." 1). 

Napoleon tehát elvesztette a forradalom mindea szerzt-ményét, 
el a nagyszerü Francziaorszagot, a ama jót roszat tapasztalt had
sereget, mellyet az rábízott, hogy biztosítsa a békét, s azonkivül 
két millió százhetvenháromezer ujonczot: tizennyolcz hónap alatt 
bétszáz márföldet ( legat) hátrál va, ki elöbb Moszkvá.t ostromolta, 
most nem képes védeni Párizst; ki Cadixot bevette, most az an
gol lobogót látja Toulouseban és Bordeauxban: a moszkowai had
sereg a tagóival fog kezet j közép Ázsia baskirjai a Szajna mel
lett táboroznak miként Attila idejében: s Párizs első ízben hallja 
az idegen ágyut. A császárné, Napoleon rendeletéből, elhagyja a 
fővárost (marcz. 20): de Párizs, a forradalom u tán, maga Franczia
ország; mindenki reszket a gondolatra, hogy ezen fogják megbo
szulni Moszkva feldulását: miért is Marmo nt csakhamar mega4 

dásra kényszerittatik a közobaj által (marcz. 31)1 s a szövetségesek 
bevonulnak minden rendetlenség s a nélkül, hogy sarczokat vet
nének ki. Ö:;srtoegyülvén a senatus Napoleon és családja trónvesz
tetteknek nyilváníttatnak (april 2) j s a szövetaégesek kijelentik, 
hogy nem fognak többé azzal érintkezésbe lépni. 

Napoleon lemondása. 
Napoleon még miután az ellenség Francziaorilzágban volt s 

Párizs elfoglaltatott, is védbette volna ma gát a népies háboru se
gélyével; ámde az áldozatok, mellyeket illy háboru követel, csak 
engedmények árán nyerhetők meg; s Nap ol eo n készebb volt oda
hagyni trónját a királyoknak, mint egyezkedni a néppel. Soult, 
ki még mindig védte a Pyreneket, Toulouse mellett csatába bo
csátkozott (april 10) Wellingtonnal, melly utólsó és ezerencsétlen 
tiltakozása volt a háromszinü zászlónak j s ama részről is betör 
az ellenség, és pártolókra talál. Mindenki siet követ· dobni a bu
kottra, szemére hányni az elfojtott gondolatot, a megölt kereske
delmet, az elvesztett szabadságot, Francziaország sorsát, melly a 

1 ) O' !Iear a. 
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legvirágzóbb állapotban bizatott rá, s most a magyarok és kozá
kok lovai által tapodtatott. A béke egyedüli akadályául a csá
szárt kiáltván a szövetségesek, alattvalói lemondásra sürgötik öt 
ugyanazon palotában, mellyben még csak nem rég VII. Piust tar
totta fogva. Kinyilatkoztatván, hogy "nincs személyes áldozat, még 
az életé sem, mellyre kész nem lenne Francziaország jóléte B a 
világbéke érdekében," N apolcon lemond Francziaország és Italia 
trónjairól (april 14), fentartván magának Elba sziget souverainsé
gét; Mária Lujzának Parma és Piacenza. herczegségét; magának 
kétmillió évjáradékot i Josephincnek egyet i Eugen részére vala
meily alapítványt Francziaország határain tul : a népekről szót 
sem tesz. 

Búcsúszavával nem a nemzethez, hanem a hadsereghez for
dul: - "Katonák ! Husz évi együtt katonáskodásunk alatt meg 
voltam veletek elégedve i mindig a becsület utján találtalak tite
ket. Egész Európa fölfegyverkezett ellenem; elárult engem, kinek 
legkevésbbé kellett volna azt tennie. Francziaország változást ohajt. 
Ti hűk lévén hozzám, ismét győzhettem volna, de iszonyodom a 
polgárháborutól : engedjen az én érdekem Francziaországénak. Én 
eltávozom j ti legyetek hűk az uj fejedelemhez. Ne sirassatok en
gem ; boldog leszek ha boldognak fogom tudni Francziaországot: 
megiraudom a nagy dolgokat, mellyeket együtt vittünk véghez." 
S mindnyájukat megölelte tábornokukban, s megcsókolta a sast, 
és - "Isten veletek, bajtársak; szivem örökre veletek marad, ne 
feledjetek el." Mindnyájan sirtak körülte j de a béke-eszmék any
nyira bizelegtek az· elméknek, hogy ö, visszavonultában Elba szi
getre, kikerülendö a nép boszuját kénytelen volt átöltözni. Akad
tak, kik panaszra fakadtak ama hálátlanság ellen, mellynek ö maga 
hintette el magvait; de senki sem siratta bukását, jóllehet nem 
kevesen fájlalták., hogy idegen betörésnek kellett azt előidéznie. 

Az ideiglenes kormány haboz a pártok között, mellyek az 
uralkodó bukásával ismét fölemelték fejöket: a köztársaságisk ujra 
élednek : de Talleyrand, ki 1 értésére esvén az oroszországi hadjá
rat, azt mondá: - "Ez a vég kezdete", kész volt kezet nyujtani 
az érkezendöknek; s ö és Pozzodiborgo a Bourbonok nevét hoz
zák forgalomba, kikre a királyok kevéssé, a nép még kevésbbé 
gondolt. A senatusban egy rögtönzött alkotmány fölött vitatkoz· 
nak a szuronyok nyomása alatt, de melly biztosítsa az akkoriban 
megtagadott szabadságokat j s a régi jakobinnsok segélyével Fran
cziaország ismét a Bourbonokra száll vissza 1 kik kiáltványokkal 
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elöztetik meg magukat, mellyek az igérés szüksége s a sokat igé
rés félelme között haboznak. 

TIZENÖTÖDIK FEJEZET. 

I t a l i a. - N a p o l e o n v i s B z a t é r é B e. 

Olasz ktrályság. 
Ns.poleoo legnemesebb alkotása az olasz királyság volt, bár

mennyire nélkülözte is az amaz egységet és nagyságot, mellyet az 
ö, minden nagy vállalatnak megfelelni képes akaratától várni le
hetett, s bármennyire oem kérdezte ö a népet, s napról napra 
szolgaibbá tette azt Francziaország irányában. A lyoni tanácskoz 
mán y ban szerkesztett köztársasági alkotmányt (234. lap) nem volt 
szükséges módositani; 11 a nélkül hogy néveserén kivül egyéb vál
tozás történt volna benne, monarchiainak találtatott. A Lyonban 
kieszközölt egynémely biztosítékok továbbra, is érvényben marad
tak, azon hozzáadással, hogy Olaszország koronája önálló lesz 
Francziaországétól, csupán addig fogván azt Napoleon együtt vi
selni, mig minden veszély megszünik j örökösödés utján a figyer
mekekre vagy fogadott fiura szálland , kinek azonban franczia 
vagy olasz polgárnak kell lennie. A Consulta egy szabályrende
letet sürgetett, melly biztositaná a kath. vallást, a terület-épséget, 
a politikai és polgári szabadságot, a nemzeti javak elárusitásának 
visszavonbatlanságát j adók csak a törvény értelmében vettessenek 
ki ; hivatalokra csak honfiak alkalmaztassanak : de Napoleon mit 
sem akart tudni ez obajokról. 

Az olaszok, ama lelkesültséggel, melly gyakran nem egyéb 
mint a remény kifejezése, s melly ezzel együtt elenyészik, siettek 
diadaliveket emelni ama fákból, mellyek elöbb szabadság-fák valá
nak. Napoleon mindent szabályozott, még a szinpadi jelképeket 
is, midön eljött ide megujitani a koronázási ünnepélyeket (1805 
maj. 28); s önkezüleg föltevén a milanói dómban fejére a vaskoro
nát, "hogy uj ból megedzze és megerösitse ázt, s hogy Olaszország ne 
szakadozzék többé darabokra a zivatarok között, mellyek azt fenyege
tendik," igy szólt: .____ lsten adta azt nekem, jaj annak, ki érinteni 
meri." Melly mondatot egy uj lovagrend keresztjén örökítette. 
Személyesen nyitotta meg a törvényhozó testületet (jun. 7)1 s al-
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királyul Beauharnais Eugént, fogadutt fiát, szemelte ki, kiről tudta, 
hogy engedelmes ée középszerü lesz, s ki nem igen értett a. mea
terséghez megszerettetni magát. Behozta a franczia polgári tör
vénykönyvet j egy büntető és egy keresk13delmi codex készJtését 
parancsolta meg, aztán ketté vágta a vitákat és tanácskozásokat 
a franczia törvénykönyveket fordíttatván át j nyilvános törvényke
zest engedett de esküdtek nélkül j a szabad vélemény végkép ki 
volt onnan zárva. A Napoleon-bankban állósíttatott a közadósság. 
A senatusba kitünő férfiak hivattak m~g, dc inkább csak fény
üzésül: nem gyakoroltak befolyást a kormányra, még csak taná
csukat sem kérték ki. A tribunatus s az alkotmány-censorok 
puszta czimek voltak. Az ifiabbak és idősek törvényhozó testüle
tének némán kellett szavaznia : s egy izben némi ellenmondást 
merészelvén, Napoleon megharagudott 1 s azt mondá 1 hátrálásra 
akarni őt birni annyi lenne mint vissza tolni akarni a holdat ut
jában, s feloszlatta a törvényhozó gyiilést 1), miböl megértették 
&z olaszok, mennyit ér az alkotmány. De a Simplóoon, Cenis-o, 
Monginevren, s a col di Tendán keresztül nyitott négy ut kölötte 
össze az uj királyságot a birodalommal j a pompás udvar, fényelgő 
ministerek, követek, egy tudományos és szépirodalmi akademia, 
különleges iskolák, gyakori ünnepélyek, nagyszerü épületek fény
nyel övezték Milanót, melly feledtette a szabadságot. 

A mi Napoleont leginkább érdekelte az uj királyságban ép ugy 
miként egyéb tartományaiban, az a katonaá.llitás volt; tisztán katonai 
ezéiból utazott ö oda, s tartalék hadtesteket helyezett el a Po és Etsch 
mellett, s fllottilákat a tengeren. 1807-ben ismét látogatást tett ott js 

utazás közben kérdezősködött, s kétségbeejtő rövidségével halmozta 
a kérdéseket; zavarba hozta, ki gondolkozott mielőtt válaszolt volna; 

1) Taverna gróf eloökhöz Bonlogneb61, 1806 aug. h6bao következöleg irt: 
"A törvényhoz6 testület tiszteletteljes bizlosit?sait annál szivesebben foga

dom, mart viselete azt mutatta nekem, hogy nem ugyanazon irányban haladt ve
lem, 8 az e11yéimtlll eltérö tervei és számléhi voltak. Én elvül tartom figye
lemmel lenni miudeo, akár törvényhozási, akár collegialis testület véleményére, 
ha velem ugyanazon ezé! felé tilroek j de ha tanácskozll.~aikba a p6.rtoskodás és 
zavargás szellemét viszik be, vagy ellentétbe helyezik magukat a tervekkel, 
mellyeket népeim j6léte és boldogsága érdekében Ü<lvösnek találok, eröködéseik
kel semmire sem fognak meoni j osztályrészök csak a szégyen lesz, mert, da
czára ellenzésöknek, én mindazoo terveket és müveleteket végrehajtandom, maly
lyeket kormányom akRdll.lytahn manetére s 11z ol11sz királysag ujjáalkotlisa és 
diesövé tétele érdekében szükso'geseknek fogok találni." 
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minden tartományban és városban értesittette magá.t a szükségek
röl, s rendeleteket adott ki, nem törődve aztán a. végreha.jtá.ssal. 

"A pozsonyi béke-szerződésben (mondá ö) jóvá tettem a 
roszat, mit a szegény velenczeiek ellen kénytelen voltam elkö
vetni Campoformióbau és Lunevilleben, felszabadítván öket a né
met iga alól: s ama kedves és szelid nép jól fogja magát érezni, 
egyesittetvén honfiai val." Egyszersmind Francziaországra kelle 
visszaszállaniok a Cattarói öblöknek, de a bolognai Ghislieri mar
chese, ki azokat Ausztria nevében őrizte, Napoleon ellenségeinek 
cselszövényei folytán az oroszoknak adta át. Ekkor Napoleon 
vonakodott visszaadni az Inn mellett fekvő Brunaut, miért is Bécs 
kérelemmel fordult Oroszországhoz az átengedés iránt, s fogságra 
vetette Ghislierit : azonban Dalmáczia é:! Illíria elszakasztatván 
késöbb az olasz királyságtól a franczia birodalomhoz csatoltattak· 

A velenezei tartományokra a lyoni alkotmány terjesztetett ki 
a királyság minden formáival ; s ott is szaporadtak az utak és 
hidak, szabályoztattak a vizek. De ha szabályosan haladt a köz
igazgatáll a régi Lombardiában, melly már megszokta az engedel
mességet és fizetést, máskép me nt az uj tartományok ban, mellyek 
lassu ktJrmányhoz és igen csekély adóhoz voltak szokva. Midön 
Napoleon Velenczébe ment, egy nagy tengeri haderő látványával 
lepték öt meg, mi után leginkább ohajtozott; s ö sok rendeletet 
adott ki e város üdve és felvirágoztatása érdekében. Ámde Ve
lencze, melly némi jólétre tett szert Ausztria alatt, akkor, bár a ki
rályság második városának czimével diszittatett fel s szabad kikö
tövel ruháztatott fel , minden kereskedelemtől megfosztva látta 
magát a szárazföldi zárlat által; móg az üvegkereskl'dés is meg
szünt, me Ily pedig fő jövedelmi ágát képezte; a nemzeti javak 
csak az államnak, vagy idegeneknek árusittattak el ; az adók olly 
terheseknek látszottak, h(lgy sok kis birtokos odahagyta a fundu
sokat, mellyeket aztán a helyhatóságok kezelésére kellett bizni. 

IR08-ban Napoleon a romagnai legatiókat csatolta a király
sághoz, a Metauro, Musone és Tronto megyéket alakitván azokb61, 
s követeikhez igy szólt Párizshan: - "Én láttam az önök papjai
nak közigazgatási vétkeit: az egyháziak tanítsák a hittant, sza
bályozzák az isteni tiszteletet s a lelket, és elég. Olaszország el
bukott a mióta papok ragadták magukhoz annak kormányát. Én 
meg vagyok elégedve olasz és francziaországi papságommal; de ha 
az önök tartományaiban valameily rajongó vagy nagyravágyó a 
népek zavarására akarná felhasználni a szellemi befolyást, meg 
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fogom azt tudni fékezni." A legati6kban lB el viselhetleneknek 
találtattak a azokatlan terhek i a besorozottak szökdöstek i Eugén 
kiáltványt tett közzé: - "Panaszkodtak, hogy minden rendelet, 
melly magyéitekben közzététetik, egyegy ujabb teher. Mit? hát'nem 
tudtok olvasni? látnátok, hogy ellenkezőleg egy sincs e rendele
tek között, melly nem a ti javatokat czélozná." Déli Tirol szin
tén hozzá csatoltatott a szép olasz királysághoz, mclly e ezerint 
huszonnégy kerületben 1) hetvenkilencz várost és hetedfél millió 
lakost foglalt magában nyolczvanhárornez('r négyszáznegyvenhét 
négyszög mérföldnyi (miglia) területen, az egész királyság franczia 
modorban lévén szervezve. 

Az egyesűlés reménye volt-e valaha okszerübb az olaszokra 
nézve? De mindezt kapták, nem szerezték; Napoleon ugy tekin
tette országunkat mint a mellynek Francziaország jobblétére szol
gá!ni volt rendeltetése, tetszés ezerint d.arabolta azt, uralmakat al
kotott és szüntetett m11g1 ép akkor midön remélni engedé, hogy, 
egy második fiú születésével biztositani fogja az olasz független
séget 2). 

Alig alapitotta meg a királyságot, Napoleon sok zárdát el
nyomott, aztán valamennyit, s alapjokból elölegezi a milanói dóm 
homlokzatának bevégzésére szükséges összeget; a városokban ke
vesbiti a parochiákat; meghatározza a papnövendékek számát ; ka-

1) Adda Sonilrio fóváros~al, Adige Veroná.v&l , Adriatico Velenczével, 
Ae-ogna Novarával, Alto Adige 'l'rienl.tel, Alto Po Cremonával, Bacchiglione Vi
cenzával, Bas•o Po Ferrarával, Brenta Paduával, Crostolo Reggi6val, Lario Co
m6val, Mella Bresciával, Metauro Anconával, Mincio Mantul!.val, Musone M11ce 
ratával, Olona Milanóval, Panaro Modenával, Passeriano Udinevel, Piave Bellu
nóval, Ren o Bolognaval, Rubicon e Forlival, Serio Bargam6val, Tagliamento 
Trevis6val, Tronto Ferm6val. 

Botta gunyol6dása es Colletta befeketitései, Pecchio bámulala és Corac
cini (álneve a franczia La Folie-nak) ités1elgetései között nehé" dolog igazsá
gosnak látsliania az olasz királyság tört.§netir6jának. 

2) "Napoleon raltette magAban ujjászülni az olasz hazát: egyetlen füg
getlen nemzetben egyesiteni az olaszokat . . • ez volt a halhatatlan emlék, 
mellyet (l dicsöségének emelt. . . Minden kész volt a n11gy olasz haza megal
kotásáhom. • • A császár türelmetleJ ül várt egy második finra, hogy R6mába 
vivt\n Ol~szorszA.g kirilyává koroná1za azt, s kikiáltja a szép félsziget ftigget
lens.§gét Eugén herezeg kormányz6sága alatt.... Mém. dictéB a Montholnn. -
De Napoleon a számkivetésben máskép gondolkozott mint a tr6non, vagy övéi 
m!st mondattak vele. 
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tonailag szervezi a lyceumokat és egyetemeket; a suly, mérték 
és pénzegység elrendeltetett. 

A préfet-k nagy hatalma s a katonai önkény zavarólag ha
tottak ama szép közigazgatási rendre; s az igazságszolgáltatást, 
melly a viták és ítéletek nyilvánosságával gyakoroltatott, megron
tották a különleges törvényszékek s a hadi törvények. 1805- ben 
Terra di Cre8pioo, Basso Po kerületben, föllázadván1 törvényen 
kivül helyeztetett, s egy zsandár ezredes kéoyére hag§atott, mig
len a császár hajlandónak nyilatkozott megengedni, ha négyet a 
főbb lázadók közül átadoának neki; a mi csakugyan meg i11 tör
tént, s ő kettőt közülök kivégeztetett. 1809-ben János föher'}zeg 
a fellázadt Tirolban hadakozván, egy kiáltványt intézett hozzánk, 
mellyben igy szólott: - "Olaszok, ti Francziaország rabs~olgái 

vagytok, annak érdekében pazaroljátok pénzetcket és véreteket; 
az olasz királyság agyrém; ellenben val6ság az ujonczozás, a ter
bek, a mindennemü elnyomás, létetek semmisége. Ha lsten segíti 
Ferencz császá1·t, Olaszország ismét boldog és tisztelt lesz Euró· 
pában. Egy, a természeten s a valódi politikán alapuló r.lkotmány 
szerencséssé s bármilly kül erönek hozzáférhetlenné teendi az olasz 
földet. Európa tudja, hogy Ferencz szava szent , változhatlan, 
tiszta. Ébredjetek. Olaszok, emlékezzetek vissza hajdani létetekrel 
Csak akarnotok kell , s ép olly dicsöek lesztek mint voltak ősei

t~:~k. u - Némellyek hallgattak a hiv ó szóra Valtellinában, il fegy
vert fogtak. Bizonyos Passerini, vallintelvii lelkész, szintén azt 
hitte, hogy, miután Napoleon megigérte a függetlenséget s be nem 
váltotta igéretét, elég lesz egy szó fellázitani a népeket jogaik 
visszakövetelése végett; s rozsdás puskákkal és ttizben megkemé
nyített botokkal fölfegyverzett néhány papot é11 parasztot gyüjtvén 
maga körül, kikiáltotta a függetlenséget, Egy maroknyi katona
ság elég volt e mozgalmak elfojtására, mellyek részesei aztán 
akasztófán lakoltak merészségökért. 

Az ország előleges költségvetése folyton növekedett, ugy 
bogy az utolsó években százhusz millióra rugott; melly összeg 
nagy részét a franczia hadseregnek itten való fentartása vette 
igénybe. Prina, pénzügyminiszter, igen leleményes volt a kisegítő 
eszkö~ökben, hogy eleget tegyen a czászár növekedő követelései
nek, mig a számokat olly müvészileg tudta összeállitani, hogy hi
hetlen. virágzó állapotot mutattak azok. Azonban az ország s 
föleg Mílano nagy haladást tüntettek fel; de e haladás csak fi
togtatott volt, melly hogy nem lesz maradandó, el8reláthatta, a ki 
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tudta, mennyibe került az, s hogy a fék telen uralom- és feltünés
vágyra volt alapitva. A forradalom, ámbár nem hosszas küzdelmek al
tal fejlesztetett ki és érleltetett meg nálunk, s nem léptenként és ön
kénytileg haladt elö miként Francziaországban, hanem .csak. átül
tettetett hozzánk, mindazáltal sok igazat, méltányosat, nagylelküt, 
korszerüt terjesztett el, s gyökeret vert, jóllehet gyümölcsei kés
leltettek a jtatalom által, melly nem ismert határokat s a háboru 
által, melly~ek nem volt vége. Iskolák 1 rollvészetek, ipar olly 
pártolásra találtak, melly szokatlan volt a régi urak alatt: kik 
ellibb udvarlással és más léha foglalkozáeokkal töltötték az idöt, 
most hasznos dolgokra, hivatalokra, katonai ügyekre, a szellem 
müvelésére forditották figyelmöket j az állam-tanácsokban s a 
nyilvános gyülekezetekben megujul a politikai ékesszólás; s Na
poleon, ha a dics6ség széditö magaslatán ollykor bántalmazott, a 
~zámkivetésben felkiáltott: - "Az olaszok nem ingatagok, nem 
metaphysikusok j egyenes és előitéletnélküli logikával ismerik fel 
saját. érdekeiket. Szegény olaszok, ime ujból fel vannak. osztva, 
s meghiusultak reményeik." 

Velenczéhen nagyobbittatta a kiköWt, képessé akarván azt 
tenni nagy hajók befogadására, s vizépítményeket emeltetett az 
ár ellen; Ragusaban, Polában, Anconaban, különösen pedi~ Spe
ziában hajógyárakat tervezett i Genuában épittetett egy ollyat i ké
nyelmesebbeké tette az Alpesek , s az Apanninek á~járásait, 

javittatta a benső köz) ekedési utakat; elha.tározta az Adriai-tenger 
összekötését a Földközivel egy csatorna által Alessandriától Savo
ndig i a bolognai csatorna megröviditette a Reno folyását, a pá
viai a Como tavát ez Adriai-tengerrel kötötte össze. Milanóban 
bevég&ztetett a dóm homlokzata, s hozzáfogtak a Sempione i v hez j 
egy mozaik-iskola alakult, hogy megörökítse Lionardo veszésnek 
indult Urvacsoráját i Canova a királyi tér diszéül szánt Thesens 
vésésével 1), Arnici Pavia öntödéiben egy öt láb átmérőjü, sugár
verő távcső készítésével bizattak meg. Rómában sok régi épü· 
!etet kiástak a romok közfil, nevezetesen a Trajan forum ot 1 a 
tervbe vetMk a pontini mocsárok kiszáritását. Alessandria, Genua 
erődítményeket nyertek, a velenezei lagunák a Malghera és Bron
dolo nevü váracsakkal biztosittattak; Anconát bevehetlenné tették i 

1) Mind ez, mi11d az Urvncaora kéaBbb, a bekövetkezett outrák uralom 
alatt, B'cebe vitettek át, s mostaná.ig ott csodáltatnak. 



337 

s mindez és más egyebek zavargós id6ben1 folytonos és telhetet
len hóditási düh közepette hajtattak végre. 

Igaz azonban, hogy ifiaink inkább katonáknak neveltettek 
mint polgároknak: a szónokok kényszerítve voltak reszketve híze
legni a gyözé:Snek, még csak a hallgatás szabadsága sem engedtet
vén meg: ki választottairól roszul talált beszélni , ugy lakolt 
mintha ö maga ellen követett volna el sértést. A G i o r n a l e 
i t a l i a n ó-t bizonyos lyoni származás u Guilion szerkesztette, ki 
megvetette az olaszokat, képteleneknek hirdlltvén öket a bölcsé
szetre, hadászatra1 költészetre 1 zenére, s intve, írnának inkább 
francziául ; miért is ugy hitték~, a császár legmagasabb szándéká
nak adott kifejezést a francziát emelni hivatalos nyelvvé : volt 
államilag fizetett franczia vigjáték j francziául folyt a társalgás, 
mert igy volt szokásban az udvarnáL Monti, Giordani és mások 
amaz iskolából pazarul tömjéneztek a halhatatlannak, az istennek, 
s az isteneknek, kik lit környezték: Lattanzio hirlapiró, ki vágást 
mért a napoleoni dicsl:lségre , é:Srültek házában lakolt merészsége
ért: Giambattista Giovio fogságra vettetett, mert gyalázónak hitték 
a fe t t u c c i a kifejezést, mellyet ö a vaskorona rend díszítmé
nyére alkalmazott. Foscol o A j a x czimü szomorujátéka, mert né
hány vers siránkozott "a halálnak szánt és idegen töldben fekvő" 
itiuság fölött, eltiltatott, a birálóra büntetést szabtak, a szerzöt pedig 
Toscanába belebbezték t). 

Lu~c• és Toscana. 
Mi Olaszország egyéb részeit illeti, Parma és Piacenza Ta!'o 

kerUlet néven a birodalomhoz csatoltatott. Lucca, felforgattatván 
1800-ban, a váltakozó hódítók által kifosztatott pénzéből és fegy
vereiből, mignem 1801-ben Salica-ti demokratikus köztársasággá 
szervezte 2), biinbocsánatot és telekkönyv készítését rendelvén el. 
Midön Buonaparte császár lett, a luccaiak uj alkotmányt kényte
lenittettek kérni töle, megnyittatván részökre a szokásos szavazási 
lajstromok, eme hazug bizonyítékai a közohajnak j s ugyanolly 
szabadsággal urokul Baciocchi piorobinói herezeget és nejét Elisát 
Napoleon növérét kívánták, egyedül az ujonczozástól vaió mentes-

J), A menteget8 Iev!SI, mellyet e különben olly erl!alelkü f!Sdiu irt u 
alkirllyboz, ollyan, min8t ma bizonyára senki sem irna; annyira ment akkoriban 
az elaljasodás. 

2) Tudva van, miUp Saliceti Lucca kincstlrlb61 több részletben brevi. 
manu 618,760 frankot fizettetett ki mag!nak. Igy Szeltetett meg a sr;abadsllg. 
Usd Mazz.arosA-t. 

x vm. 22 
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séget kötvén ki me.guknak (l 806 j un. 23). Igy ért véget egy 
másik hatszázharminczkilencz éves köztársaság. 

Massa és Carrara közigazgatásilag hozzácsatoltattak, mint 
szintén Lunigiana. is, melly egyesités két millió lírával terhelte a 
birodalom herczegi hübérségévé emelt luccai fejedelemsége,t. Na
poleon rendeletébői eltörölv(m a zárdákat, az ajtatos helyeket, sőt 
az egyszcrü laikus javadalmakat is, a kis fejedelemség husz mil
liónyi vagyonra lett szet·t. E jövedelem-f•u-rást. az élénk és szel
lemes Eli~:~a, Lucca Semimmisa, igen jól fel tudta használni a maga 
részére, s amellett kórházakat javadalmazott, 11zegényeket és te
hetetleneket segélyzett, utakat nyittatott, pártolta a szépmüv~sze

teket és tudományokat : uj collegiumok alapittattak, s egy akade
mia, melly a hazai történet Okmány a i n ak fontos közzétételé
vel kezdette működését; vizvezetékkel gondoskodtak a város szüksé
geiröl; átalaldttattak a büntető törvények s a törvénykezés. 

A lunevillei szcrzödésnél fogva Panna infansa hetruriai ki
rály lett. Halálával (1803 máj. 27) egy négy éves gyermeket 
hagyván az anyai gyámság alatt, Napoleon értésé1·e adta a madridi 
kabinetnek, mikép elfoglalni szándékozik Toscanú.t, hogy ne azol
gálhasson támaszul az angolokn::k. IV. Károly spanyol kir~Jy ma
gára vállalta a herczegség iirz.ését, s öt ezer embert küldött oda: 
de ruidön Spanyolország maga is megtámadtatott, Toscanát franczia 
módon szervezte Menou, s uagyherczegnöül Elisa lett oda szánva, 
ki akkoriban hagyta cl Lucetit négy évi kormányzás után 1) ( 1809). 

NÍI(Iülyi ki•·ályllág. 
1\'Iig t(lstvét·e József Nápoly trónján ült, a császár urként 

bánt vele, 1:1 gyengeséget, tétlenséget, hiuságot, határozatlanságot 
hányt szewére, kárhoztatván öt, mert nem akart adót szedni, s 
mégis hadsereget kivánt tartani, mert nem vette be Gaetát, nem 
ind1tott hadjáratot Sicilia ellen. - "Nápolyországoak - mondá 
ö - száz milliút kell jövedelmezuie, a mennyit az olasz király
ság jövedelmez, H harmincz millió elég negyveuezer ember fizeté
sére. Hizelgőid azzal ámítanak, hogy szerettetel szelidségedért 
Bohóság! ha holuap egy e~atát vesztenék az lsonzo mellett, meg-

1) A franczi>l Olas~.o•·~skg (oda uem ~dve az olN!z kir&lyságot) negyven 
m illi őt jövedelmPzett Francziaországnak; rnolly össlegh!Sl tizennyolcz milli6 kör;. 
igazgatásra, rendörs(,gre, uta l< ra; huszonkPttö erödökre, s az (Jnzág védelme 

végett ott elhelyezett szflzhuszezer emher fentartására fordíttatott (1807). Lé.sd 
Tblers Hist. du Con.~ulae ee de l' Empire. vol. VIII. 



339 -

látnád, mennyit épithetsz népszcrüségedre a Carolina uépszerüsé
gére: táborotoba kénytelenittelnél menekülni, a azomaru a látvány, 
mit egy futó és kóbor kiraly nyujt. Egy nápolyi hadsereg alaki
tására ne is gondolj; a legelsli veszély alkalmával elhagyna s el
árulna az téged egy mas urért. Állita ki három vagy négy ezre
det, s küldd azokat hozzám, én majd a háboruban fegyelmet, bá
torságot, béc3Ületérzetet, hiiséget öntök beléjök, s ugy fogom azo
kat neked visszakiildeni, hogy magvául azoigálhassanak egy nápo
lyi hadseregnek, Aközben sebweiúakat fogadj szolgálatodba, mert 
én nem hagyhatok nálad ötvenezer francziát, még ha fizetni képes 
volnál is öket. A két Calabriában néhány koraikai mozgó csapatot 
tarts fegyverben.u Sitt eliíadta a m6dokat1 miként kelljen védeni az 
országot gyér csllpatokkal, Nápolytól Calabriák véghatáraiig osztva 
fel azokat; tanácsolta neki, vegye be Gat>tát, s épitsen egy nagy 
erősséget az ország központján, hol menhelyet találjon a kincs- és 
levélt'árakkal s a hadsereg maradványaival, s ellenállhasilon hat 
hónapon át hatvanezer angolnak és orosznak. Nápoly nem igen 
látszott neki erre alkalmasnak; azonkivül hogy egy idegen király 
soha sem ment a veszélytől egy szükségképen ellenséges érzelmü 
számos népesség között. Castellamaret megfelelő helynek találta, 
s akarta; mikép e czélra tiz éven át évenként öt-hat millió fordit
tássék 1). 

Murat. 
Aztán Napoleon leszállitotta Józsefet ama trónról (1808 jul. 

15), s Murat Joachimot, a szerenc:~ekatonát ültette abba, ki kitü
nőbb volt a roham-intézésben s a katonai ünnepélyeken, mint a 
kormányzásban. Ő esküt tett az alkotmányra, mellyet előde Ba
yonneban adott (azept. 6), de soha se~ léptette azt életbe: mind
azáltal, alig foglalta el a kormányt 1 sokat engedett a szigorból, 
mit a háborus állapot vont maga után; érvényre emelte a franczia 
Codexeket s a hiibél'iséget eltörlő törvényeket j a kolduló ezerze
tekkel együtt a birtokosokat is feloszlatta; megtiltatott a püspö
köknek királyi jóváhagyás nélkül ki nyomatni a pásztorleveleket j 
winden tartományban földmüvelési társulat alapíttatott, területtel 
kisérletek végett, Nápolyban pedig füvészkert; a dohány-müvelés 
a kormány részére tartatott fen. 

Utánozva a császár nagyravágyását, sok katouát akart, nem 

1) Napoleon levelei 1806. m&rcz. 6, april. 22, aug. 9, sept. 2-ról, idézvék 
Thiera által a XXV. könyvLen. 
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nagyon tör8dve vele, ha jók-e? s szokásba hozván az ujonczodst, 
hatvanezer rendes, huszezer nemzetörségi katonát aUlitott ki; so
kasította a rangfokozatokat, pompásan egyenruházta katonáit, t'Gly
tonosan szemléket tartott, várnoki (genie) és tüzérségi iskolákat 
alapított. Nem nyugodva be a disztelen szomszédságba miként 
József, megtámadja Caprit, mellyet angolokkal Hudson Lowe, Na
poleon jöveodöbeli börtöoöre, védett, s föltétes megadásra kény
szeriti azt (1809). 

Kitörvén az 1809-iki háboru, Stewart és Caroli oa, fo1ytooos 
törekvésök lévén visszaszerezni vagy legalább zavarni a Száraz
földet, Siciliában hadkészületeket tesznek, s egy angol-aiciliai ex
peditio intéztetik Calabria ellen hatvan hadi, kétszáz szállit6 hajó
val, és tizennégyezer emberrel, a brigantikon kivül, kik több pon
ton felütötték fejöket. Nápoly dühös csatát látott öblébeo Gul. 
25), de emlékezve Nelsoora, végerőfeszítéssel visszaverte az engesz
telhetlen Bourbonoka t. Az angolok Proeidánál szállnak partra j lschia 
mellett ellenálláRra találnak ; Scillánal a tengerre nyomattak vissza: 
most ismét cselszövényekhez, fenyegetésekhez folyamodnak, kiszállási 
kisérleteket tesznek az adriai partokon, gonosztevökből álló csa
patokat tolnak el8re egész Rómáig, hol Miollis nagyon meg fogott 
szorulni, ha Joachim segélycsapatokat nem küldött volna neki. A 
wagrami győzelem megfosztotta a támadókat a siker reméoyét81; 
de a brigantik ezrével maradtak vissza Apuliában, Basilicatábao, 
Calabriában j s Carolina oem szünt meg sarkaini a felkelöket bent 
s az ellenségeket kivül. 

J o achim, utánzandó Napoleont Boulognebao, betörésre hatá
rozza magát Siciliába j az angolok résen állanak a másik parton, 
s a tengeren is rablóháboru foly, nagy vérontással, nagy költség
gel, és minden eredmény nélkül. E háboru felbátoritotta Calab
riában a brigantikat, kik ellen barbár vadsággal űzetett a hajtó-va
dászat, nem lévén tekintet semmiféle természeti kötelékre. Jaj 
volt annak, ki segélyezte vagy elrejtette vagy föl nem jelentette 
öket! Egy atya megöletett, mert kenyeret adott brigante fiának: 
egy másik neje, miután szült volna, ujszülöttét egy nicastrói n8re 
bizta, amiért ez följelentetvén kivégeztetelt. Manhes tábornok ke
gyetlen szigorral hajtotta végre a rendeleteket j s a zsarnoki ki
végeztetések kényszeritették a felkelöket hallgatni és várni. 

Ugy látszik, Napoleont Joachim ösztönözte VII. Piusnak 
Francziaországba hurczolására, azon reményben, hogy növeini fogja 
néhány tartomápynyal országát: de a megvetett tiara osak annál 



- Mt 

tiszteltebb lett i Olaszország térdre borult a fogoly el8tt, a a val
lási viszály uj tápanyagot szolgáltatott az elégületlenségnek a a 
vágynak menekülni az idegenektől. S Joachimban is olasz függet
lenségi hajlamok szülemlettek, midőn Napoleon, mindinkább elke
vélyedve, szolgákká akarta alacsonyítani az általa teremtett kirá
lyokat i miért is elkezdette kizárni a francziákat a hivatalokból és 
katonaságból, s ellenállani a császári követeléseknek. Keményen 
megdorgáltatván e miatt Napoleon által, titkos neheztelések kez
dődtek közöttök, mellyek aztán mindkettöjök és Olaszország ká
rára nyilt kitörésre kerültek a nehéz időkben. 

Az olaszok v1té1sége. 
A sok viszontagság fölélesztette közöttünk a katonai szelle

met. Piemont a franczia fegyverekkel egyesitette övéit, főleg miu
tán a birodalomhoz csatoltatott: Genua, nem különben mint Ales
sandria, megerösittetvén, kötelezve volt hárommilliót áldozni a ten
gerészetre, hajógyárat építeni, a legalább két hetvennégy ágyús 
nagy hajót, két fregátot, négy corvettet tartani. A r;isalpini köz
társaQ.ág, alig hogy megalakult, nPmzetöröket és rendes csapatokat 
fegyverzett fel. ifjakból, kik karjaikon a Köz t Ars a B á g v a g y 
h a l á l szavakat viselték bevésve i mindjárt kezdettöl bátor tiszte
ket mutatott fel, millyenek Laboz, Fantuzzi, Pino, Teulié, Balabio, 
Fontanelli, Rossignoli, Porro, Pittoni és mások, kik bősiesen visel
ték magukat az arcolai és hassanői csatákban, Mantua, Faenza, 
Ancona bevételénél, s több más alkalmakkal. 1801-ben a cisal
pini hadsereg huszonkétezer emberből állott; az olasz köztársaság 
hatvanezernyi tartalékot adott hozzá, négymillióért megvette a 
franczia köztársaságtól saját erődeinek ágyuit, a két fél dandárt 
s egy lengyel könnyü lovas ezredet fogadott zsoldba i volt két 
hidász-csapata, voltak fegyvergyárai Mantuában és Pízzigbettone
ben, ezerhatszáz csendőre, egy gránátos ezrede a kormány testőr
ségeül, azonkivül nemzetőrsége a polgárokból tizennyolcz évtől 
hatvanig. 

1803-ban egy seregosztály élén Lechi Theodörral, részt vett 
a francziák hadjáratában Genuából Nápolyba; egy másik Pino 
vezérlete alatt Boulogneba volt szánva, Angliába törendő: melly 
vállalatra mi négymillió milanói !irat ajánlottunk fel két fregát a 
a tizenkét olasz kerület nevét viselö tizenkét ágyu-sajka épitészi 
költségeinek födlSzésa végett. Megalakittatván a királysá.g, a had
sereg azépen mutatta be magát a császárnak Montechiaro sikján i 
e mozgalmat idéa;vén elé:! a nápolyi Bourbonok, Eugen egy nem-
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ze~örségi tábcrl gyüjtött össze Modena és Bolog~a között, minden 
kerületet részesitvén a m e g t is z t e l t e t és b e n, hogy ötszáztól 
~zer emberig küldhessen oda, melly népség erösz~kkal elvonatva 
házi tüzhelyétöl alkalmatlan volt a szolgálatra. Nagyobb mérve
ket öltött az ujonczozás, melly mindig visszatet!:!zéssel t!llá.lko:zik 
egy, ahhoz nem szokott népnél; s hogy a magas osztályok; ki ne 
vonják magukat alóla, helyetteseliet állítván, Napoleon testörségül 
a velites-ek csapatát szervczte, mellynek tagjai évenként kétszá~ 
lirát kaptak családjaiktól j továbbá egy dragouyos testőr-ezredet, 

két gyalog, egy könnyü tüzérs~gi századot, s egy tengerész-cs~

patot alakitott, továb b ra is fentartván a régi gránátos ezredet j 
végül a becsülct-testör~éget hozta létre, mellynek tagjait évi ezer
l,étszáz lírával kellett dijazniok családjaiknak. Az olaszok azon
ban hozzászoktak a fegyverhez: c~akhamar voltak várnok és ten
gerész csapataink, fegyvergyáraink a Marcákban és Legatiók.ban, 
öntödéink Bresciában es Paviában, árv:aházaink, collegiumaink, 
kórházaink, menhelyeink a kiszolgált katonák részére; s a régi 
hősiességet uj életre keltették az iskolák, a hadjáratok, a megi 
gért vagy remélt jutalmak. 

A nérnot és olaszországi hadjáratok ban ldtünően viseltek 
magukat katonáink j s midön a györi véres csata után Beauhar
nais és Macdonald az olasz hadsereget NapolPonhoz v.ezették, ez 
k,övetkezöleg üdvözölte :>.z t: - 11 Ti dicsöségesen elértétek a czélt, 
mellyet elétek tüztem 1 s a Semmaring látta egyesülóstöket a 
nagy hadsereggeL Isten hozott! meg vagyok veletek eléged,ve. 
Meglepetve egy hitszegli ellenség által, mielött oszlopaitok egye
sültek volna, az Etschig kényszerültetek visszavonulni l Dc ~i,dön 
parancsot kaptatok az elönyomulásra, ott valátok az emlékuzetes 
arcolei csatatéren, s hőseink szellemeire esküdtetek diada~t. És 
megtartottátok eskütöket a piavei, a saint-denisi, tarvisi, görczi 
csatákban j rohammal vettétek be Malborghetto és Predill erödö· 
ket, s megadásra kény~zeritettétck az osztályt, mclly Laibachqau 
vonta meg magát. Még át nem léptétek a Piavet, s wár is hu
szonötezer fogoly, hatvan ágyu, tiz zászló hirdették bátorságtokat. 
A Dráva, Száva, Mura egy perczig sem tartóztathattak fel elö
nyomulástokban. Az osztrák hados?lop, mclly elsö vonult be Mün
epenbe, s jP-lt adott az öldöklésekre Tirolban, körülvétetvén San 
Michele mellett, elbukott szuronyaitok alatt. Gyorsan boszut áll
tatok. a nagy, had.sereg haragja elöl menekült maradványokon. 
K\'tonák l az osztrák badsareg, me Ily egy pc1·czre megfertőztette 



jelenlétével tartományaimnt, melly össze akarta törui vaskoronámat, 
leveretve, szétsz6ratva, megsemmisitve, hála nektek, példájául fog 
szolgálni ama jelmondat igazságának : Is t e n a d t a a z t n ek em, 
jaj annak, ki érinteni meri." 

Katonáink a végzetes spanyol háboruban is kitüntették ma
gukat, s több mint harminczezerböJ alig tért vissza kilenczezer : 
de mindig csak idegen tábomagyok vezérlete alatt küzdöttek. A 
nápolyialt, kik jó azoigálatot tettek Ausztriának, nem kevesebb hő
siességet fejtettek ki ké~öbb Mut·at alatt, ki 1812·ben ötvenezer 
fölött parancsnokolt. Amaz idöben az olasz királyságnak hetvenöt 
ezer embere volt fef:!;yverben, két hadosztálya Spanyolországban, 
négy Dalmátiában és Olaszországban. Igen sokan menekültek is 
a kemény törvény eliH, fegyveresen az erdökbe és hegységekbe 
vevén magukat: s az olasz vitézség még ,iobban kitünt, mert füg
getlenül nyilvánult az idegon uralom elleni kísérletekben, Verona
nál, Salonál, Valsabbiában, Nápoly, Arezzo, Bisagno, Civitavec
chia, Orvieto védelmében, Piemonthan, az Abruzzókban, a két 
Calabriában. 

S miként nem tartanók teljesnek a történdmet, melly nem 
beszélné el Cambises hadjáratát Libyáb~m, Dariusét a scythák el
len, Xerxesét Görögországban, a tízezer göriigét Perzsiában s más 
görögökét Siciliában, Varusét Németországban, XII. Károlyét Orosz
országban : ugy hiányosaknak ítéljük az olaszországi történeteket, 
mellyek ellhallgatják az olasz vállalatokat Spanyol és Oro'>zország
ban. Midön elöl{észittetett a háboru ez utóbbival1 az összes polgá
rok három katona-kötele?.ettségi korosztályra különittettek, mely
lyek a husz-huszonhat, huszonhat-negyven és negyven-hatvan éve!l 
férfiakat foglalták magukban. 1812 febr. 18-án igen vig farsango
lá~ után a különbözö városokban, negyvenezer olasz indult ki öröm
mel, reményteltten, fegyelmezve bizalommal vezérök és önmaguk 
iránt j aztán a nagy hadsereg negyedik testének nevét kapták; B 

már a lengyelországi Kalwaryb:m voltak, midön értésökre esett a 
hadüzenet Oroszország ellen. A lengyel kormány buzditotta öket, 
szabaditsák fel az övékéhez annyira hasonló Leng)'elországot, ern
lékökbe idézve, mikép na szép Olaszország rémülettel látto. az oro
szokat mosolygó mezöin, hasztalan hi va segélyül egy uj Mariust j 
a vad · scytha ü\-iiltései a mantuai hattyu sirj a fölött hangzottak:" 
Ugyanazon időbP-n az oroszok visszavonulván kiáltvAnyokat hagy
tak hátra, mellyekben clpártolásra ösztönözték az olaszokat zsar 
nokuk.tól. Az olaszok büsége és bátorsága azonban meg nem in-
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gott, mindamellett hogy Eugén, ki öket vczényelte, biz&dmatlansá
got árult el irányukban, s elég kiméletlen volt emlékökbe hozni, 
hogy ö nem olasz 1) ; daczára továbbá annak, hogy Napoleon nem 
erősitette öket jelenlétével, s ugy szólván említést sem tett rólok 
napijelentéseiben, csak akkor kezdvén ismét hízelegni, midön a 
szerencsétlenségek kezdetöket vették. 

Minek ecsetelnök ujra azokat? Katonáink b áh ak nak mutat 
tak magukat menet Moszkovánál, még bátrabbaknak visszatérllben
Malojaroslavetznél, hol saját testökkel fedezték a visszavonulást, 
ugy hogy Rapp azt írta rólok nama napot az olaszországi hadse
reg saját évkönyveibe van jogositva bejegyezni ;" Buturlin jelen
tésében a nap egész becsületét az alkirály testőrségének tulajdo
nítja; s Wilson Robert csodákat beszélt az olas:c; hősökrö l, kik 
nem többen tizenhatezernél, nyolczvanezer oroszszal szemben állták 
meg helyöket. Mire a Beresinán megtörtént a keresztülvonu
lás, az olasz hadsereg kétezerötszáz före apadt le; o. többiek mind 
elvesztek, s nem saját hazájuk üdveért, még csak nem is saját 
dicsöségökért! Joachim is kitünö szolgálatokat tett Napoleonnak 
az oroszországi hadjáratban ; a kozákok bámulattal vegyes félelmet 
éreztek irányában, s ez érzetnek üvöltéseikkel adtak kifejezést, mi
dön látták öt fényes öltözékében előre rohanni, mint egy ősi lo
vagot, hogy a bátorság csodáit vigye véghez. 

Bukásában a mélység felé, Olaszországtól is mindig ujabb 
áldozatokat követelt Napoleon; de ez áldozatokért nem tanusitotta 
ama hálát, melly imádóivá tette volna azokat, kik szolgái voltak, 
Eugén, miután odahagyta volna az oroszországi hadsereget, Dres
dába érkezvé~, Napoleon által Milanóba küldetett (1813 maj. 8), 
hogy mindenkit fegyverre szólitson. Augusztus elejére ötvenezer 
olaszt és francziát gyüjtött össze, kiket Illyriába és Friaulba kül
dött, alávetettségben tartandó Ausztriát, melly a Száva meJlett 
Hiller parancsnoksága alatt újab b eriSket gyüjtött össze. Aug. 21-én 
megkezdődtek az ellenségeskedések, mellyek folyamában sok be
cses élet pazaroltatott el; de a nagy csaták szarencsétlen kimene
tele után, látva, mikép Olaszország ki volt téve Tirol felől, Eugén 
az lsonzotól az Etech-hez vonult vissza , s meger/Saitette magát 
Veronában, honnan kitörve meglepte Caldieronál az ellenséget 
(nov. 15), s az Alponeig vetette azt vissza; de nem használhatta 

1) Egy eziv6d!s alkalmával ama meggondolatlao szavakra hagyta magát 
raf;a!{tlltni: - "Nem f~lek eem kardjaitok, sem töreitek tili," 
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fel kellőleg a gyözelmet, attól tartva, nehogy a németek betörvén Ti
rolból, fellázitsák a népességeket, mellyek nem titkolták ellenséges 
érzületöket az idegen uralom irányában. 

Aközben Murat és Beauharnais között féltékenyeégek knlet
keztek, tápláitatva Napoleon által, ki mind magán leveleiben, mind 
hirlapjában kisebbitette az els{it, magasztalta a másikat t), Muratra 
boszantólag hatott a császár kemény fensösége. - "Igen sokszor 
visszaohajtom azon időket - igy irt hozzá - midlín mint egy
szerit tisztnek felebbvalóim voltak, nem egy uram. Mint király, 
ön kényhatalma és családi uralom alatt állva, éreztem a függet
lenség szükségét, főleg miután ön feláldoz engem Beauharnaisnak, 
ki kedvesebb 1 mert némán azoigál 1 s mert vidáman jelentette 
Francziaország senatusának saját édes anyja eltaszittatását. Nem 
tehetem, hogy a kereskedelemmel némi kárpótlást ne nyujtsak né
pemnek a tengeri háboru által okozott igen sulyos károkért. u 

Carbonari-k. 
Tágultak tehát a szolgaság kötelékei 1 mellyek már megerő

sitették az olaszokban az egység és függetlenség kiolthatlan vá
gyát 2). Hallva az o 1 a s z ki r á I y s á g nevét, remény kelt szi-

1) Napoleon igy sz61t: - "Egy hadvezérben éMz, ismeretek, bátorBig kí
vántatnak. Muratban több a hfltorság mint a tehetHág; nem aratott sikert Spa
nyol,- nem Oroszországban, oem Nápolyban; nem hiányoztak nála a csatatére
ken szerzett ismeretek, bátoraAga pedig rendkivüli, ugy hogy senki sem állha
tott ellen az ö lovassági rohamainak. Masseoában nagy a Utorság, kevb a te
hetdg; de a ~at a téren mintegy csodásan Mzülemlettek nála a szerenesés ötletek. 
Engenben egyensulyt tartanak ama minllségek ; tehetsége nem nagy, de arányo
sitott UtoN!.gához, s ismeretekre r.ézve felülmulja a kettlit; Napoleon által ne
veltetvlin Olaszországban és EgyiptombRn, egyikhé váland a legjobb táborno
koknak, ba alkalma lesz rá." Mlként minclig, itt is elárulja magát a azenve
dély. Más alkalmiLkkor következőleg nyilatkozott: - Muratban aem &sr.; sem 
jellem nem volt: igen j6 sz i v, do biu és könnyelm ü ; utole6 évei b&Monlitanak 
egy örült4ihez, ki egyik eazelllsség; rohamb61 a másikba esik." 

2) Foucbé 1813 novembel'ben következőleg irt Napoleonboz: - Megér
keztem R6mába. Itt, valamint egész Olaszországban, a függetlenség sz6 biive
réire tett szert. E zászl6 alatt kétségkivül különbözll érdekek sorakoznak, de 
minden tartomány helyi kormányt akar, mindeuki panaszkodik, hogy a legcseké
lyebb fontosságu ügy miatt is Párizsba kell menni. A francziaországi kormány, 
olly tetemesen távol lévén a fiSvárost ól, csak snlyos tehernek Iátsr.;ik elllttök, 
minderi kárp6tlás nélkül. UjonczozáR, ad6k, boszantások, nelkülözések, áldoza
tok, ime, mondják a r6maiak, ez az, mit mi a francziaországi kormányzatb61 is
merünk. Adjuk még hozzá, hogy nincs aemminemü, sem belső sem küls!S ke
reskedelmtink; hogy termékeink előtt zárva vannak a kiviteli utak; s hogy a 
keveaet, mi kivülröl jut hozzáuk, tuldálfOl áron kell meJvátároln~mk," 
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veikben az el9Ö megvalósulása iránt, de csakhamar látták, miként 
egyesiti Na>poleon a felsziget részeit' a birodalommal, s ezentesiti 
a különválást Nápolyországtót Nem várván többé t6le az egysé
get1 mellynek érzete még élénkebb lett a küzdelmek és ve"Zélyek 
közösségében 1 titkos tárealatokkal készitették azt elö, millyenek 
voltak' a Raggiké Bolognában, s a Carbonarikéi a két Calabriában. 
Ez utóbbiak a sza.badkömivesektöl erP.dte~, kiket Napoleon pár
tolt s rendöri felügyelet alatt tartott : de ha elfogadták azok egy• 
némell y ezertartásait és hierarchiáját, nem szoritkoztak, miként 
azok, csupán a jótékonyságra és élvezetekre, hanem czélul a nem
zeti függetlenséget s a képviseleti korm~nyt tüztél< j sőt Calabriá
ban, hol központjuk volt, valódi köztársaságat alakítottak. A ki
játszott rendörség pártolta a felekezetet, daczára annak, hogy Dan
dolo gróf az olasz kirá.lyságból mint a trónokra nézve veszélyest 
festette azt le Murat előtt; miért i1:1 a felekezet tért foglalt, részint 
a terjeszkedés szempontjából bámulatosan alkalmas szervezete, 
részint a nápoly i ak azon· bámulatos mcstersége által, mellynél fogva 
a· titkot megőrizni tudják : s a félsziget egyéb részeit i1:1 átkarol
ván, jövő átalakulások eszközévé vált. 

A hazafiak igyekeztek felhasználni Murat roszul palástolt 
nagyravá:gyását, ki nem zárta el fülét a sugalmazások elől, de tit
kolózott 1 a mig Napolcon hatalmas volt. Midön aztán az északi 
fagy megcsípte ama dicsőséget, mellyct a mi napsugaraink fejlesz
tettek ki, nagyobb határozottsággal kezdették öt sürgetni; most 
vagy soha - biztaták öt -- ment Olaszország a hadseregektől, 

bizonytalanságban van sorsa iránt, a népl'k mind a régi uralmak
tól, mind az ujtól ideg,•nkednek j maguk a szövetségesek is kezet 
fognának azzal, ki Napoleon ellen nyilatltoznék, miként Svédor
szág királyával tettele Murat érintkezésbe tette magát Bentinkkel, 
az angol csapatok fővezérével Siciliában, de tulhajtottaknak talál
ván követeléseit, még mindig Napoleon felé bajo l t, s Németor
szágba ment küzdeni érette, nejére bizván a kormánypálcznt, ki 
kész volt öt feláldozni a testvérnek. 

Anglia pénzt és csapatoltat küldözött Siciliába, s évi négy
százezer lírával segélyezte az udvart: mindazáltal Carolina nem 
tudott megbarátkozni a tekintetekkel, mcllyeket szem előtt kell 
tartania annak, ki segélyt fogad el, s maga ellen haragitotta ama 
nemzetet. Ez már előbb kárhoztatta a rabló garázdálkodáit, melly 
Calabriában Ferdinand és Anglia nevében üzetett, minden védel
met megt::1gadván azoktól, kik kihágásail<kal büntetésre roéltókká 
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tett~k, rnaguknt; azUn egy szárdóli adóvall sujtván Carolina. a s:rer
z_öd~seket, maga ellen ingerelte az angol kereskedöke~:: miért is. 
a britt parl~mentben éles birálat aJá került korD!ánya, IQellyet a. 
lehetö legroszabbnak és elnyomónak mondogattak. Bentink meg
győződött Carolina ellenséges erzületéröl, s fölfedez.vén fondqrko-. 
dását Napoleonnal az angolok ellen, eltávolHotta öt, s egy, angol 
mintáról ~ásolt alkotmányt léptetett életbe (ltj 12), jobb válaeztá-si 
módozatokkal, cskpdtszékckkAl, szjl.bad sajtóval, fentartva azon
baQ a, birtpk-hübérséget s a holtkezek tulajdonjogát, csakhog~ a 
bárók maguk javasolták a hübéri rendszerből szármAZÓ kiváltsá
gok eltörlését. Sicilia. tehát szabad kormánynak örvendett, welly
nek értékéből azonban sokat levont az idegen beavatkozás. 

A nápolyi carbonarik, hasl)nló alkotmány után epe<lve, egyet
értéebe léptek a siciliaiakkal és Bentinkkel, ki megigérte azt nekik, 
ha visszahelyeztetnének a Bourbonok. Neszét vette ennek Murat, 
s napoleon-roódon , mindcn alkotmánytól még~ a bayonoeitől is 
iszonyodva, számiizte akkp1· a carbonaríkat s megkettőztette az 
éberséget. Manhes, a félelmes tábl)rnok, Calabri:,í,ba. küldetvén, 
Campobianco, a carbonarik feje Cosenzában, aljas árulás utján el
fogatott és megöletett; s olly erijszakoskodások gyakoroLtattak, 
mintha most is rablókról lett volna szó. Miért is napról napra. 
utáltabb ktt az uj kormány, és sokan Siciliába menekültek. Joa
chim aközben igen kedvező ajánlatokkal lett megki~értve Ausztria 
részéről, melly hatalommal, aztán Angliával is szövetséget kötött 
(1814 jan. ll) a háborunak Francziaország ellen harminczezer 
emberrel folytatása végett; lí csak velök együtt léphet egyes
ségre j ök viszont megtartani igérték öt a nápolyi királyságban, 
Rómától elszakasztott részekkel növelve azt. Rögtön uj életre kel 
a ·kereskedelem, s foly a gazdagság az országba: de az angolok 
biztositékul Ischiát, Procidát, CHprit s az egész nápolyi tengeré
szetet akarták. E követelésnek ·meg kellett volna nyitnia Murat 
szemeit, ki elfeledte, mikép háta miigött a siciliai család állott, 
mellyet senki más nem fékezhetett Napoleonon kivül. Ha ne•n Ba· 
Ját nagyravágyására hllllgat, hanem a császár üdvét tartja szeme 
előtt, kinek felcmeltetését köszöohctte, egyesülve Eugennal az Eteh 
mcllett, Illyriába i.izheti vala vissza az osztrákokat, B a Rajnánál 
hátba vehette volna Francziaország ellenségeit. Eugen csak ö rá 
várt, hogy talán Bécs ellen wenjen j s midön megtudta, hogy el
lenség. lett, nem csak a~ Etschtöl kellett a Mincióhoz viBBi'l&VO
nulnia1 hanem a Po jobh pArtjára is ceapatokat kényszerült vetni, 
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hogy védje Parmát s a folyam átjáratát Piacenza mellett. Murat 
elfoglalja Rómát és Anconát, nápolyi örségekkel rakja meg Civi
tavecchiát és a Szent-Angyal várat , ugyana~t teszi Florenczben, 
Livornóban , Ferrarában i s Boiognából kiáltványt tesz közzé 
(febr. 10): nA mig azt hittem, hogy Napoleon Francziaország bé
kéje és jóléteért küzd, akaratát sajátommá tettem; örökös hábo
ruban látva öt, ezeretetből népeim iránt megválok tőle. Két zászló 
leng Európában: az egyiken V a l lá s, e r k ö l cs is é g, i g a zs á g, 
mérséklet, törvény, béke, boldogság szavak olvashatók; 
a másikon Ü I d ö z é e, á r m á n y o k , e r ö s z a lr , z s a r n o k e á g, 
köny ek, r é m ü l e t a cs al á d ok b a n. V ái.Bszszatok." 

Napoleon tombolt, de nem büntetbette öt meg; a pápát is 
akkor bocsátotta szabadon fogságából. S Pius diadallal tér visz
sza, de a Legatiókat Ausztria, egyéb birtokAit Murat által elfog
lalva találja: e megállapodván Ccsenában, ugy egyezett ki a ha
talmakkal, hogy Murat tartsa meg a szövetségesek által neki igért 
Marcákat, ellenben adja vissza Rómát, Umbriát, Campagnát, Pesa
r6t, Fanót, Urbinót. 

Ar: oJat~z királyság vége. 
Olaszország most rohamos sorsváltozatoknak megy eléje. 

Verdier és Palombini Peschierában és a Monzambano hidnál állot
tak i Grenier és Zucchi Mantuában Eugennel, a királyi testörség
gel s a Rougier osztálylyal: Quesnel a Goito hidat őrizte; Freys
ainat Borghett6t és Voltát: Mermet lovassága Cerelo és Guidoz
zolo között feküdt. Az ellenség közelg: Mayer bezárja Mantuát, 
Sommarivát, Peschierát j Bellegarde hetvenezer osztrákkal bemen
vén Veronába (febr. 4), miután előörseit Pozzuolonál állitotta 
volna fel, s a betöréstől Lombardiába csak politikai tekintetekböJ 
tartózkodott, Bolognába sietett, hogy egyezkedjék Murattal. Eu
gén, katonai tényekkel ohajtván visszaszerezni a katonák jó indu
latát, mellyet elvesztett, több fegyver-kisérletet tett j de bár jól 
sikerültek azok, annyira gyengének érezte magát, hogy a Mincio 
mögé vonult vissza. 

Kevésbbé könnyünek találván a gyözelmet fegyverekkel, a 
szövetségesek csábitásokhoz folyamodtak: Pino hallgatott rájok; 
Nugent a Legati6kban fondorkodott, s Ravennábol kiáltványt inté
zett az olaszokhoz : - n Elég ideig törtétek az elviselbetlen igát: 
fegyverrel állitaátok vissza a hazát 1 s függetlenitaétek magato
kat" 1). Bentink, tizenötezer emberrel partra szállván Livornó-

') bne ama kiáltvány 111Svege 1 
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ban, Genua ellen indul kibontva a zászlót, mellyre "O las z sz a
b a ds á g és füg g e t l e n s é g" szavak voltak irva: s németek és 
angolok, Mur11.t és Beauharnais a legellentétesebb s az olaazok 
részéről legkevésbbé várható dolgokat igérték , kik ugyanazért 
gyötrelmes bizonytalanságban voltak , reményekben riogatva , s, 
elég roszul rájok nézve, a fegyverek döntésére hagyva magukat t). 

S a becses perczet elhagyták szaladni. Napoleon értesülvén 

"Olasz népek, elég id11ig nyögtetek Bill elnyomatás vas igája alatt. Had
seregeink eljöttek, hogy teljesen felszabadítsanak titeket u al61. IUtok n6zve 
a dolgok uj rende nyilik most meg, oda irányulva, hogy helyre&llittassék &a 
Allaud6 legyen boldogaigtok. A j6tékony rendelkedsek alatt, mellyek mostanság 
előnyötökre történnek, kezdjétek ízlelni felszabRdittat!stok édességét. E rendel
kezések teljes eredményre jutottak mindeniitt, hová már elhatottak a szabadit6 
er6k; 8 hová pedig még el nem értek, llrdeketekben Ali, b!tor és der'k olaszok, 
fegyverrel nyitni ott utat feltámadástokhoz és j6Iétetekhez; Védelemben és segélyben 
fogtok részesülni, hogy visszaverhessétek azolt makacs ellenAllásá.t, kik el6nyö· 
töket akadályozni akarják. Mindnyájatok rendeltetése független nemzetté lenni j 
buzgalmatokat mindnyAjan a közj6 érdekében tlintesslltek ki j ezerencsések lesz· 
tek, ha hiveo ragaszkodtok ahhoz, ki titeket ezeret és véd. Rövid idll alatt iri
gyelt leend sorsotok, hAmnit helyzetetek. 

l.Spni: 
Jelen kiAltvá.ny keltét61 tehAt következU rendeletek fognak teljes érvénybe 

l, Eltöröltetik BB ujonczozt\s, 
Il. Eltöröltetik az okm!nyok .Ss szerzödések beiktatAsi taksAja. 

ID. Eltöröltetik a fejad6. 
IV. A fogyasztisi ad6 egy harmadAra szillittatik le az nt61jAra &rdnyben 

volt tarifAnak. 
V. A s6 Ara felényire v&tetik all. 

VI. Megs11üntettetnek a tengeri be &s kiritel·vAmok. 
VII. Hasznilston kivül helyeztetik a bélyeges papir. Mindenki, a meny

nyiben illeti, hozzájárnland e rendelkezések vegrehajtállához, különben mint el
lenszegülő tekintetv.Sn. 

Kelt RavennAban. 1813 decz. 10-én. 
I) 1804-ben, midlln Francziaország ellens.Sgei kllBött a harmadik sBöveta&g 

alakult, a gyllzelem eset.Sre Oroszorszlg Alta! eli!Uszitett c!tmbinati6kba egy 
aubalpini kirilyság is felvétetett, melly Piemootb61 lett Tolna alakitand6 de Sa
voya n.Sikül, hanem Genuával, Lombardiival s a velenezei területtel, s a savoyai 
bbnak volt szé.nva, mintegy magv!ul szolgáland6 a független Olaszországnak. 
Aközben szövets~g fogta volna azt egyesiteni 8 két siciliai királyságga!, a pá
pávali mint a szövetség nagy cancellarával, a hetrnriai királysAggol, Lucca, Ra· 
gnsa, Malta kis államokkal, a j6ni szigetekkel. }<'!lk felvAitva Piemont és a KISt
Sicilia királyai leendettek. Savoya Valtellinával &s Graubündennel egy schweizi 
kantont fogtak volna képe11ni. 

Az Oroszország ésA nsztria között folyt (1806 aug. 9) egyezkedések alap· 
j!t szint6n Olas&orBillg idggetlens&ge képe1te. 
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a mozgalmakról, megparancsolja Eugennek, vessen csapatokat 
Man'tnáha, Alessandriába, Genuába, s a Cenis-n keresztül csatla
kozzék Angereauval Savoyában: Lyonban vegye át a csapato,k 
parancsnokaágát, intézzen támadáqt Bubna ellen, meutse meg 
Francziaországot. Jobb lett volna r'nézve, ha engedelmeskedik 
vala: de 11éhá.ny ütközet j'ó sik~re kevésbbé kétségbe esett szin
ben ·tuntette fel előtte a dolgok:at, s nagyon nehezére eseft neki 
elhagyni egy országot, mellybe annyira szerelmea volt. ?vlialatt 
M11t1at mindent elront habozásai és szakadkozásaival, a carbonarik 
kikiáltják a Bourbonokat s az alkotmányt, 8 már birják Calabriát 
és Abruzzót. Azonban e·t·öszakosan elnyomatnak; s Murat, csalo
gatva a francziák némi győzelmei által, ujból ajánlatokat tesz Eu
gennek. Ez megveti öt, s fölfedi himezé8cit, miért is U, hogy 
eloszlassa a gyanut, gyo•·sabban és hatályos;m müködik. 

Jóllehet a szövetllégesek bev'o11Ultak PárizsLa (1814 marcz. 
31), Napoleon nem tekinti magát legyözottnek, míg a bároroszinil 
zászló lobog Velenczében, Genuában, Mautuában1 Alessandriában. 
Terve volt százötvenezer emberrel lebocsátkozva az Alpeseken, 
ujra kezdeni a küzdelmet urna CfJat111éreke111 mellyeken első babé
rait aratta, a metlyek akkor tisztefiséges föltételeket bizto!r'itottak 
volna neld. S bizonyára még most nlCgörizhette volna Olaszor
szágot: de az uj események és azemérmessége oda vitték üt, hogy 
Je kellett mondania (ap ri l. 14). 

E végszorultságban Eugén, Sc!tiarino-Rizzinóban MantM mel
lett, egyezkedést kezdett Bellagardc-dal 8 abban áll9podt'tlk m·eg 
(april. 16), hogy a franczi~ c~apntok - hu~zonötezer eniber és 
negyven ágyu-Grenierrel Francziaországba té1·jenek vissza; hz ola
szok tartsák meg a Mincio és Po vonalat, mig eldől a haza üg~e; 
V elen eze, Palm anova, Üdopo, Legnago az osztrákuknak adassa
nak át. Eugen, támogatva a bajor király és Josephinc által, azon 
tnestP.I'kedett, hogy f'tiggetlen ldrályul kérje tlt az olasz senatus. 
Ez eszme soknak tetrzett, mert mPgalapittatván a mindenki áÍtal 
ohajtolt fiiggetlenség l nagy részben kikerültettelt volna ama vál
tozás{)k, mellyek mindig visszatetszéssel találkoznak: de ö sok 
ellenszenvet kellett maga elleu, s utóbbi időkben még a hadse
regnél is. Mások Mutatrá. vetették szemeiket, ki jóbb katona, 
már király, s a gyöziík szövetségese volt: mások ismét Ausztriára 
gondoltak 1 visszaohajtva a régi uralmat, szükott dolog lévén a 
köznépnél nem feledni a bukott kormányokat. 

Lehető legt·oszabb állapota egy országnak, ha nem bir meg-
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állapodé.sra jutni, .s nincsenek emberei, kik tudnának határo111ottan 
akarni ! A viezálkodások közepatt felülkerekednek a cselszövök j 
Milan6ban lázadás üt ki a senatus kérvénye ellen j egy csöcselek 
tömeg, fe,bérelve azok által, kiknek érdekökben állott a rendet
lenség, meggyilkolja Prina rninistert (apr. 20) j a nép gunykaczaja 
között tépik le a régi hatalom jelvényeit j ujongna.k, tombolnak a 
romok fölött, a helyett hogy az ujraépítés felől gondo-lkoznának: 
egy ideiglenes komnányzóság lecsillapítja a szellemeket, ígérve, 
hogy azt fogja kérni "mi elsii kelléke és fö forrása egy állam 
boldogságának u 1). Ámde ama kormányzóság nem hozta létre a 

•) Az idei!:lones ltormányz&ság; 

A szövets~ges nagyhatalmak hadseregei bevonulóban vannak az ola815 
területre, melly általok m~g eddig el nem foglllltatott. A nagyhatalmak a rendet 
s 11. nemzet boldogságát akarjiÍk. Olaszok, ti kifejtett~tek nemes jellemeteket, s a 
bazaszeretet átaJános ~rl!:ete kizárta az ellent~tes pártok Jehetőség6t. A magán 
érdek mindegyiteknél teljHsen báttérbe szorult; a béke, nyugalom s egy bölcs 
fiigget.Jen kormáuy után v:\16 váf!y minden •zivhen mély gyökerei< et vert; s 
nincs olasz, ki 11em érezné a rlolgol1 egy uj rendrnek sziikségét. 

A AzilvP-tséges nllr~yhatalmak nr·m mk• e.zélból, h11.nem csupán a népek 
jóléteért ragadtak fegyvert, és Hahasem vívatott harcz crllnyesehb elvekkel; el
vekkel, mellyeket a történelem az utókornak adand át, s halbatatlanoltk~ fogja 
tenni az uralkorlők neveit ••. 

Mozdit<átok eUJ, oh olaHzok, e jótékony fejedelmi szándéklatokat; fogAd· 
jf.tok valódi Azahadilók gyAnllllt a katonAlult, kik saját életöket ve~zélyeztették 
a ti j&létetekért j fogadjátok ama sziv~lyes vendllg~zeretettPI, melly Bket megil
leti. A köz-öröm nyilatkozá~a legyen élénk, de nyugodt ~s mHt&sAgos ..• 

Az ideiglenea kormányz6sAg, biztoB ismeretilben aE olasz jellemnek, s 
tudatában szabadítóink szllnu6kainak, értésetekre adja, mikép cHapataik boinap 
be fognak vonulni a filvArosba .• , •. ; s meg van gy8z8dve, hogy a fővAro& 
'kellően elism"rll fog"rlá•a xz egé~z orezAgnak nemes véldául fog ezolgAlni. Mi
lano 1814 apr. 27. 

Verri elnök - Ginlini Giorgio - Borromeo Giberto - Mellerio Giacomo 
- Pino tábornok Mazzet.ta Giovanni. 

Strigelli titkár. 

Az ideigleneR kormányzósig j 
A nemzeti k~pviselet kifejezte obaját az olasz kirAiyd.g függetlensége a 

egy r.lkotmány iránt, mellynek szabadelvü alapjai bölc.aen ellenaulyozoák az il
leti! hatalmakat, 

.Az ola<z nép vágyai nem jöhettek ellenkezéebe azon elvvel, melly szerint 
a függetlenség egy állam jólétének els(! kell~ke és f(lf(j forrAsa. 

A követs.ég, mellynek hazafias buzgahoára bizta a korminyz&ság P nem
zet ohajainak szent let~tét, bizo11yosan eléjök terjeslitette már azokat a szövet
séges hatalmaknak. 
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forradalmat, nem is értette azt meg i s elégtelen lévén megfelelni 
a helyzetnek egy olly kétes jöv8 elött, nem hitte magát egyébre 
kötelezettnek 1 mint hogy felforgatások nélkül szállítsa át egyik 
urról másikra az országot j Pino tábornok, ki magához ragadta 
a csapatok fölötti parancsnokságot, a követeknek, kiket a mantuai 
hadsereg küldött 1 felajánlva magát a haza szolgálatára, azt vál~~o

szolá, igaztalanságot követtek el a nagyhatalmak ellen, midön két
ségbe vonták azok jóakaratát az olasz függetlenség iránt j teljesen 
meg kell bízni becsületességökben. - Mindig ugyanazon ámítások, 
ugyanazon hízelgés, ugyanazok még a szavak is! S a szövetsé
gesek, a zavar lecsillapitásának ürügye alatt, átlépik a Minciót, 
melly szerzBdésileg határul volt kijelölve, s elfoglalják Milanót 
(apr. 23). Beaubarnais1 látva, hogy elveszett pártja a nép között, 
s még mindig remélve a királyoktól, boszuból Bellegardenak adja 
át Mantuát és a hadsereget, melly nem az övé, hanem Olaszor
szágé volt 1), s roppant kincsekkel Párizsba megy. Ott Sándor 
kedvezőleg fogadta az ajánlatokat, mellyek érdekébeo tétettek, 
hogy egy független állam élére állittaesék: karjai között mult ki 
anyja Josephina i s mert ugyanaz nap ö is hirtelen roszul lett, mér-

Spanyol 1 FrancziaorszA.g1 Hollan~ elismer6sök A.radoz6 nyilvánulásaival 
bizonyítják, mik.Sp a szövetdéges nagy-hatalmak nagylelküs6ge 1 ujnem« diadalt 
aratva, a h6ditA.sok v6res dicsllsége helyett a népek boldogsA.gA.nak bölcs és sza
badelvű intbmények segélyével visszaállitA.sA.ban keres sokkal inkább val6di .Ss 
tart6sabb dicsllséget. 

Olaszok l látva a oemeslelküség e fénylli példáit, van-e okotok félni, 
hogy a szövetséges magas hatalmak csak egyedül irányotokban tagadva meg 
oagylelküségöket, vonakodni fognak visssza.állitani nemzeti függetlenségtök et.? 

Az egyezkedés eket, mellyek mA.r bizonyosan folyamatban vannak, olly 
polgA.rtA.rsak vezetik, kiket közbizalom környez, kiknek értelmök ,§s buzgalmuk 
egyenlő szinvonalon lllanak küldetésök fontos tárgyA.val. Az ő egybangn érde
kök azonos a tietekkel, melly a kormányzóságé is. 

Mialatt tehA.ta magas hatalmak nagy munkA.ikat véghez viszik, tanusítsatok 
mélt6sA.gos nyugodt magatartást, ill8t egy néphe11, melly sorsA.t várja a neml!le· 
tektiSI, mellyeket egész Európa azabadit6iként tisztel és csodál. Milano 1814 
május 4. 

Verri elnök sat. sat. 
1) Méjean, az alkirA.ly titkA.ra1 .egyike ama szolgalelkeknek, kik csak cso

dálni é~ helyeselni tud~:~ak, 1814 marcz. 30-A.n levelet ir Villáboz, a rendörf'd
nökhöz Milan6ban 1 panaszkodva a terjesztett hir fölött, mintha Eugen és az el
len•égek között fegyverszünet köttetett volna; az alkirá!ynak: - mondá - nincs 
arra hatalma, ha akarata volna is. MindazA.ltal april. 6-án csakugyan megköt
tetett Bll B11llegarde-dal ; 23-án pedig megtörtént az ors~~:ág átengedése. 
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gezéeröl fecsegtek 1 mit Ausztria intézett volna félelemből, nehogy 
királya legyen egy országnak, mellyre már ö vetette szemnit. 

Reslll uraflo Olaszon~t:ógblln. 
A külföldi kiivetek táplálták a szabadelvű vágyakat a népek

ben i a a kormányzóság küldiitteiho·z 1) Angliaé, feltünöen barátsá
gos modorban, igy szólt: - "SzabadPivü eszmékre és érzelmekre 
van szükség; nyilvánitsák önök azokat, s nagy nemzetem pártolni 
f,Jgja." De midlín ugyanazon küldiittek I. Ferencznél bemutatták 
magukat 1 ez azt felelte nekik, mikép az ország a chatilloni szer· 
ziídés által reászállott; nincs tehát többé szó az olasz független
ségről, sem alkotmányról ; Millmónak alá kell Azállnia, mflgszün
vén főváros lenni i egyébinint, tudja, hogy Olaszországnak nem 
felelnFJk meg az osztrák törvények ; minden osztályból kiszemelve 
a legfelvilágosultabb olaszokat, Béciibe fogja majd öket hivni az 
ország törvénykönyvének megállapitása végett: - mi annyit je· 
lentett, hogy többé a gyözö kegyességén kivül semmi egyébbe 
nem helyezhették t·eményöh:et ~). 

Bentink , miután fültétes megadás utján Genuát hatalmába 
keritette (april J R), tapasztalván, mikép "a genuai nép átaJános 
óhaja a régi kormányformára irányul, melly alatt szabadságot, jó
létet, függetlenséget élvezett; s e vágy ös sz h an gb an látsz 'Ván lenni 
a szövetséges hatalmak által vallott elvekkel: mindenkinek visz
szaadni régi jogait és kiváltságait" 1 az 1797 -i ki állapotot léptette 
ismét életbe "az átaJános akarat, a }, Ö?.jó, s a régi alkutmán y szel
leme által netán szüksége~:~eknek kijelölendö módositások kal." S 

l) Ezek voltak: Marcantonio Fe, l<'ederico Confalonieri, Alberto Litta, 
Giangiacomo Trivulzio, Giacomo Ci ani, Somaglia, Sommi, Ballabio; titkár Gia· 
como Beccaria. A kérványpoutok követke11Bk voltak: l. Az ország foltátlen 
függetlensége, lehetö legnagyobb területtel. Il. Szabadelvü alkotmány, a végre
hajtó, törvényhozó, birói hatalom megosztására, s az ntóbbi teljes függetl~nsé
gére alapítva; nemzeti képviselet alkossa a törvényeket, s szabályazza az adó
kat; legyen biztositva av. egyéni, kereskedelmi és sajtó-szabarls!l.g, & közhivatalno
kok számolni tartozzanak. lll. Ez alkotmányt 1n: alkotmányozó gyüléssé emelendő vá
lasztó collegiumok ké8Eitsék. IV. Az örökletes egyeduralmi kormánynak elBny adas
sék. A nagyobb biztosítékokat illetllleg, nem bitték "illönek megkötni a szö
vetkezett hatalmak kezeit • 

'•) Bellegarde, az ország helytartója, kihirdetvén a lomb11rd-velenczei terü
let egyesítésére vonatkozó királyi rendeletet, 18iö apt. lfi-r61 kelt kiáltv!nyában 
igy szólt: - .,E rendelet miuden városuak meghagyja előbb élvezett kiváltsá
gaikat, s biztositja Ö felsége alattval<linak ama nemzetiaéget, mcllyet méltán olly 

nagyra b~c.üluek. • 

x vm. 
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a kormány régi módra szerveztetett, élén Girolamo Serra dogévaL 
De az angol, midőn ismételte itt, mit Olaszország és Európa min
den részében hangoztatott, talán nem volt beavatva kormánya 
szándékaiba, s nem tudta, mikép Pittnek már 1805 óta föltett czélja 
volt Genuát Piemonttal egyesíteni, hogy erős korlátot állítson ab
ban Francziaország ellen. A mint tudomásra jutott most a szán
dék e t,:rv valósitása iránt, az ideiglenes konnány tiltakozott, hi
vatkozva a függetlenségre, me ll y Genuának l 7 45- ben Aachenben 
biztosittatott: Mackintosh a londoni parlamentLen előadta, misze
rint Anglia nem rendelkezhetik amaz állammal, mert ellenség ál
tal elfoglalt barátságos tet·ülct lévén, miután az ellenség onnan ki
üzetett, ismét visszanyerte önrendelkezési jogát. De a politika 
más érveket ismert el döntökül, 3 Genua a sardinisi királynak 
adatott. Ennek akarták alávetni az országot egész a Mincióig; 
de különbözö igények ellenes~cgültek a tervnek, minek következ
tében Lombardia felö( a Ticino maradt határa, mclly nem biztosi
tott kellő védelmet az országnak. Viktor Emanuel visszahelyez. 
tetvén őseinek olly nagy részszel öregbedett birtokába, Cerruti 
gróf S fiZ 1793-iki királyi naptár segélyével megujítja a hivatalo
kat s a dolgokat ugy ruiltént a forradalom előtt voltak, mellyről 

ö semmit sem akart tudni. 
E stei Ferencz, un o Itates l vér és sógor az oBztrák császárral, 

Olaszország koronáját, vagy legalább Piemontot remélte, mi vég
ből rokona Viktor Emanuel idő . .; b leányát is eljegyezte; de csak 
a modenai államokat kupta meg, mint anyai örökséget. III. Fer
dinand tizeuiil évi száruüzetésbiíl vi:;szatér Toscanába, s a Péter 
Leopold korbeli állapotot léptP-ti ott ismét életbe. VU. Pius szin
tén föleleveniti a lomtárba dobott tör·vényeltet, s a hatalmak ösz
tönzése folytán visszaállitja a jezsuitákat, kiket a hatalmak ösz
tönzésére egyik előde feloszlatott. Szóval, minden visszahelyezett 
fejedelem a nép érdeitében állónak hiszi vissza hozni a régi ren
det: de ezzel inkább gyülöletöket tanusitják a mult, n1int ezerete
töket a jelen iránt; s könnyítvén a forradalom a parancsolást az 
által, hogy elhárította az akadályokat, mellye!:et előbb a politikai 
testületek s a hagyományos kiváltságok görditettek a közigazga
tási önkény elé, Uk ezt a korlátlan uralom életbeléptetésére hasz
nálják fel. 

A királyok congressusábat•, melly Európa ujból rendozése 
végett gyült össze, arról volt szó, hogy visszaadassék Nápoly 
trónja a siciliai Bourbonoknak; s mondják, Sándor azt felelte 
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volna, most midön a népek jóléte forog kérdésben, nem lehet 
visszaQdni a kormánypálczát egy hóhér királynak , mit meghall
ván Carolina, annyira zokon vette, hogy hirtelen meghalt. De Tal
leyrand Mut·at megbuktatásán dolgozott; Castlereagh, miután nem 
volt rá többé szüksége, szintén ellenségeihez állott i Bentink, tá
mogatván öt, tévutra vezette s elhítette vele, mikép Orosz, Porosz
ország és Anglia akarják az olasz függetlenséget. De a hályog 
leesett Murat szemeiről, miuön meghagyatott neki kiüríteni a Mar
cákat; miért is hadkészületeket tett, s ismét Napoleonnal kezdett 
fondorkodni. 

Mert Napoleon csakhamar mintegy nyugpercz gyanánt tc
kinthette visszavonulá'.:!át Elba szigetére, hová Letizia és Paulina, 
ötszáz testőr, s tábornagyok és tábornokok kiséretében érkezett. 
A királyok nem látszottak többé félni tőle, daczára annak, hogy 
majdoem zászlóaljainak láttávolában s mintegy a Tuileriákkal 
szemközt helyezték öt el. Csakhamar elégedetlenné tette öt a kö
tött szerzödések megsértPse, s reményt keltettek benne a Bourbo
nok és a szövetségesek botlásai, ugy hogy a kis sziget a legtevé
kenyebb alkudozá:~ok központja lett. 

XVIII. Lajos, FranClilaország ldrálya. 
Viszontagságteljes husz év leforgása után, senki sem emlé

kezett töbM Francziaországban személyesen a királyi családra; 
melly dicsöség nélkül tért vissza (máj.), mert ujra-behelyeztetését 
nem veszélyek árán érclernelte ki. Mindnzáltal a szövetségesek a 
Bourbonokat nem az isteni jog erejénél fogva ültették ismét Fran
cziaország trónjára, hanem kinyilatkoztatták, mikép vissuhelyezé
sök a nemzeti óhajtól fog függni. Az ideiglenes kormány tehát 
egy Chartát rögtönzött 1 melly egyességi szerziidós gyanánt volt 
azolgálandó a régi uralkodóház s az uj ország között; a Senatus 
sietett azt elfogadni; de XVIII. Lajos nem ismerte el, B mint ki
rály akart egyet adni az állarntestületek meghallgatáRa nélkül 
(juo. 4). Figyelmen kivül hagyatván a lényeg, boszankodást szült 
az engedmény-alak i s midöo ugy nyilatkozott, hogy ez alkot
mányt XVL Lajos sugallta neki, azt látszott vallani, mintha a le
folyt évek, a sok viszont11gság, a sok tapasztalat egy lépéssei sem 
vitték volna előbbre a dolgokat. Ám Francziaország ki volt fá
radva, de ugy miként egy bajnok, ki egész nap küzdött., s ki, bá.r 
sziinetet kér, mindazáltal érzi, hogy erői még épségben vannak. 
Nagy kimélettel kellett volna tehát vele bánni, s tisztelni a dicső 

multat, a mint ezt a azövetségesek határozottan meg is igérték, 

23" 
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De még mielött XVIII. Lajos megérkezett volna, Talleyrand és 
Artois gróf sebtében ötv(\nkét erödöt és ezcrl<étszáz ágyut enged
tek at, nemkülönben a hadi sz ertárakat és hajókat. Azonkivül 
Francziaország elvesztette tengerészetét, melly Antwf'rpen, Velen
cze, Genua kikötiiiben t:lláltatott, és sok tengerészt, ugy hogy 
kevesebb erő hagyatott hirtokábao, mint a mennyit most NÁpoly 
vagy Sardinia magultra nézve szükségesnek hisznek .... Fran
cziaország IV. Henrik Ma nem engedett át területet j még az öreg 
békeszerető Fleury is niivelte Lotharingiával j a tunya XV. Lajos 
pedig Cor~icát csatolta hozzá: s most, annyi hóditás, a vetélkedö 
hatalmak olly niivekedésci után, li 11z 1792-iki állapotban találja 
magát, csupán Vennissin grófság és Avignon csatoltatván hozzá, 
mellyeket a pápától raboltok Pl, ki emir~t.t tilfnknz•>tt. Mi több, 
elvesztette befolyását; mié1·t is a hazafiság, m ell y egy népnél sem 
élénkebb mint a fra.ncziákban, elkeseredett, s a visszahelyezésben 
(restauratio) lealacsonyítást látott. 

Nem volt elég, hogy az idegenek mint győzlik taposták Pá
rizs utczáit, a mellett még emlékek romboltattak le, mellyeket le
hetetlen kitörölni a történelemből; ismét érvényre emeltetett a 
Concordatum, ujból visszaállittattak a régi nemesaég czimei j roP-g
semmisitették n senatuRt, melly N~poleon letételének eszköze volt, 
visszaadták javaikat n kiköltözötteknek, harminczkét milliót sza
vaztak meg a király n d vartartá~ára, s meg ak artá.k azoritani a 
sajtó-szabadságot. 

A szinek, mellyel< alatt győzelmeket arattak, a megtagadott 
fehérrel lettek felcserélve j előnyt adnak a régi neml'seknek i el· 
hocsá~ják a hiisöket, hogy testöröket állitsanak helyökbe; ismét 
aristokl'atikus szokások k.npuak lábra, mcllyek a papságban és 
nemesch;ben kiml'lyt.elen reményeket táplálnak a kiváltságok, tize
dek ujból életbe lt\ptetéf:H~, a nemzeti javak vi~szatéritése iránt. 
Napolcon elvesztette a népszerüséget, mcrt ujból szervezle a kény· 
uralmat és az aristoluacziát: mi adhatta volna azt nelti ismét viez
Kza inkább, mint egy !.ormány, melly kíméletlenül járt el amaz 
apró formákital szemben, mellyekhez a nép leginkább szokott ra
gaszkodni? Közgyászt 1 halotti ezertartáeokat, engeeztelő á.ldoza
tokat rendezvén Lajos és Marin Antonia h.nmvainak, a Bourbonok 
gyötrelmes és bántó módon ujitották meg a forradalom emlékét, 
mellyet saját jól felfogott érdekökben a feledés fátyolával kellett 
Yolna fedniök. Ők mindenért az idegeneknek akartak adósok lenni, 
a nemzetnek semmiért i ök köszönetet szavaztak ama katonáknak, 
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kikkel a franczia bizarság minden lépten nyomon verekedéijt kez· 
d ett. A nemzeti szellem tehát ellenségP-ssé vált a Bourbonok iránt; 
a fitogtatott ajtátosság ismét fölelevcnitette az elfeledett vallási 
viszályokat j s Napoleon, ki ein bb gyülölt volt, ismét visszanyer: e 
a dicsöség fénykörét s a szabaditói küldl:'tést. 

A bécsi congressus. 
Aközben összegyül! Bécsben a congres~us (okt. 3), mellyben 

Au~:~;tria, Porosz, Orosz, Baj01·ország, Wiirtcmberg uralkodói sze
mélyesen vettek részt; Angliát Castlereagh képviselte, Franczia
országot, rnelly csak nugyuehezen s csupán a határait érdeklő 

tárgyalá~okra fogadtatott el, Talleyrand személyesitette. Ünnepé
lyek, lovagjátékok, szerelmi kalandol< szórakoztatták a gyüleltez~::

tet, mellytöl Európ~ sorsa függött 1). Oroszország melly akkori
ban uralkodott a kör.véleményen, a Poroszország, melly eh/í rnngu 
szerepet igényelt magának a népek felszabadit:l.sában, növekedni 
akarnak; s az első megnyeri Lengyelországot, ígérve, hogy sér
tetiontil hagyja annak önállóságát; a má~ik S;,~ászországot kapja j 
olly engedmények, mellyek sok mást vontak maguk után. Gyen
gíteni akarván Franc~iao•·sz~\got mint vesz~lye<~t, s oriís s:wmszé
dokkal ven11i azt köriil, Picmontm1l< Genuat, Hollandnak Belgiumot, 
Schweiznak W~JIIi~, Genf és NeufchaV.·l ttj kantonukat adj!\.!~, mely
lyek katonai vonalat biztosit:;~ nak neki. Ki zárv:\ n a szavazúshól a 
kh tata lm~ kat, lá tH z ott, hogy a nagyok kénye szerint akartak 
velök elbánni; dc Talleyrand, meg lévén szokva mulandó forrnak 
gyanáut teldnteni a kormányokat, s csak annyiban fogadni el azo
kat, amennyiben fen tudják magukat tartani, a mint látta, hogy a 
királyok mindent maguktól és saját eliínyükre akarnak rendezni, 
féltékenys~get igyekezP.tt közöttök kelteni, a mi sikerült is neki. 
A uémct fejr~dehnecdk6k fBijaj<lulnak kizá1·atásuk miatt ; Murat, 
látva, hogy meg al<arják iH fosztaui, fegyverkl~zik s kéri Aus1;triát, 
engedje meg n·.dti az átvonulást nyolezvan~zer emberrel, hogy 
mogtámadja a Bourbonokat FrancziaorAzágban j miért is ezek nagy 
hadsereget gyüjtenek össze D .• uphiueben. 

Mindez átalános clég;iletlcnségct szült: a királyok, mialatt 
szivélyesea szoritgattak kezd, titkos szövctségeket t~zőttek egymás 
ellen, különöl!en pedig Au••ztria, FmncziaoJ"szag és Anglia, hogy 
alábbszállitdk a tulsulyt, mellyet személyes tulajdonai s az esemé· 
nyek szereztek Sándornak; Metternich és Talleyrand megegyeznek 

"A ~.ougre8oU' time~ ol, u em halad." 



a hadi állapot fentartása i1·ánt, előrt~ látva, hogy uj szakadások 
fognak bekövetkezni; Anglia tápialja Murat nagyravá.gyá.aát, hogy 
el<lnyt biztosítson magának a megujult viszályok közepett. 

Buonaparte mindent lát, nevet, remél ~s megkettöz.teti a 
fondorkodilsokat. Az olaszok, ismét eidarabolva és semmiségre 
kárhoztatva látván magukat, összeesküsznek, főleg a katonák; és 
ösztönzik 15ket egy részről Ausztria és a nápolyi Bourbonok, ürü
gyet remélvén innen vehetni Murat megbuktatására j más részrot 
Franczia, Orosz és Poroszország, hogy nyugtalanitsák Ausztriát 
Olaszország birtokában Ausztria már ugy tekintette Olaszországot 
mint sajátját : }furat ellenben annak meghóditására vágyott ; s 
Milano 1 Bologna, Alessandria, melly helyeken igen el volt ter
jedve a carbonedfl, azon fondorkodtak, hogy független királylyá 
emeljék öt. De hogyan szoritsák vissza az osztrákokat? az olasz 
badsereg fel volt oszlatva, vagy Magyarorszl\gba áthelyezvej a 
Muraté nem volt elégséges; a Legatiók, Modena, Piemont tisztjeit 
Ausztria szétszórta és örszem me] kisérte j az erődök ennek kezé
ben voltak. Ki kellett tehát terjeszteni a hálót: elhatározták fog
lyokul ejteni a királypártiakat és Bubna osztrák táborookot Turin· 
ban, Bellegarde-ot és Sommarivát Milanóbtm, mialatt Murat a Le
gatiókat és Rómát lett volna elfoglalandó. 'l'alleyra.nd, két kézre 
játszva, azt remélte, fel fogja itt éleszthatni a ft·anczia pártot, s 
eltávolíthatja Amztriát Francúaorszá.g határaitól j Berry herezeget 
Lyonba küldötte a Grenier-osztály elé, melly akkor tért vissza 
Olaszországból, értését·e adatván annak a lehetöséget, hogy nem 
fog eredménytelenül kárba menni a vt1.r, melly az Alpesekf'n in
nen ontatott i egyszersmind az összeosktivök közé •) egy kémet 
csempészett, kitö] megtudván, hogy nem F1·anczia hanem Olaszor
szágról volt szó, jelentést tett Bellegarde-nak, Lombal'dia helytaJ'
tójának, ki ugyanaznap fogatta el a Wket, m~llyen az Öllezeeskii
vésnek ki kellett volna törnie. 

Napoleon v:~;~zaléré!le. 

Ugyanakkor Napolcon elhagyja Elbát s Pro\•enceban köt ki 
(marcz. 1.) i a zászlóaljak, mdlyek kiküldettek, hogy öt visszaüz
zék, hozzáállanak, hozzá a Dauphinébcn gyiijtött hadsereg i a három
llzinü zászló ujra fölkelti az egykori lelkesedést j "a sas torony1·ól to
ronyra repül" egész Páriz11ig. Constant Benjamin a D e b a ts ha-

1) Teodoro Lechi tábomok, Gaaparinetti alezredes, Demaistre fö in~paclor, 
B•g11ni lova~ tllbadparai'ICinolr, RR&nri, Rom11poei, Gioja t~u4r(llr 1 '• mli•ok. 
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sábjain felkiáltott: ,,Én nem fogok, miut nyomorult szökevény, 
egyi!' hatalomtól a má~;ikhoz CRuszni, nem födözenderu :Hokosko
dáii-sal a bec~telenséget, nem fogok szentségtelen szavakat hebegni, 
hogy szégyenletes létet vásároljak magamnak;" 8 csakhamar ál
lam tanácsosa lett Napolconnak. Ney megc~ókolva XVIII. Lajos 
kezét igy sziJ!t hozzá: - ."Hire, kalitkába zárva fogom idehozni 
Buonapartet" 8 m»gy, hogy leverje őt, de másnap hozzá pártol. 
Marcz. 8-án Soult tábornagy a hadsereghez egy napi parancsot 
intézett, mellyben Napoleon esztelen bitorló czimekkel említtetett j 
~6-án már udvsrlására sietett, s ceakhf\mar vezérőrnagygyá lett. 
XVIII. Lajos nem tehetett egyebet mint hogy uj számüzetésbe 
vonult. 

Buonaparte alig hogy partra lépett igy ezólt: -- "Cambrone, 
ime az én legszebb hadjáratom: öme bizom előcsapatom parnncs
nokságát. Ne tegyen ön egy puskalövést sem j mindenütt bará
tokra fog találni : gondolja meg, hogy koronámnak egy csepp 
franczia vér ontása n éli< ül kell vi~szaadatnia." S v altban védtele
niil jelent meg a katonák között j kiméletet ajánlott a királyi csa
lád iránt; feldiszitette az egyetlen nemzeti tes tört, ki követni 
akarta Artuis grófot. Szep lap az ií évkönyveiben! Bevonul Pá· 
rizeba (marcz. 20), Francziaország függetlenségének és jólétének 
védöjeül adva ki magát; s rögtön feloszlatja a kamrákat, t !törli 
a nemességet, egy nemzeti gyülekezetet hi össze a hatalom korlá
tainak megállapitása végrtt: de a demokratikus álan~z nem illett 
az ö császári arczához. 

Murllt ,-ége. 
Murat riigtön irt neki hogy 11 bánva bünét jóvá akarja tenui 

hibáit, 11 mirc vál:.szol ván Napoleon inti öt, gondoskodjék fegyve
rekről, de vá1-ja be a parancsokat, Í'.~ semmit ne kezdjen Ausztria 
ellen, me ly ly cl all~udo?.ásban állott. V al óban, ha Murat fenyege
tl:ll~g állást foglal az Ahruz?.t'll<ban, képes lett volna függésben 
tartani az osztrákol(at : rle meggondolatlan s talán álnok taná
csokra hallgatva, egy hadoszlopot Lcchi parancsnoksága alatt Róma 
ellen kü!d, honnan monckül a p á pa; ö a másikkal a Marcák ba 
tör, e még mindig hitegetve a szövetségeseket, Pesarónál iisssze
tüz az osztrákokkn.l, s Ríminibői ldáltványt intéz az oiMzokhoz, 
hirdetve, hogy függetleniteni jött öket 1). Kölcsönösen ámították 

•) .,Olaszok, a Gondviselés végre felhiv titeket, hogy függetltm nam'!letté 
lejl'yetek; 'IZ Alpo•ekt1ll a sicilia i ~zorosig egyetku ki ft.! tá' h.-. ngoz~ék, Olastor• 



egymást: ö nagyitva a katonák számát, az izgat6k ropp!\nt IH•gélyt 
igérve neki. A valóságban hadserege harmincznégyezer háromszáz 
emberből, ötezer lóhól, öt ágyuból állott, nagy részt franczia tisztek
kel; s az osztrákok ötvenezer gyalogot, háromezer lovast és hatvan
négy ágy ut szegeztek ellene: ba hogy Bologna s némell y máfl városok 

azdg függetlensége l S milly czimen akarnak titeket idegen népek megfosztani e 
független~égtlll, melly minden népnek első joga és első java? milly czimen ural
kodnak Ilk a legszebb vidékek fölött? milly czimen ~ajátitják el gazdagságaito
kat, l10gy olly vidékekre vigyék át, hol azok nem szülemlettek? végremilly czi
men ragadják el tilletelt gyermekeiteket., arra kárhoztatva !Iket, hogy távol 6seik 
sirjflt61 szolgáljanak, epedjeneit és haljanair meg? 

"Hasztalan emeltc-e hát a természpf részetekre az Alpe~t-k korlátait? hasz
talan övezett-e még azoknál is áthághatlanabb védbástyllltkal, millyenek a nyelv 
és erkölcsök különb:;ége, a jell~mek legyözhetl~n elleutéte? Nem, nem i pusztul
jon az olasz földrlll núnden id('gen uralom! Urai .-gy kor a villÍgnalt1 husz sz6za
dos elnyomással és pu ~tub\esal lakoHatok e veszf!yes dicelleégért: most di'lsÖ
ségtelret abban h~lyezzétek, hogy nn leg·yenf:k többé uraitok. Minden nemz~tn"k 
azon határok kiizött k~ll maradnia, rnsilyeket a természet adott neki. Áthág

hatlan tengerek éM hegyek ime a ti határaitok. Ne kivánjátok azokat soha át
lépni, hanem ~zoritsátok vissza az idegent, ki megsllrtet.te azokat, ha nem siet 
sajátjai miig6 vonului. 

"A nfl.polyi államo){b61 nyolczvanezer olasz áll fegyv"1·hen királyuk vezér
lete alatt, s megesldi<ltek, hogy nem uyugoHznak, mig fel nem szabllrlitják Olas>.
országot. Az már bebiznnyult, hogy meg- ie tudják tartani, amit fogadtnk. Más 

vidéki olaszok, támogassátok a nagylelkű tervet! Öltse fel ismét a letett fegyve
reket, ki gyakorolta azokat köz[iletek, s tanittassék meg a tapasztalatlan ifiuelt.g 
azok használá,ára. Kinek szivébeu nemes vé1· liiktet, keljen fel, s támogal-va a 
s2:abadság sz6zatát, igyeltezzék meginditani a haza nevében minden val6di olasz 
kebelt i sz6val, egészen és minden alakban ki kell fejteni a nemzeti erélyt: an
nak eldöntéséről van sz6, S7.abad l~gyeu-e OlllszorH?.ág, vagy még s7.ázadokra 
hajtsa megalfl.zott homloi{At a szolgaság igAjába. 

~A küzdelem legyen döntő; s hosHzu időre biztositva fogjuk látni a j6létet 
egy szép hazának, mclly, bár meg van szakgatva é~ bevérezve, annyi idegen ver
sengéenelt tllrgyn. Az egész világ felvilágosult emberei, az egységes nemzetek, 
mellyek mélt6k rá, hogy sz.-.hailelvü kormány! élvezzenek, a fejedelmek, kik jel
lem-nagyság filtal tűntetik ki magukat, örvendeni fognak vállalatot.:Jknak, és 
megtapsohtndják diadalt.okat. Egyesüljetek Hzilárdan, lis önmagatok által v!lasE
tott kormány, val6di nemzeLi k~pviselet, a századhoz és hozEátok mélt6 alkot
mány biztosítsák bensil szabadsítgtokat. és tulajdonjoguto kat, mihelyt bátorságtok 
biztositani fogja függetlens~gt eket. 

"Minden bfltor férfit felhivok, filljon mellém és kövessen a küoz;delembe. Ha
eon16Upen felsz61itom azokat, kik mélyen elmélhdtek hazájuk érdekei fölött, 
gyüljenek körém, hogy elllkészit~ék és szervezzék az alkotmányt és törvényeket, 

mellyek mostantól a boldog é~ független Olanországban uralkrJdjRDIIk." Rimini, 
J816 mllrclll. 30. 
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mozogtak, Rom~tgna es a Marcák egyéb részei figyelő állást 
foglaltak el, s nem sz i v cson azoigáitattak neki élelmi sze re ket. 
Mindazáltal az osztrákok 1 Frimont által vczéreltetve 1 a Po 
és Panaro mögé vonultak vissza: s ha Murat átmegy Occbio
bellonál, talán pártoJásra talált volna a lombardoknál és velen
czeieknél, kik már cl voltak készítve; de ime, neje levelei 
királyságába szólitják őt vissza, melly fenyegetve volt az ango· 
Iok által. 

Ekkor belátta rászedetését, s elvesztvén bátorságát, övéit is 
elbátortalanitotta. Hevcsen üldöz.tetvén, Macerata mallett törzska
rával együtt fogaágba esett volna (máj. 2), ha a Legatiók egy 
ujoncz zászlóalja régi tisztek vezérlete alatt utat ucm nyit neki. 
Bianchi megveri őt Tolentinonál: Nugent Tosc11nán és Tenacioán 
kereszttil Nápoly clleu mcgy. Hogy födözze a visszavonulást, Mu
rat még egy csatát kisérel meg Ceprano mellett (máj. 19), ele is· 
mét vereséget azonved, s pogyász és ágyúk nélkül érkezik Ná
polyba. Itt alkotmányt ad, dc már későn van : az angol hajóve
zér, Campbell, bombázással fenyegeti a fővárost: Murat késznek 
nyilatkozik le.nondani, de legalább biztosítja az államadósságot, 
az országos javak elárusitását tárgpzó szertödések visszavonhat
lanságát, az uj nemes3éget, a rangfokozatokat, kitüntetéseket és 
évdijakat a katonák rél:lzé1·c, kik az uj királyhoz mennének át, s 
a büuboc ;áoatot mindeukinek. A Nápolyban támadt zavarok siet
tetik az angolok és oszb·ákok behivatását, kik nagy vérontással 
csillapitják le a népet. Idegen hadsereg által visszavitetvén a meg 
nem hódított országba (máj. 23), Ferdinand, a Két-Si ci l i a k Í· 
r á l y á n ak czimcztetve, szelidaéget és alaptörvény eket igért, érin
tetlenül hagyva a codexeket és hivatalokat. Annyi felforgatások 
közepatt husz éven át, mellyck alatt egymást váltogatták ott a 
győzök és legyözöttek, szánandó módon felhalmozódott e ezeren· 
csétlen országban a gyülölet és boszu anyaga; mindazáltal sok jót 
megőrzött a tizévcs franczia uralom idejéből, és nemzeti. kormányra 
tett szert. 

Joachim, hosszas buddogás és bolyongás után, Corsicában 
kötött ki, s egy maroknyi csapatot gyüjtött, hogy utánozza Napo
leon partraszállását, s fölclevenitse Calabriában a Bourbonok ellen 
a guerilla· harczot, roailyet clöbb azok ö cllenében táplálta li. A 
zivatar szétszórja embereit, s ö csupán huszonnyolezezal partra lép· 
vén Pizzo mallett, kitüzi a zászlót (okt. 8); de elfogatik, s Ná
polyból, hol egyirlöbeo jntott tudomásra a \"eszély és menekvés1 
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Rgyonlövetése rendeltetik el (okt. 13) 1). Alig volt negyvennyolcz 
éves; s kevéssel halála előtt igy irt: "Carolinám, az utolsó óra 
ütött számomra ; néhány per·cz mulva nem lesz többé férjed. Ne 
feledj el. Eletemet semmiféle igaztalanság be nem szennyezte. 
lsten veled, AchilleRem ! Isten V('led, Leti1.1iam! Isten veled, Luci
anom! Isten veled, Lujzám! mutassátok meg a világnak, hogy fe
lülálltok a szerencsétlenségen s m.éltók vagytok hozzám. Ország, 
javak nélkül, számos ellenségtől környezve hagylak titeket j legye
tek mindig egyek. Gondoljátok meg, mik voltatok, s lsten meg 
fog áldani titeket. Ne átkozzátok emlékemet. A mi engem leg
inkább bánt, az, hogy távol gyermekeimtől kell meghalnom. }fo
gadjátok atyai aldásoma.t, ölelés emet, könyeimet j és soha ne feled
jétek szegény atyátokat." 

Az ember feljajdulása ez, melly sohasem hangzik Napoleon 
emlékeiben: s ö valóban a leghősiesebbnek tünt fel Napoleon ka
tonái között, egyedül ö mutatta magát lovagiasnak. Ingadozott, 
de a sziv embere volt; s midön a gyülevésznép féktelenkedett 
ellene, benne a napoleoni bűnöket sujtotta 2). Ferdinand diadalt 
ül, s fölemelve a San Francesco di Paola egyházat beváltja 
fogadá~át. 

') "Murat taLornok katonai bizottság elé állittassék. Az elitéltnek cnk fél 
óra fog eogedtetni, hogy fogadja a vallá! vigaszait." 

2) Buonaparte Cu.rolina gyermekeivel Triestbe ment, nztán 1829-ben Flo
rence.ben balt meg. Lucian, ki Rómából sietett felajánlani szolgálu.tu.it visszatérő 
testvérén11k, ennek bukasa után ismét Rómába ment, e Caninói het·czegstlgében 
tőlfedezte a sirokat és edényel<et, mellyck megujitották a hetrusk szépmüvtlszetek 
törttlne•ét, ~ egy igen szép régiség-gyüjtemiluyt állitolt ÖsHze, mellyet aztán a 
britt régiségtárnak adott el: meghtllt 1840-ben, s fia KIÍroly (- 1857) a termé
szettndósolr, Lu.jo• a vegyilszek között vivt>.k ld magulmlik nevet. József, a waterlooi 
veresiig után, New-Yorkba vonult, aztán Survilliers grófnév alatt Florenczbe költözött, 
s ott halt meg 1844- ben. Ugyanott balt meg Lajos király 1846-ban; fia Lajos, regé
nyes viszontag·ságok után, arra volt rendeltetve, hogy ismét fölele venitse a franczia 
császárságot, Lelizia n,;ezony, öt urall1od6 anyja, 1836 febr. 2-án halt meg Ró
mában. Beu.uhar·nais hat millió évi jövedelmet hu,ott, s 11 hu.jor király az eichs
t.adti berczegséget u.dtu. neld, hol igon sok javit.ást eszközölt j 1824-ig élt j s neje 
Amália kedves emlékben maradt az olaszokoál, kiket Müncbenben is mindig szi
vályesen fogadott. Egyik leányuk a svéd királyi herczeghez ment nöül, és Svéd
ország trónjára jutott ; a másik Bru.ganza herezeg neje lett; egyik fiok u. por
tugal királyniS férje lett; a másik Mikló~ orosz <:zár elsÖdZÜiött leányát je
gyezte ti. 
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Utol!!ó ~;zön1tség. 

Napoleon nem remélhetett tehát töh.bé semmit Olau;orszá,g 
részé•·öl, és saját erőire lévén utalva, mindent fegyverre tesz j 

nyolcz hadsereget rögtönzött: két millió nemzetör megujithatta 
volna a Conven t csodáit; de ö félt ama nemzeti rohamtól. Neki, 
ki lt'ontainebleauban felkiáltott: -- "Nem a fejedelm~k szövetsége, 
a szabadelvü eszmék vernek le engem," ezekhez kellett volna bi
zalmával fordulnia. S valóban igy szólt a néphez: - "Én világ
uralmat akartam, s hogy bizto11itsam azt, határtalan hatalomra volt 
szük11égem. Csupán Francziaország kormányzására talán alkalma
sabb lesz egy alkotmány. Akartok szabad választásokat? nyilvá
nos vitatkozásokat? felelős minisztereket? szóval, akarjátok a sza
badságot? én is akarom . . . Különösen fonák dolog lenne tiltani 
vagy elfojtani a sajtó-szabadságot." Ezek voltak a szavak, de a 
tények az előbbi irányt követték. Kiszállásakor megszólitása P o 1-
gárok volt; féluton Francziá.k j Párizsban Alattvalók. 
Semmit sem tanult tehát a szerenceétlenség iskolájában. 

Alkotmány-levelet fog adni, d6 hozzászólás nélkül, s mint
egy toldalékul a császár·ság törvényeihez: össz.eférhetlen ke.veréke 
a kényúri szellemnek a népiesseL Hasztalan ad neki Carnot ta
nácsokat , szakatlanokat a kevélynek, hogy alattvalói érdekét 
tartsa szern előtt a kormányzásban, tisztelje a közóhajt, mintha 
hads.ereg volna az j egyetlen szabadelvii engedmét~yt sem tett ön
kénytesen; néhányat az államtanács csikart ki töle, melly eltöröl
tette vele a censurát; s kikiáltotta a népfenséget 1). Dc a május
mezöre öaazchivni az országos rendeket, a hadsereget, a megyék 
képviselőit, meggondolatlan tény volt, melly lehetségessé tette meg
számlálni barátait és ellenségeit: de nem is- volt értelme, mert a?< 
alkotmány érvénye már előbb a polgár::>k egyedi elfogadásától té
tetett függővé, mi hogy be fog következni, Napoleon tapasztalás
ból tudta. A két kamra megtanult beszélni; miért is ö ezidja az 
ügyvédoket, és szükségesnek látja ismét a csatatéreket keresni 
fel, hogy visszaszarezze a jogot mindent kénye szerint tehetni. 

Elba sziget független ura lévénr joga volt, mint bármelly 
más uralkodónak, há.borut kezdeni, mellyre ürügyet szolgáltatott 
neki a vele kötöt t szerr~~ödések meg!iértése. A s.zövetségesek azon
ban, kik Bécsben voltak egybegyülve, It kölcsönös féltékonységböl 
még mindig fegyverben állottak1 rögtön megfeledkeznek magán 

l) Moniteur, 1~15 JnRrrz. 26. 
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viszályaikról, hogy szövetkezzenok a közös ellenség ellen, kijel<'lnt
véo (marcz. 12), mikép ö "a polgliri és társadalmi viszony"okon ki
vül helyezte magát, s mint a világ megzavarója a közboszunak 
dobatik oda." Miután illy azokatlan módon az emberiség tprvé
nyein kivül helyezték, s fejére a barbár idők gyakorlata ezerint 
kétmilliónyi vérdi j t tüztek volna, közösen készülödnek leverés ére, 
hogy elfojtsák Francziaországban az Europát fenyegetB romlás 
és zavar cdiráját, s minden egyezkedést visszautasitanak vele, 
mert szavában nem lehet bízni. Az angol parlamenti eller.zék 
azt vitatja, tisztelni kell a francziák ohaját, s nem lépni közbe 
ott, hol most már csak védelemrBl van szó; dc nem hallgatnak 
rája. Három hadsereg állittatik tehát e!lene síkra ; osztráko!t 
Schwarzenberg, angolok Wellington, poroszok Blüch~r vezérletc 
alatt: s hogy ne terhdjék a népeket, mellyek iránt akkoriban 
olly nagy figyelmet fitugtattak, · abbnn állapndtal( meg, miszerint 
az élelmiszerek és szállítások költségeit azon összegekkel fedezen
dik, mellyekre mindenikök igényt form;Ut Ft·ancziaország részéröl. 

Waterlooi csala. 
N11poleonnak fcleclnie kellett volna, hogy császár volt, s egy 

nemzeti háboru élére állania, uj életre keltve és felhasználva a 
lelkesedést; csak épen megmutatni magát Párizsban, aztán rögtön 
bejárni az egész Francziaországot, szabálytalan de feltüzelt csapa
tokat rögtönözni, saját örvényébe rAgadni a közönbösöket ugy mint 
az ellenszegülöket s kettévágni a munkás cselszövény fonalát, ez 
volt teendöje. N em tette, s l\ Z által, hogy a franczia terület ha
tárain tulra helyezte át a háborut, még mindig elkülönítette ma
gát a nemzcttöl; miért is buknia kellett. Száznyolczvanöt ezer 
ernborrel mE>gtámadja külön·l{üliin az angolokat és poroszokat; 
levervén őket, Brüssclben van; Belgium fölkel mellette; a szászok 
között, Bajorországban, Würterubergben visszhangra talál felhi
vása: még mindig a csatatérek költője, s Ligny mellett a régiek
hez méltó gyözelmet viv ki a poroszok fölött (jun. 16). De nem 
hittek többé benne olly szilárdul a katonák; helytartói biráigatják 
rendeleteit, s akaratAnak mindenhatósága nem nemz többé annyi 
csodákat: a pihenések, mellyeket katonái kérnek tBie, s mellye
ket más időben megtagadott volnH1 lehetövé teszik a poroszoknak 
egyesülni az angolokkal Waterloo mollett. Napoleon itt az auster
litzi és wagrami csatákra emlékezletö merészséget fejt ki: de 
Wellington a kedvező helyzetekben való ellenállás rendszerét sze
gezi ellene, mdly győzolemre segitette öt Torresvtldrasnál; s igy 
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szilárdul tarthatja magát, Amig megérkezik Blücher, hogy segélyt 
hozzon neki (.iun. 18). A szövetsé~esek győznek; a franczia had· 
sereg szétsz6ratik, Napoleon fut, s holtl'k és haldokl6kon keresz
tiil viszi meg Párizsba leveretésének hirét 1). Hasztalan gy8zött 
Lamarque a Vendéeban, Suehet az Alpeseknél; N spoleon felkiál
tott: - "Nem állhatole többé helyre; elkedvetlenitette~n a né
peket." 

Becses vallomás! Mindazáltal, h0gy szervezze a nemzeti el
lenállá~t, még most ~em ismer egyéb kisegitö eszközt mint a dic
tatorságot, és kéri azt. De a képviselök ellene szegülnek: La 
Fayette azt rnondja: - "Eleget tetlünk Napoleonért, a mi köte
lességünk me~mentE':ni a hazát." ; s felsz61itják lit, mondjon le és 
távozzék el (iun. 22). Most ismét alkudozáqt kezdenek a Bzövet
ségesPkkel, kik elfoglalják P3rizst j szabadelviibb kormányról be
szélgetnek; ki II Napoleont akarja, ki az Orleans családdal 
cserélni fel a Bourbont, melly rosz bizonyítványt adott magár(l); 
de Fouché annyira fondorkodik, hogy mellözhetlennek tünik fel 
a Bourbonok régi !tga j s XVIII. L~~:jos visszatér. 

NapolPon végt>. 
N!\polenn RrJChefortba megy, hogy az Egyesült-Államokba 

evezzen át, s nem találván másfélét, egy angol hajóra iil, érte
eih·e a kormányzó hercz(Jget érkezése felöl: - "Me~yek, miként 
Themi!ltokles, igénybe venni a britt nép vendégszeretetét. u A szö
vetségeRek. hadi fogoly gya[Jánt tekintvén llt, elhatározzák (aug. 
2) Saint-Helénába, a végtelen Ü ct! !Ín egy csekély ezigetére • szál
litani át, hol 1821 · mll.j. 5 ig élt. Haldokolva igy sz6lt: - "Hir
dessétek, hogy szándékaim tiszták voltak: én a j6t, a rendet, az 
igazságot akart.Rm j fl'll akartam friBsiteni a társadalmat megfékezve 
a tnlhntalmat, leálczázva az álnokságot, sujtva a gonoszságot. Ne· 
héz körülményekkel kellütt kiizdenem: nagy ellenségeim voltak: 
akaratom ellen szi~orunak ]{ellett lennem, de soh _sem voltam igaz· 
ságtalan vagy kegyetlen j a kardot nem dughattam hüvelyébe, e 
igy a n Ppek megfo!'lztva maradtak a !\Za badelvü intézményektöl, 

•) ·Igen ismeretesek egynémelly adomák, mellyek ut6lag készültek ugyan, 
de megfeleliSk a körülményeknel{, ha nem is igazak. Cambroue ta\bornok, mega· 
da\sra sz6lit.tatván fel azt felelte : - "A régi gárda meghal, de nem adja fel ma
gát.• Wellii:gton a katonáknak, kik pihenési időt kértek t8le, villaszul adá: -
"Lehetetlen: Nekem, nektek, mindnyl<junknak győznünk vagy halnunk kell 
helyünkön." 
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mellyeket részökre szántam , mert ellenségeim batiznot huztak 
volna azokból." 

A népek itélete átalában sulyosan iitött ki ellene; Fraqczia
országét szeliditette a dicsöség, melylyel ö azt körülvette: de 
Francziaország kérdbette tőle, hová lett az edi, mellyet reá mint 
Consuh·a bizott. A köztársasági hadseregek, Euró·pa legyt>zöi, kalan· 
dos háborukban letlek elveaztegetve; évenként százezer ifiu áldoz· 
tatútl fel, s nem a hazai jogok védelmében. A gyönyörű tenge
részetből tizenöt év alatt negyvenhárom nagy hajót, nyolczvankét 
fregátot, huszonhat corvettet, ötven bricket vesztétt el, mellyek ér
tőke kétezer millióra becsültetett: az ·ö feltüntekor1 Francziaország 
diadalma:skodva járt kelt Európában hintve a szabadság magvait; 
most ellenben két izben kellett türnie &'Z idegenek betöréaét, s a 
szabadság egész Európában elfojtatott, ürügyül a franczia szaba
dosság hozatván ftJl. 

A regényes partraszállás Francziaországnak uj vet~zbeségeket, 
hosszas megszállást okozott 1 a üt·ügyct azoigáitatott szabadsága 
megnyirbálására. A kérlelhetlen győzök azon állapotot akarták 
ott visszahozni, mellyben IV. Henrik uralkodása alatt Yolt az or
szAg j a német hazafi11ág visszakövetelte Elsasst és Lotharingiát 
mint a birodalom e l B z ak a B z t o t t r é 11 z e i t; Ausztria, Poroszor
szág, Anglia kivánták tőle, engedje át a régi erödök területét 
Német-alföld felé, s rontRa le a hüningeni erődítményeket. Cm
pán Sándor mulatta magát önzetlennek, s az li eszközlése folytán 
törtéht, hogy csak hétszáz millió vettetett ki az országra, me Ily 
öszszeg öt év alatt volt lefi~etendö a szövetségQsekn-ek hadi költ
ség fejében j öt éven át Rzá:r.ötven ezer idegen katonának kellett 
az ertldökbeo és a határokon maradnia; s ha Francziaország mo· 
zogna, a szövetségesek egyeoltént hatvanezer ember kiállítására 
kötelezték magukat, hogy elnyomják azt. 

Dél fölkel a Buonapartisták ellen j Brune tábornagy meg
gyilkoltatik Avignonban, Rarnel tábornok Toulouseban és sokan más 
holyeken j feloszlattatik a hadsereg, elnémittatnak a hiriRpok j az 
angolok Párizsban szállásoltatnak el, mclly városnak egy porosz 
tábornok a kormá11yzója j a többi badseregek a vidéken táböroz
nak. XVIII. Lajos, dac:~~ára az alkotmány levélnek, rendkivüli adót 
vet ki j huszonkilencz pairt megfoszt méltós~gát61 j tizenkilencz 
tábornok ot, élökön N eyvel és Labodoyére-al, hadi törvényszék elé 
állittat j N ey t a pairek halálra itélik, daczára a julius 3-iki pári
zei capitulatiónak, mellyet a tábornokok kötöttek, nem a király; 
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Labedoyére azintén agyonlövetett j Lavaletta tá.bornok neje segé· 
Jyével menekült a börtönből. A Bourbonol' ép ugy kezdették az 
uralkodást miként Napoleon, pörökkel, szigoru törvényekkel a 
gyanusak és lázadók ellen, s más elővigyázati rendszabályokkal 
és rendkivüli törvény~zékekkel l); a kamra szigorra ösztönöz de 
Lajosnak megvan az az érdeme, hogy kegyesebbnek mutatja ma
gát, s csak a Napoleonidák és a királyg.vilkosok ör·ökös számüze
tését rendeli el. 

A külügyel< élére, Talleyrand helyett, Richelieu Emmanuel 
állíttatott, ki Sándor alatt katonáskodott, s az angolnál inkább 
ohaJtotta a2. oroBZ szövctsóget: s ö és Lajos mindenben engednek 
a s.r.:övetségeseknek, csakhogy mielöbb eltávolitsák öket Párizsból 
(nov. 20), be nem látva, mikép a szövetséges hatahoaknak maguknak 
is érdekökben állott menni onnan, mert a táborkar kéjelgésnek adta 
magát s mindenféle romlottság veszélyének ld volt téve: az egy· 
mást érö látváuyosságok, a forradalmi és szabadság-példák annál 
veszélyesebbek volta le, me rt akkoriban a király ok maguk is ked
veztek azoknak, s mert az angolok terjesztették az alkotmányos 
eszméket. Richelieu máltóságosan szomoru beszéd kiséretében mu
tatta be a kamráknak a nov. 20-iki szerzödést, mellyet ö eltörül
hetleu folt gyanánt tekintett volno. nevén, ha nem vigasztalja vala 
e gondolat, hogy az elnyomott Francziaország nagy hangon sür· 
gette megAzabadittatáiát az idegenektöl 2). 

A Bllahadelvü esz'Ilék iránt tanusitott hódolat volt R müremekek 
visszatét-itése, mellyeket a győzelem gyüjtött össze a napoleoni muze
umban: valamint az is, hogy nem az uj uralmak adattak, hanem 
maguknak az országoknak térittettek ·vissza: Belgiumnak az ant
werpeni festmények, jóllehet ez ország más um ak vettetett alá j a szolga 

1) Napoleon egy li6krendelet.!ben olvaasuk : "Tízezer frank Cantillo n al
tiaztnek, ki perbe fogatott, azzal gyanusitt&tva, mintba meg akarta volna gyilkolni 
lord Wellingtont, de ártatlannHk nyilváníttatott." 

2) Richelieu, 1815 nov. 21-rí!l következölfg irt: - "Me~ört.!nt: tegnap, 
inkább holtan mint l!lve, aláirtam e végzetes azerzlld~st. Megesküdtem, hogy 
nem fogom tenni, s ki val~k azt jelentendö a királynak ; e szerencs~tlen fejede
lem könyekre fakadva k~rt, ne hagyjam el öt, H e perczt.HI fogva nem haboz. 
tam. Bátor v~gyok hinni, hogy ez ügyben senki aem jé.rt volna el jobhan nAlamné.l, s 
Francziaország, ro,kadozva 11. teher alatt, melly reá. nehezedik, p9raneso16lag 
gyor& meg8111abadité.st követelt: a. kivonulé.s, legalé.bb amint engem biztositauak, 
holnaputé.n veendi kezdetét, a egymásuté.n éa gyorsan fog eszközöltetqi, 



868 

Velen.czének azok, mellyek a szabad VelenczétBl raboltattak el. 
Midön Pgykor Dcnon VII. Piust a louv1·ei muzeumban körülve
zette s azt mondotta volna, fájdalmat fog okozni Ő szentségének 
látni ott a hazájától elvett müveket, a pápa válaszu) adá.: - ·"A 
gyözelem juttatta azokat Olaszországba; a győzelem tette itt le; 
ki tudja, egykor hovA fr.gja ismét visszavinni?" S ime betelje
sült a jövendülés: de ann:il elég~detlenebbek voltak e miatt a 
francziák, mert csupán ők f•)sztattak meg a zsákmányt(,) ; s gnuy
szavakat szór!ak Canova ellen 1), ki Parizsba ),üldetett, hogy 
fdiigyeljen az oltJ.sz szobrok és festmény~k visszaszállitásá.nál. 

Igy aláztatott porig Napoleon vétkeiért Francziaorszá.g; s 
mig kint oda lett minden tekintélye, bent elvesztette a biztonsá
got; s azo:. ürügy alatt, hogy öt megfékezzék, Európa egyéb nem
zeteit is elnyomtli.k, mellye':et rgykor magával ragadott az ö 
példája. 

TIZENHATODIK FEJEZET. 

B écsi sz e r z 8 d é s 1
). 

A Napoleon visszatérése által okozott hábort.J. félbeszakitolta 
a királyok munkáját, kik Bécsben gyültPk össze (1815), hogy uj
ból rendezzék a közjogot. Ez a forradalom által kérdésessé téte
tett. A nemzetgyülés határozatokat hozott, s az elsasai nemeaek 

1) Azt tnondottAk r61R, bugy nem követ, hanem csomagoló, nonimbaacia.tore, 
ma imliaflalore. 

2) Sch oell, Sze•oződéaek története c~imü muukájának XI- ik kötete egészen 
a bécsi szerzödésnek van ~r.ánva, 8 adja, a mi csl\k érdl'l(esebb t:tlálhat6 G. L. 
Iluber követltPzÖ fontos mnnluiiban: Acten dea Wiener Congress 181!'>, 7 köt. s 
Uiberaicht der diplomatiachen Verhandlungen des Wiener Congreases, ilberhaupt, 
und inaonderheit über wichtige Angelegenhe/ten des Deutschen Bundes , 1816, 
két rész. 

De Pradt, Congrea de Vienne (Páris 1815 2 köt.) czimü müvébeo, midíin 
még élénkek voltak a 8zenvedélyek, s érinteth•n még a jövö, szigorral biráita 
meg ama gyüleke~et téHyfit, kimutatta botlásait s megjósoita majdnem minden 
kBvetkezu•ényl!t. Azt k~ll-e mondanunk, hog-y uz (l magán értelme t1dtett amaz 
&rchimanrl.rit!k eszén? Nem: hanem ö higgantan irt asztal mellatt, 8 ugy ren
dezte Eu1·6p!t, a mint legigaz~!go8abbnak s :1z AtalAnos érdekkel legmegegye
r;öbbnek találta, a nélkül, hogy akadályor.l'a lett. volna a IHagán él'dekek ellen
téte ált"l. 
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ellene szegezték magukat, ámbár ott tartották követeiket. A ha
talmak jogot igényeltek maguknak beavatkozbatni más országok 
belügyeibe, s a mantuai és pilnitzi szövetségekkel polgár-háborut 
idéztek fel. 97-ben Francziaország bitorolja V elenezében és Ge-
11UAban az alkotmányozó hatalmat j Regensburgban eltöröltetik a 
német alkotmány j Rastadtban meggyilkoltatnak a követek; aztán 
az egymásra ltövetkezett szerzödéseket tekintve , ugy látszott, 
wintha kénybir6ságra akarták volna bizni az államok saját létö
ket, eltörlllvén Lengyelországo t, az olasz köztársaságokat, a bi
rodalom egyházi fejedelemségeit, Németország majdnem minden 
szabad városát, egyéb másod rendü fejedelemségeket 1 lovagren
deket , uralkodóházakat. Szóval , szövetségesek és forradalmá
rok egyaránt nyers erőt állitottak a nemzetek jogának s a né
pies hatalomnak helyébe. Az utolsó években érezhető lett a 
nép hatalma, miért is fölkelésre snrkaltatott ép azok által, kik 
leginkább iszonyadtak attól, és pazar igéreteket tettek a népnek, 
kik legkevésbbé szándékoztak azokat beváltani. Husz éven át lát
szatos engedékenységekkel, ellenmondó szerzödésekkel, keresett 
kétértelmüségekkel becstelenitette magát a politika és diplomaczia. 

Illy szomoru példák, illy kedvezőtlen előzmények kiséretében 
készült a bécsi congreseus helyreállitani a régi politikai épületet ; 
igy készült egyensulyba hozni, miként egykor a westpháli szerzö
déssel, egész Európa érdekeit, a sarktól Görögországig. Mig Na
poleon uralkodása alatt a ezerzödések inkább csak szünetek és 
elökészülödések gyanánt szalgáltak uj ellenségeskedésekhez, jelenleg 
szabad volt a tér; semmi ellenség; semmi parancsszó az igazságén 
kivül j a királyok, kik, elvesztvén trónjukat, fáradság nélkül visz
azanyerték azt, megköszönhették, ha mérsékelve kapták ie vissza 
a hatalmat j a népek, mellyek eszmái jóval előbb jártak a politi
káná.l, ],iábrándultak a sokféle tapasztalat következtében. S mig 
Napoleon csupán saját eszméit és terveit tartotta szem ellítt, szem
léletibb lévén maguknál az eszménykedöknél (ideologok) is, kiket 
gúnyolt, a királyok figyelmelleknek mutatták magukat a népek 
irányában, mellyek fölkeltek érettök, s mellyek szivökbe vésték 
az ö bizalmas ígéreteiket. A kardtól reszkettek, s szét akarták 
azt törni ; de senki sem félt az eszméktől és a szabadságtól : eöt 
inkább nem azért fogtak-e fegyvert1 hogy véget vessenek az ön
kény uralmának? Át alános volt a vágy a restauralio után: de. 
illy névre nem leendett érdemes a béke, melly csupán anyagilag 
fogta volna megszabni az országok határait s az uralkodó csalá-

xvw. 24 
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dok visszahelyezését j de igen is, ha a jöv8t a tánadalom termé
szetében fekvő a oem önkényes alapokon szilárditja meg. Fogja-e 
ezt tenni a coogressus? ha igen, Európa békéje hosszu idöre biz
tositva van: ha nem, maguk a szerzödések válandnak elégületlen
ség magvaivá, mellyek csak uj háborukkal megoldható uj forra 
dalmakat fognak gyümölcsözoL 

A királyok személyesen , saját alattvalóik közé vegyülve a 
kerek asztal körül értekezvéu, kikerülték az elsöségi kérdéseket, 
mellyekkel Utrechtben végtt~len sok idllt vesztegettek el. Ök ugy 
miot minisztereik a legszabadabbelvű eszméket vallották : fejedel
mek és népek csak kike1·iilhetleu szükség esetéo kezdjenek hábo
rut j a szolgaság, bármilly alak ban találtassék az, eltörlendö; a val
lás, politika, erki"ilcs karöltve járjanak ; a kard nem ad jogokat; 
kölcsönösen tiszteljék a hatalmak egymás függetlenségét; a kor
mányoknak tüzetes és kijelentett szabályokon kell alapuloiok; a 
népeknek joguk van részt venni a törvényhozásban, meghatározni 
az adókat, s szabadon nyilvánitani a gondolatot ugy élö szóval 
mint sajtó utján 1). 

A királyok, kiknek koronája tövis koronává változott át, 
észrevették, milly ingatag alapon fekszik hatalmuk, ha elkülönzik 
magukat a népektöl. A népek, annyi szerenceétlen kisérletek után, 
megtanulták óhajtani a nyugalmat 1 s feláldozni annak nem csak 
a meggondolatlan heveskedést, hanem részbeo még a méltóságot 
is. Aztán, a szarencsétlenségek bizonyos nyomást gyakorolnak, 
mellynél fogva az emberek egymá11hoz közeledoek, a a testvérie
sedéssei egyiitt az alárendeltség is lábra kap közöttök, melly szdk
aéges a szabadsághoz. Szerencsétleoségre, senki sem volt elké
szülve a muokához, miutáo olly gyorsao váltogatták egymást az 
események; és oem engedték a körűlmények gyümölcsözökké 
tenni e nemes szándékokat, söt még csak az ösziote ön-elhatáro-

1) Hannover teljhatalmu követe 8II octob. 21-ikl jegyzékben következiileg 
nyilatkozott: "A képviaeteti kormllny igen rági irllik <Ita közjogilag állott feu 
Námetonzlli"ban. Sok államban annak legfabb intézkedéoi jogai a fejedelem e 
az alattvalók közölt létrejött BZerztsdéseken alapultak ; s még olly orsz~gokban 
ie, hol az á.llam-all[otmé.nyok meg uem öriztettek, voltak az alattvaleiknak egy
némaily fontos jogaik, mellyeket elismertek éY védtek a bh·orlalmi törvényPk. A 
fejedelmiHág eszméjében semmiféle önUny-e•zme nem foglaltatik; Nagy-Britan
nia királya ép olly souverain m·nt bármelly mlls eurclpai uralkodó, 1 népéne\ 
uabadságni er(l.~itik t•·ónját. a helyett hogy gyengittlnék." 
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z4At sem a történeti és észelvi iskola, a német éa a szabadelvll 
szellem között. 

Miként jeleztük, az összegyUlt uralkodók igen lényeges pon
tokban nem tudtak megegyezni: de midön Napoleon odahagyja 
Elba szigetét, ismét kezet fognak s bizonyitványát adják erejök· 
nek a gyorsaságban és határozottságban, me ly ly el amaz uj zavart 
elfojtják. Diadalmasau végezve a hábnrut, nagyobb sietséggel de 
kevesebb körültekintéssel dolgoznak. 

Ama kor höse Sándor volt: ifiu, szeretetreméltó, s egy olly 
uépnek lévén ura, melly annyira hozz!. volt azokva az engedelmes
séghez: hogy félelem nélkül beszélhetett ö tt szabadságról, az egye
dülinek látszott, kin megtörött a napoleoni hatalom; s igy tllle 
függött a világ YOrsa l). Hajlama a titokzatosság (mi1:1ticismus) 

1) "A nemes (,e •·gyszerü modor, rollilyet Sándor t~nueitott, midön Stn.el 
asszony választ~kos tll.rsaságát fölkereste, nagyon megnyerte tetszé~ünket. Az 
fltalános ugy mint a maglln tllrdalgáshan finom, szerct.etreméltó, s föleg szabad
elvű volt. Vita keletkezvén a rabszolg~-kereskedés rögtöni eltörlése föliltt egy 
portogal winiszter ellen Bándor hb vel támogatta azt; ~ gyarmatosok nyerész
kedéseire vonatkozólag ejtett uéh!ny sz&vam, 8 a f,>kozatos felsza:..aditást pártoló 
nézeteim által talAlva érezte magát. - Tudom mit gondolnak (monclfl reám te
kintve). Egy olly állam fejének, hol a 8zolga~ág el van fogadva, nincs joga igy 
beszélni ; de sok ur igyekszilt azt megszüntetni, s n'lm árkezik hozzsm futár, ki 
e tekintetben kiel&gitö tudósitist oem horma. . . . S midön Btael ass~~:ony bókot 
moodott neki a példáért, mellyet a azoigasig meg,;züntetése körül saját uradal
maiban adott, B azer&nyon fogadta a dics&retet. A tflrsaság tagjai kimélet nél
kül beszHtek VII. Ferdinund magaviseletéréll, én boszu~an és megvetéssei fejez
tem ki magamat, s ö windenben egyetártett velünk, s kijelentette, miszeriot .,in
natérúe óta oaak balgaságokat C8elekedett. Panaszkodott hirlapj aink szolgaisá.ga 
ellen, 8 azt mondá: - Mi majd jobban fogunk eljirni O•·o8zorsz1gban .•..• 
Én biztositottam öt, hogy roszul itéln6 meg a nemzetet a paragrafusok és fel
ir&tokból s a11: udvari emberek állitá~aiból ; hogy a nemzet akarja a szabadságot 
s meg is fogja azt nyerni. Erre jelt adott, hogy kövessem ISt egy má;ik szobába, 
11 többen lévén ott, név ezerint Talleyrand is, egy ablak-mélyeclé~be h~zott meg
halkitva szavát s elBre irányozva fülét, mert egy kissé n11gyot hallott. Eleintén 
arr61 pana&l!lkodott, hogy a mi nabadsAgunkat és s~já.t dicsiS;tlg6t czéb:6 j6 sd.n
dékai olly bal ul értelmeztettek; hogy Francziaorezigban sem hazafiságra sem tá
mogatá•ra nem talált; hogy a Bourbonok m~g moRt is csak a régi oralom elöi
téleteivel vannak eltelve: s midön erre osupán azt válaszolám: a ezerencsétlen
ségnek pedig meg kellett volna B ket javitania. - Megjavítani !!ket! (kiáltott fel) meg 
llem javultak, és jnvithatlanok. Egyedül az Orleans! berezegnek vannak ~zabad
elvü eezméi; de a többiektöl semmit ne reméljenek önök. - Ha igy gond·•lko
IOik ön,· }'el~, mire va16 Bket vis~zaLozni' - Nem az én bibAm; kezeim Pgé
azen mPg vanna'& kötve : én legalább fel akartam öket tartóztatni, hogy a nem• 

2~· 
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iránt, mellyet folytonosan táplált 6 benne egy szomoru emlék ki
törlésének szükség-érzete, még inkább erősbödött ekkor a rigai 
Krüdner Julia bárónövel kötölt ismeretsége következtében. E nl:l 
lemondott az anyagi jólét édességeiröl, hogy az Isten igéjének lép
jen fel hirdetlíjeül, s hogy a kezdetlegi Egyház mintájára ke r es z
t é n y i ts e a világot 1 ki válogatva a különbözö hitvallásokból az 
á.talánosan elfogadott igazságokat. Bejárta Németországot és 
Schweizot kisértetve rnintegy negyven személytöl, kik azt mon
dák: - nSenkit sem hívunk, de az Isten választottai követnek 
minket"; szegényes étkeicet osztogatott a proselyták között, kik 
térden állva fogadták azokat, mint mennyei ajándékot. A mint 
történni szokott, követökre inkább az alsó néposztályban talált, 
mig végre a királyok congre!:lsusa Isten által nyujtott alkalomnak 
látszott előtte nagy apostolságának foganatosítására a hatalmasok 
sze nt szövetségének segélyével. E végből titokzatos ( misticus) 
értekezéseket tartott, mellyeken a fejedelmek is megjelentek ; de 
a sugalmazott főleg Sándort simogatta mint aféle Isten karját "a 
világ fehér angyalát, mig N apolcon a fekete vala." 

Szentszövetség. 
Illy módon behizelegte magát az eleven s ugyanazért lenge

teg képzelmü Sándornál, ki naponként fölkereste öt titokban, hogy 
meghallgassa tanácsait s együtt imádkozzék vele ; s uj európai 
közjogot szándékozott t cremteni kiengesztel ve egymással a külön
bözlí hitü egyházakat, a honnan kezdetét venné a béke s a.z áta
lános jólét országa. Illy czélt tartva szem előtt szerkesztette ö 
a Szentszövetség okmányát - titokzatos il·alyban, mint minden 

zetne" ideje legyen alkotmf\nyt fogadtlltni el velök, de megclllztek engem mint 
valami Aradaf .. Láttkk öuök, hogy Coropiégnebe mentem a király eM; rá akartam 
venni, mondjon le a tizenkilencz évi UJ"alom Igányéröl, s más h,;sonl6 követelé
sekről: de 11 törványho~6 testiilet küldöttsége sz intolly birtelen ott termett, hogy 
fontartás n~lkül elismerje öt. :Mit tehettem án, midön a l<üldöttek és a kirlt.ly 
egyetértésben voltak? Az ügy elbukott, s éu nagy elégedetlenséggel tAvo
zam. • . . Én v i tat tam, bog y még miodig lehetséges volna tenni valamit; hogy 
neld a szabad<lt.g s maga a kirlt.Jy érdekében is meg kell maradnia jfJ tanácsai 
mellett; s ugy voltam meggyözíldve, mi•zerint egy némileg hazafias érzelmü 
ideiglenes kor·mány sokat eukilzölhetE'Itt volna ki ll általa .. , . Da nem gondol

tam volna, hogy egy évvel késöbb, ugyanazon cslt.szár fogja XVUI. LJtjost visz
szahelyezni föltétlenül, vagy azQn föltéteiPk mellet.t, mellyek ellen előttem P"nasz

kodott : sat. • Memoirea, Co1-reapondance et u.aa. du general Lafa.yette, puhlié6 pat· 

"' famille, tom. v. pag. 314, Paris 1838. 



kiáltványát - mellyben a négy nagyobb batalom diplomacziailag 
az evangeliumi erényekre kötolezte magát: különös kifejezéae a 
politikának bibliai alakban, molly mutatja, milly átaJánosan érzett 
volt az egység sziiksége. Megigérték tehát (szopt. 26) "egyezöleg 
a felebarátot testvérként szeretni kötelező evangeliumi parancscsal, 
felbonthatlan testvéri barátságban élni egymás között1 a szükség
ben kölcsönösen segélyt nyujtani, a népeitet atyákként kormányoz
ni, a vallást, békét, igazságszolgaltatást őszintén fentartani i ök, a 
királyok, ugy tekintik magukat mint az egyedüli uralkodó, Jézus 
Krisztus, a legmagaeabb ige, karmanya alatt élő, egy ugyanazon 
keresztény nemzet tagjait, kiket a Gondviselés arra rendelt, hogy 
ugyanazon család egyes ágait igazgasRák; s minden hatalmassagat 
felhivnak ez elvek elfogadásara1 s a SzentHzövetségbe lépésre. u 

Az Isten nevében s az emberiség javára kötött egyezmén)' 
hízelgett az elrnéknek. De mit jelentettek e szólamok? azt, hogy 
ők atyák V!1ltak, kik egyesültek, önkényesen intézendök el, mit 
gyermekeik érdekében jobbnak hittek, a néll~ül hogy megkérdez
nék ezeket: miért is IV. György, Anglia királya, megtagadta a 
csatlakozást, összeegyeztethetiennek tartván a szr.r1.ődéat a népek 
szabadságávaL 

Ama congressua tárgyát terület-szabályozás és elvek ezente
sitése képezték. Az elsőnek czélja volt korlátokat emelni, nyil· 
tan Francziaország, leplezve Oroszország ellen. Az elv liberalis 
volt, meg akarván fékezni a kényut·almat; dc aztán megijedtek a 
l!zabadságt61. S a nagyobb hatalmak már fegyverrel vették ki az 
oroszlánrészt , elfoglalván a poroszok Szászországot , az oroszok 
Lengyelországot, az osztrákok Felsö-Olaszországot 1 az angolok 
Maltát, Helgolanc'ot s a Folwt, és senki sem mutatott kedvet 
visszaadni a zsákmányt: továbbá magán szerzödések köttettek Mu
rattal, Daniával, Eugenncl, a fiiggösitett (mediatisirt) fejedelmek
kel. Következéskép, a sokféle kérdések, mellyek fölmerültek, s 
mellyek a lábbal tapodott nemzetközi jog szigoru sza~lyait lát
szottak visszakivánni, személyes tekintetek ezerint oldattak meg i 
ki akarták elégíteni a nagybatalmakat, biztositva nekik a szerze
mécyeket, s megalázni Francziaországot, Ausztria és Poroszország 
közé azoritván azt, és erősitvén szomszédait. A népek nem jöttek 
szóba. 

XVIII. Lajos, bár félnie kellett, hogy hálátlansággal fog vá
doltatni azok által, kiknek visszahelyeztetését köszönhette, saját
kezüleg irott utasitli.sokat küldött TalleyrAndnalf1 ki öt ott képvi· 



sdte, különösen kiemelvén, mil!lzerint "a hóditás 11 az er8ezako11 bir
to~..lás nem adnak valódi jogot, hacsak lemondás vagy szerzöd9s 
által önkénytesen nem szentesittettnok." 

Az egyensuly még azon esetben sem lett volna meg, ha 
Francziaország visszakapja régi határait, mert a többi hatairnak 
növekedtek: most pedig másfél millió alattvalót vesztett el a gyar
matok ban, és tizenhét négyszög mérföldet (legha) Európában, ab
ból mit 89-ben birt j nem volt többé egy talpalatnyi földje Olasz,
és Németországban; visszaszorittatott a Rajr,ától és Savoyától; min
denfelöl hatalmak környezték, mellyek véd és dacz szövetségben 
állottak egymással j lefegyvereztetett, mig a többiek megtartották 
a hadsereget i el volt szigetel vo, mig a többieket szaros szJvet.;ég 
füzte egymáahoz; a biztosíték nélkül bent annyi fdforgatás után, 
s egy uj uralkodó házzal, melly féltékenykedett a bukottal szem
beo s nem volt szok va az alkotmányos formák hoz. Kevésben mult 
hogy még roszabbra nem fordult dolga; az angolok és nérnetek 
Elsass és Lotharingia el vételét is sürgették, s meg is történt volna 
az, ha a kevéssé várt diadaltól megrészegült két hatalom gőgjé
nek ellene nem szegezi magát Sándor mérséklete vagy féltékeny 
elörelátása, ki, Capodistria tanácsait követve, uem szünt meg el
lenezni amaz oktalan lealázásokat, mellyck Francziaországot előbb 
utóbb visszahatásra s arra kényszeritt!ndették, hogy a népies ro
konszenvek ben keressen támaszt. 

Talleyrand, ki föeszközlője volt Napoleon bukásának e a 
Bourbonok visszahelyeztetésének, az uj l e g i t im i t as szót találta 
fel ekkor i de csak a királyokra alkalmaztatott az, s ezek terü
leti nagyság, jövedelem-mennyiség, lélekszám szerint jutalmaztat· 
tak. Az erőt bálványozó positív jakobinus tehát felülkerekudett a 
szentség s az evangelium kikiáltott elvein. 

Norvegiát a nagyhatalmak Svédország királyának igérték, s 
Anglia fölkészült, hogy erővel és éhséggel vesse azt alá i de két
ségbeesetten védte magát, s alkotmányt léptetett életbe, mellyet 
szerzödésileg megőrzött, midöo engedni volt kénytelen (1814 máj. 
14). Birtokba vétele igen kedvező helyzetet biztositott Svédország
nak, melly maga és Dánia közé ékelte azt, mig odal1agyva Fín
landot megszabadult Oroszország fenyegető szomszédságától, mi
nélfogva kevesbedtek költségei, mert kevesebb oka volt bent félni, 
és elég erős maradt Oro11zország és Anglia között védeni a Balti
tengert; Dánia cserében svéd-Pomoraniát és Rügen szigetet kapta, 
mellyet Poroszországnak eugedett át Lauenburgért az Elbeig; lát-
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IUlólag csekély, de a belyzétet tekintve fontos kárpótlás. Schweiz 
eemlegesnek nyilváníttatott, s igy védi FrancziaorRzág gyenge ol
dalát; s az ak kori tényeket jellegzö sietséggel szövetségi alkot
mányt léptettok ott életbe. Spiu~yolország iránt nem volt szUk
séges rendelkezni, ruiután már előbb visszanyerte azt a régi ki
rály. Portugalia királya Brasiliába költözvén át, az ország gyar
mat lett, B relJdezni kellett \ol na azt j de vártak vele, mig bekö
vetkeztek az elöre nem látott események, mellyeket már kés8 
volt orvosolni. 

Oroszország északon Finlandot, délen Bessarabiát és Moldva 
egy részet szerezte meg; keleten a Perzsiával akkoriban kötött 
béke-szerződés folytán sok tartományt kapcsolt magához, Sándor 
helyre akarta állitani Lengyelországot testvére Constantin, vagy 
az Oldenburgi herezeg részére j de Poroszország csak azon esetben 
lett volna hajlandó erre, ha átengedik neki Szászországot j mig 
Talleyrand azt vitatta, nem lehet birtokaitól megfosztani egy ural
kodóházat, s a hóditás nem semmisiti meg a jogokat 1). Csak ke
vés híja volt, hogy fegyverre nem került a dolog; Ji'rancziaország, 
Anglia, Ausztria szövetkeztek, mig Constantin tömörülésre szólit
totta fel a lengyeleket saját létök oltalmazása végett, 11 Nesselrode 
gróf kijelentette, mikép nyolcz millió fogott fegyvert a ftlggetlen· 
ség mellctt. De ha Castlereagh, Sándor tulsulyra jutásától tartva, 
szitotta e mozgalmakat, egy más még nagyobb és közös félelem 
a visszatért Napoleontól háttérbe szaritotta a féltékenységeket j s 
Lengyelország az orosz birodalommal egyesitett külön országot 

l) Kérem tigyelembe ''euni Talleyr~>ndnak 1814 decz. 19-röl kelt B Met
ternichhez intézett jegyzékét, mellybeu egy olly embertöl s illy okm~nyban egé
szen ,. áratlan hévvel és érveléssel mondja: "A ,zász k~rdés fdfontosságu lett, me rt 
a törvényszerü;ég (legitimiths) s az egyeosuly két elve semmiféle mb kárdésbeo 
nines együttesen s olly magas fokban veszélyeztetve. Hogy törvényesuek ismer
jük el a rendelkezést ez orsd.g fölöt t, igaznak kellene tartanunk, wi kép a kirá
lyok feleletre vonhatók j hogy mindaz itélhet fölötttik, akinek cs,11k akrtrata és te
hetsége van elfoglalni birtokaikat j hogy rnindeu kihallgatás és ,,édelem nélkül 
elitéltethetnek; hogy a rájok kimondott k~rhoztató itélet családjaikat ée népei
ket. is sujtja; hogy az elkobzás nak, me Ily szllmüzetelt a polgárosult nápek tl:lr
\'énykönyveiblil, a XIX. szándban szenteaittetnie kell az euJ·ópai közjog ~Ital, 
mintha kevésbbé volna gyUlöletes egy orszllg elkobzása egy kunyh6 lefoglalt\· 
sánál; hogy a uépeknek a:.~ uralkod6kéit61 külöu semmi joguk nincs, e ugy te
kintei.hetnek mint a hatalom csordlli j hogy a Bonverainség csupán hóditb utján 
elves"'theta és megszereiP.IhetiS j sló6val, hogy minden törvényes ann11k , aki 
erösebb •.. ,'' 
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képezett. Krakó · szabadnak és ö rök r e fii g g e t l o nnek nyil
váníttatott 1). 

Lengyelország tehát most is ezétdarabolva maradt; Szá.szor· 
szág lakolt engedékenységeét-t Napoleon irányában, olly m6d~n, 
hogy életben hagyatott ugyan, de területének felére szorittatott, a 
másik fele Poroszországnak adatván át, melly, hozzávéve a lune· 
viiJei szerzödés által reáruházottakat, kétszerte nagyobb lett mint 
volt II. Fridrik alatt. Legnagyobb érdeme volt ebben Harden
berg grófnak, Poroszország képviselöjének, ki általános eszmék
kel köpenyezte az ország nRgyobbitására irányult állandó és terv
szern törek vést. 

Ami Németország egyéb részeit illeti, legelőször is a me g
ü r ü l t területek voltak felosztandók, illyeneldil tekintetvén a vi
lágiak és függösitettek (mediatisirt), mellyek nem tartoztak elis
mert fejedelmekhez, s mellyeket nem szándékoztak visszaadni a 
bukottaknak'; aztán a belrendezést kellett eszközölni, megfelelölE>g 
a na.l!y igéreteknek s a még nagyobb reményeknek. A párizsi 
szerzödésben ki volt mondva, hogy "Németország államai függet
lenek leen dnek, s szövetségi kötel ék fogja azokat egyesíteni." Dc 
mit akartak ezzel mondani 'l látott-e a világ valaha olly szövetsé
get, melly senkinek ahi. nem rendelt kit·ályok és fejedelmekből ál· 
!ott volna? mennyire fog terjedni a fUggetlenség? milly termé
azetií. lesz a kötelék ? E kérdések megvitatása végett értekezle
tek tartattak Ausztria és Poroszor:;zág s a királyságokká emelt 
Bajorország, Würteruberg és Hannover· között, kizáratván Szászor
szág, mellynek sorsa függöben maradt. A többi államok és váro· 
sok elégedetlenséggel látván kizáratámkat, ~;zintén tanácsba gyi;l
tck, dc mit sem adtak rájok, miként nem voltak tekintettel a tör
ténelemre vagy a népek ohajaira. De bár beismerték szükségét 
az államok szarosabbra füzéséuek, nem akarták anna.k eszközeit; 
megtagadták a császát·i méltóság visszaállitáaát, ép olly kevéssé 
tetszvén az Ausztriának mint az nj királyoknak; s elégségesnek 
látszott azt eszközölni, hogy Ausztria és Poroszország cgyerlö be
folyást nyerjenek a szövetségben. A mi a népeknek igért szabad
ságot illeti, a szükség pereze nagyon különbözö attól, midön egész 
nyugalommal lehet a zöld asztal körül intézkedni. Mindazáltal kii
zönségesen beismerték sztikségét a tartományi gyiilések életbe lép
tetésének vagy visszaállitásának ; s még Aus~triának sem volt ez 

l) Ausztria elfC~glalla azt 18-17-ben. 
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ellen kifogása. P o!·oszMszág, Stein és Hardenberg intézkedései 
folytán , a legelőbbhaladt német állam, melly érettnek mutatta 
magát a. nemzeti képviselet megnyerésére, s kedves volt Német
ország elött a. szerepét·t, mellyet 1813-ban játszott, maga részére 
vonzotta a l'okonszenvekct s az értelmiséget. Hannover, melly 
angol eszmékkel táplálkozott, figyelmeztette a. hatalmakat, mis'lle
rint a hóditás által okozott változásoknak nem kell vala kényural
mat szülniök, sem megsziintetniök a részleges alkotroanyokat s 
ama képviseleti kormányt, melly a legrégibb idők óta közjogilag 
létezett Németorazágban. Valóhan Anglia akkoriban minden ál
lamtudós által mintául tekintetett, s folytonosan alkotmányokról 
beszéltek 1 mcllyek a belső békét is hiztositanáK., akadályoz ván, 
nehogy a pártok kü'llddme a királyt magát is érintse, csupán a 
felelős miniszterek tétetvén ki annak. De Bajorország és Wür
temherg ellenszegültek, mintha a megszerzett souveraimégnek rö
vidségére szolgált volna egy szövetségi tanácshoz fordulnia; a né
pek jogai - mondák - szemben a fejedelmekkel házi kérdés, 
melly nem tartozik a congressnshoz. 

Buonaparte partraszállása e tekintetben is csillapitotta a rész
leges egyenetlenkedéseket j ugy vélték, a belső rendezés egyedi 
szent jog, s hagyták, hadd végezze azt kiki magától j s az ellen
zök meghajoltak, inkább akarván tökéletlen alkotmányt mint sem
minöt. Ausztria visszaszerezte Ti roJt és Salzburgot, megürült te
rületekkel kárpótolván Bajorországot; a würzburgi nagyherczegnek 
visszaadták Toscanát : a primás lemondott a fra.nl{furt.i herczeg
ségröl: a rajnai szövetség egyéb tagjai a Napoleon által tet·emtett 
állapotban hagyattak; a westphali királyság az eredeti birtokosok 
között. osztatott fel: Oldenburg, Mecklenburg, SzÁ~z· "\Vei mar nagy
herczegségi czímet nyertek, ugyszintén Luxemburg is, melly Né
met-Alföldhöz eRatoltatott: F1·ankfurt, Brema, Lübeck, Hambm·g 
szabad városok maradtak. Ezek B Németország BouverJ~.in fejede). 
mei, oda értve az osztrák császárt, a porosz, dán, németalföldi ki
rályokat, örök szövet!H~gre lépnek 1) a bel és kül biztonság, B a 

.,- 1) Szerzödök voltak : l. A11sztria tb 2. PoroAzo AzÁg a uémet liirodalom
hoz tartozó tarr.ományokrH nézvE>, o<la értve Szileziát, 3. BajororHzág, 4. Szá.szor
nág, 6. Hannover, 6. Würtemberg, 7. Badeo, 8. He~sen vAiasztó-fPjedelemség, 
9. Hessen o:~gyberczcgség, 10. Dauia n:iint Holstein birtokon, 11. N~met-Aitöl<l 
Luxembnrg birtoklása folytán, 12. Brauusehweig, 13. Mecklenburg-Scbwerio, 
14.. Nl\sHan, ló. SZ!I~z-Weimar, 16. Sze\u-Got.ba, 17. Szásii•Coburr, 15. Sz{uz· 



JlölOIÖDÖII függetle11116g é'a' lléTthetlenség vagett j jógokban o:iindnyá· 
jan egyenlök; a gyülésen, melly Ausztria tiszteletbeli elnöklate' 
alatt Frankfurtban ülésez, a tizenhét szavazat a harmincznyolcz 
tag közölt asztatik meg; midön alaptörvényekröl van szó, telj~s 
gyűlésben minden egyes állam tcrület-tU'ányban szavaz, melly uton 
hatvankilencz szavazat fog kikerülni. Vitás kérdéseiket fegyver 
nélkül döntendik el j a szövetkezésben szabadok, de mindig fen
tartlissal a Szövetség vagy az azt alkotó államok iránt. .Minden 
államban területi rendek fognak alakittatni, de nem határozták 
meg, miként és mikor: ugyanazért nem voltak kénytelenek beval
tani igéreWket. 

A függösitett államok, mellyek visszakövetelték elvesztett 
birtokaik at, a gy üléshez utasittattak j és soha sem nyertek itt sza
vazatot, hanem csak némi kiváltságokat és megkülönböztetéseket 
azon államokban, mellyekhez kapcaoltattak. Az egyházi fejedel
mek semmit sem kaptak, mindenöket a királyok ragadván ma
gukhoz j még csak kellő jövedelmet sem biztositottak a főpapok
nak. Sok egyéb dolog a gyülásnak tar·tatott fen, még a sajtó
szabadság is. 

Németország régi ezervezetében tehát nagy változás történt. 
Oda lett a római szent birodalom eszméje j nincs többé császár, 
nincsenek választók, nincs hierarchia a fejedelmek között, nincs 
közös törvényszék j a birodalmi gy ülés megváltoztatta természetét, 
nem lévén abban képviselve sem az egyház, sem a nemesek, sem 
a varosok, és nem kivántatván többé a császár beleegyezése j az 
arany Bulla B a választási föltételek elveeztették érvényöket, s 
elfogadtatnak a czimek és az absolut hatalom ngy amint egy ide
gen hódító keze adta azokat. A felsöbbség tényleg Poroszország
nál marad, mig Ausztria inkább Olaszországhan s a szlávok kö
zött keresi a hatalmi sulyt j a katboHcismus 1 csupán Ausztria és 
Bajorország szavazatára szorittatva, alárendelt helyzetbe jut azon 
birodalomban, melly a középkorban a kereszténység élén állott 1). 

Meiningeu, 19. SZti.Hz-Hildburgbauseu, 20. Mecklenburg.Strelitz, "ll. Hol~tein-01-
denburg, ~2. Anhalt-Dossau, 23. Anhalt-Hernburg, 24. Anhalt-Köthen, 25. Bchw,lrtz
burg-f:!onderahau9en, 26. Scbwartzhurg-Rudolstadr., 27. HohenzoiJ..rn-Hecbingeo, 
28. Lichtenstein 29. Hohenzollern-Bigmaringen, 30, Waldeck, 31. és 32 Reuss, idős h 
és itiabb ág, 83. tlchaumburg-Lippe, 34. Lippe-Detmold, 36. Lübeok szabadváros, 
ugyszint'o 36. Frankfurt, 37 Brema, 38. Hamburg-. 

1) SzA&zország- királya katholikne, de tulsulylyRI birván ott a protestansok, 
ezek 'rtelm,ben kéo;rteleo miiködnf. R··hen7.vllern·Si:,;nwringen ~s Hecbingen, 
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MtglSrizv~n a fajf!gysdget, nem voltak 6gyelemm6l amaz egyeégré, 
melly a törvények ből, intézményekb<H, közös biztositékokból szAr
mazik j nincs ott központosítás j a régi birodalom összes fogyat
kozásai megmaradtak a tisztelet nélkül, mellyet annak az idő köl
csönzött; s Németország megfosztva látta magát a szabadságokt611 

mellyek keblében ezülemlettek, s mellyek nevében fölkelt. 
A vérmes remények kijátszá.sát vagy késleltetését megbocsá

tották a népek, me rt kielégíttetett a nemzetiség átal á nos óhaja; 
az, hogy fölszabaditattak nz idegen járom alól, szemet hunyatott 
velök a módok fölött j s jóllehet az apró trónok ama nagy száma 
növelte a költségeket, a. hadseregeket, az udvarokat, mellyek min
degyike igen gyenge arra, hogy önálló eljárást kövessen, mindaz
által Németorazág visbzaszerezte a függetlenséget s a régi hat:iro
kat j kevésbbé kellett félnie Ausztria vagy Poroszot·Bzág nagyra
vágyásától, mert Franczia és Oroszország megfékezendették azokat; 
tetszett a szerződés, melly az összes államokat küzdclemre kötc
lezte bármily fölmerülhető ellenséggel szemben, s örömmel látt:\k 
magukat német fejE>delrnek alá vetve, bárha az erkölcsi illemek 
megsértésével történt is az. 

Német-Alföld nterület-nagyobbitás ez imen u Hollandhoz csa
toltatott, azon hitben, hogy amaz hadseregével, emez t en geri ere-, 
j~vel szilárd korlátot ltépezendnek Franűziaország és Eazak között, 
annál inkább, mart könnyen kezet foghatnának Puroszországgal. 
Az OTaniai ház királyi czimet vett fel, alkotmányt adván, mellyben 
eredet, nyelv és vallá~ra nézve különbözö két népet igyekezett 
összeolvasztani. Anglia, ltárpótlásul a Holland által neki átenge· 
dett Esst>quebo, Demerary és Berbiceért egy vát·vonallal erősi

tette meg annak határait; a gyarmat-birtokok: Surinam, Curassao, 
Saint-Eustache, Saint-Martin, Bata"ia, Banka és a Molukkák visz 
ezaadatván, csupán a királynak vettettek alá. 

A huszonkét éven át majdnem szakadatlanul folyt kHzdelem
ben legmakacsabbnak mutatta magát Ausztria, nem kimélve az 
áldozatokat, költségeket, érzelmeket, méltóságot j mindig utó)eó 
vonult vissza a c~atatérröl, mindig há.borut·a készűlt a béke alatt, 
s szövetkezve az ellenséggel leste az alkalmat, hogy csapást mér
hessen arr~. Máltányosnak látszott tehát, ha nayyobbodva hagyta 

s Liebtenstein katholilius fejedclem~égeknek egy szavazatnk van öt prote.tansaal 
megosztva. - Pedig hát a katholikusok sza\ma tizenöt milli6, a protestaneoké 
tizenh:írom. 



el a küzdtért. Poroszországot, a régi vetélytá.rst, szövetségesév~ 

tette 1) j a császári köpenyt, melly teherré vált, eldobta magától j 
tartományait, mellyek esetlegesen hnlmozódtak össze, pompás czirp 
alatt egyesítette. Belgiumot, e távol fekvő birtokot 1 mellynek 
gyümölcse cseltély, védelme nehéz vala, melly egyetlen háboru év 
alatt többe került ne!d, mint amenuyit tiz évi béke alatt jövedel
mezett, már 79-ben Bajorországét•t akarta volna cserébe adni: 
miért is nem vallott kárt annak elveRztésével. Látván, hogy nö
vekedése akadályoztatni fogna Németorszá~ban, s nem nagy ked
vet érezvén magában Kelet felé kerekiteni ki birodalmát, hol pat
riarchalis rendszere könnyítette volna kiragadni a népeket barbár 
állapotuk ból, Ausztria Olaszország felé fordult, s egy terjedelmes, 
virágzó, hatalmas országot nyert ott. 

A forradalomban Olaszország, akarva nem akarva, mind po
litikailag, mind az eszméket illetőleg, ujból öntetett. Napoleon elég 
meggondolatlanul hazára és nyelvre nézve egységes népeket dara
bolt szét, s egy országot alkotott, melly, el levén szigetelve Ft·an
cziaországtól, csak álnok módon kormányoztathatott; s melly min
den jövőt nélkülözött, mert, vagy gyenge marad, és akkor el
nyeli azt Francziaország, vagy erőssé növi ki magát, és akkor 
beolvasztja a töle elszakasztott részeket. Mindazáltal, ba nem 
erőszakoskodik a pápával, Napoleonnak liikerülhetett volna a fél
szigetet három, egymással szövetkezett állammá tömöríteni, mely
lyeknek semmi érdekök nem leendett másokat sérteni, mig a fél
tékenység Ausztria és Francziaország között elégséges lett volna 
azok biztosítására. E nagy lépéshez az egység felé hiányzott nála 
a bátorság. Késöbb az olaszok, bíztatva ~ hatalmasak által füg-

1) A Hzövetség Ausztria, Poro~z é~ Oroszor.;z>Íg között, ruelly azt~n alap
jává lett a barmin<'z évi békének 1St ó után, ugy teldotetett a ~agy politikusok által 
mint 'zörnyeteg és lebet<Jtlen t~ny. A sileziai Gentz, egyike a legjobhan érte· 
sült embereknek, ki 1814-ben Ausztria jegyzlil(önyveit vezette, s ki 1831!-hen 
halt meg, kétségbeesve sajllt hazlljának ügye fölött., 180 l-ben következőleg irt 
nz 1772-iki ezövetdg tárgyábau: E mnlékony ~zövetség AuHztria, Porosz és 
Oroszország köz(it.t sajátsilgos tüMmény volt-, melly a legnagyobb emberek egyi· 
kének szellemi seg<ldkezése mellett rendkivüli köt·ülmények találkozása által 
született, s minden rendes politikai számílAs hat/irain tul ment. Ki illy jelensé
geket számitAaba akarna venni , átlépné 11. lurlomáuy körét, s el:hulná saját 
elégtelenségét: hasonl 6 com binatio sok Sli'HÍzadun keresztül sem foniulhatna ismét 
dö; s tart6ssága mind a dolgok tormészetével, mind az öseszes politikai viszo
nyok azükeégee rendével ellenmondásban állana." Éta!. de la .Z..'rance a la jin 
de l' an VIII. 
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getlenségi törekvésökben, ennek lehetöségét az átaJános szövetke
zésben s az erö és ipar növelésében látták. De midlln a cselek
vés szüksége beállott, inkább biztak mások ígéreteiben, mint saját 
karjukban, és elvesztek t). 

Amaz uj alakitás következtében egynémelly államok eltün· 
tek, mások kikerekittettek, a köztársaságok véget értek, s legro
szabb bánásmódban részePÜltek, mellyek legkevésbbé érdemelték 
azt. Ha a kikiáltott jogszerűség nem csupán a királyokra hanem 
a otpekre is tekintettel van, Velenczének, melly nem tette magát 
vétkessé Napoleon pártolása által, vissza kellett volna kapnia füg
getlenségát: a helyett azonban elfoglalta azt Ausztria az ö régi 
Lombardiajával, mellyet Valtellina is növelt. Minélfogva Ausztria, 
melly a megelőző században az ö örökös tartományaitól elkülön
zött milanói területen kívül mit sem birt Olaszországban, most öt 
millió lakost és nyulczvannégy milliónyi évi jövedelmet számító 
országot keritett ha tal mába, V elenezével és háromszáz mérföldnyi 
(miglia) tengerparttal, s erdökkel és emberekkel, igen alkalmasakkal 
arra, hogy tengeri erőre tegyen szert: egy részr!H megnyiltak elötte 
Schweiz s a Ticino által gyengén védett Piemont; más részröl 
ferrarai, piacenzai, coma.chioi örségei biztositották neki a Pó átjárását; 
Ft·iaul és Valtellinn által egyesitvén tartományait az alpeseken-tuliak
kal, az Addától az hónzoig mindeu völgy szabad utat engedett neki; 
az egyedüli Mantua helyett, melly kevéssé megbizható erőd, a 
Mincio s az Etsch igen erős vonalaival födözte magát; Legna.go, 
melly előbb elenyészett a mély síkságon, igen fontos lanczszemmé 
vált Mantua és Verona között; melly utóbbi első rendü elsánczolt 
táborhelylyé alakittatott át, mögötte az állam összes tartalék és 
pótcsapataival. Rokonait ültetvén Toscana, Modena, Párroa trón-

•) 1816 marcz. 20-Au, Ca~tlereagh lord, Auglia teljhatalmu követe a b'csi 
congreR:;uson, kérdőre vonatvAn a parlamentben a kirAlyok által rendezett nilp
vbár ir!,., t, válaszu l adá, miktlp czéljnk volt: "egy ren4l9z.lrt Allapitani meg, 
melly alatt a népek békében élhessenek egymás közí:ltt ; ngy11nazért nem helyezni 
vissza azon bnkottak11t, kiknek visszahelyezése uj veszélyekbe döntheinti Euró
pit. Olaszország semmit se.-o tett, hogy lerázza a franczia igát ; miért is cnk 
bóditott or.Ziig gyanAnt tekintbetö : szüiiséges volt azt átengedni AusztrilLnak, 
hogy igy e batalom azoros szövetstlgben maracijon velünk. . • A uPpek elöité
letei csak 11kkor érdemesek a figyelembe vételre, ha n~m allenkeznek valamelly 
kitözött czrllal. Ámde a szövetséges hatalmak kezességet vállalvia a párizsi 
azerzödéssel Enr6pa biztonságaért, ez átalllnos bizton~ig ~<rra kötelezett minket, 
hogy erö~11akot kövessünk el uz olaszok ér1elmein." 
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aijba, Ausztria fél Olaszországot kezében tartotta. Csakbogy az 
olasz tartományokban Francziaország uralma alatt olly eszmék 
terjedtek el, mellyel< nem igen hangzottak össze Auntria rendsze. 
réve!, miert is törekednie kellett, hogy kielégítse vagy elfojtsa 
azokat, 

A toscanai ua·alkodóbáz, mert osztrák volt, jóllehet már elöbb 
dus kárpótlásokat nyert Németországban, visszaszerezte a régi 
herczegséget, new csak, hanem Piombino herczegs~gen s a csá
Kzári hübéreken ldvül, még amaz erödit~tt helyeket és Elba sziget 
egy részét is k11pcsolta, mellyek anuyiba kerültek Nápolynak. Az élö 
Napoleon özvegyének székhelyet akartak adni: s Parmát, Piacenzát 
t!s Gur.atallát jelölték ki neki élethossziglan, miá.ltal a spanyol Bour
bonok igé11yeit sertették, s a népeket egy életjáradéki kormány bátrá
nyainak tették ki. Ez igaztalanság több mást vont maga után, 
mert Lucca, me Ily hasztalan követelte vissza a régi szabadságot s egy 
ideig a németek által tartatott elfoglalva, mint ideiglenes birtok szin
tén Hetruria régi királyának lett alávetve, kinek Maria Lujza 
halála est>tén vi~sza kellendett azt arlnia, hogy Parmát és Piacen
zát foglalja el holyette 1). 

A savoyai ház, melly, daczára saját érdekének, idegenséggel 
viseltetett a forradalom iránt, nem csak megtartotta minden birto· 
kát az Alpeseken innen és tul, csupán egy határerödöt engedvén 
át Schweiznak, hanem, bármennyire zokon vette azt a helyhatósági 

1) Egy 1816 mllj. 20-ikl különlegea pótozikkely uerint non esetben, ha 
Parma herczegs~g Ausztriára ~zállna vissza, Piacenza vár•·s és az erlld megha
tározott körr:y~kkel a sardinilli királyt fogja illetni. 1844 nov. 28-An Fl6renoz
ben Lucca 4\e Modena herczegei, a toRcanal nagyherczeg, Sardinia királya H 

az osztrák császár között több óllamrészel<re néne csereazerzödáa köttetett, 
hogy jobban kilterekithese~k birtokllikat, ha bekövetkezik az idő, mid!Sn majd 
Lucca herov.egs4gnek Toecanára, s Parmának és Piacendnak a apanyol infanara 
kellend átuóllaniok. Toscana megtartaadja B11rga és Pietrasanta vicariatusokat 
a Parma jilventlöbeli herozegáuek fogja átengedni Pontremolit, Bngnonet s a 
luni.gi81Jai kapuolt területeket. Parma harczege a modenaiuak adja át Guas· 
talla herczeg>éget a a parmai filldnyelvet az Enza jobb partján; A császár elis
meri a gnaatallai herczegség átengedé•~t. a a báramiAsi jogot, melly Guastallára 
B a• En.zán tuli területre nézve at illette, a pontremolii kerületre 8 Lunígiana 
hátra leviS részére szállítja át, mellyek a parmai herczegnek adRttak. Ha a 
parmai herczt>gség valamikor Ausztriára esnák vissza, a császAr Sardinia királyá
nak fogja oda engedni Lunigiana emlitett részét s Treijchiet: o, VillRfranca, Caste
voli, Mulazzo kerületeket; s minder;t a szen:tldésiler kik!Höt.t Piapenzr. város 
éa er8d hel,-ett. 



haEafieág 1), Genuát is birtokaihoz csatolta, kötelezettséggel aza. 
bad kikötöt a nem tudom miféle jogokat tartani ott fen. Talan 
ell>re látták a hatalmak, hogy az elárult köztársaság ltelletleni11 
fogja viselni a subalpini igát, és sohasem olvad össze a piemon
tiakkal, akadályokat és zavarokat okozva a kormánynak. Igy 
akarták az Alpesek l:Srét er8siteni a két szomszéd oriás ellen, de 
még sem annyira, a mennyire azt ez egyetlen olasz uralkodóház 
biztonsága megkivánta volna. A monacoi herczegség a Matigno
nik birtokában hagyatott, de Savoya védoöksége alatt. Modenát 
Maria Beatricenek 1 az Estek utóls6 ivadékának adták 1 ki egy 
osztrak herezegre szállitotta azt át. 

A pápai államok körül sokat vitáztak, mig végre megegyez· 
tek a hatalmak u'!y tekinteni a pápát mintha soha sem állott 
volna háboruban, s következéskép mintha a tolentinói szerz8déa 
nem is köttetett volna; s elhatározták teljesen visszaadni államait, 
nem zárva ki az idegen államok közé beékelt Pontecorvót és Bene· 
ventót sem. Azon ban Francziaország megtartotta A vignon t, Ausztria 
pedig (daczára a pápa tiltakozásának, ki ugyanazért nem írta alá a bé
csi szerzl>dést) jogot tulajdonitott magának örséget helyezni el 
F~rrarában és Comachióban, vagyis megvetette lábát a Po folyamon 
tul. Talán bizony a pápa uralma fegyverekre támaszkodik? ezek 
napról napra megfosztha~ják Bt birtokaitól ; mindazáltal létének 
kérdése érintetlenül maradna. 

A nápolyi Bourbonok husz éven át küzdöttek fegyverrel és 
szolgálataikkal a forradalmi eszmék és személyek ellen; mind
amellett még O!!ak Nápoly-országot sem kapták '\'issza, mig Murat 
~ukott kisérlete ismét kezökre nem jtUazotta azt. Akkor a szá. 
razföld Siciliával egyesittetett, de uj területek nélkül, mikblSI pe-

') A getoua.lnk rám)ltattak a hitrányoku., mellyek uArm&&nAnak ,,•gymA• 
irint olly idegeneiiggel viaeltetil l§s egyenetlen népek egyeaitéeébi:ll, millyenek a 
Iigurok és a subalpinak voltak mindig." (f'areto lelJele Ocutlereagh lordhoz 1814 
máj. 11-röl); a inkább "az Enrópáb11n uralkod6 falaéges csalAdok valameily rokonát 
ohajtották fejedelmül" c•akhogy megtarthassák fúg~etlenaégökut - "nagyon is 
eleven emlékben levén m~g a b11jok, mellyek az idegm nralommnl rgyütt jiÍr• 
nak." (Se1Ta Jtgyt:éke a béc1i congres1uahoz). 

A vita, melly akkoriban e tárgy kBrül az 11ngol parlamentben kifejlett, 
hol az e)J.,ndk a jog·ok, 11 kormány a tények a az illemek mallett azA ll ott sik ra 

~gyikP a llwf•lntoaabhaknak a politik" a a nemzetkö~i jog fölött. Kivonatilag 
olvash11t6 az Sclopla-nál, Delle l'tlazioni politiohtJ tra la dina1tia di Savaja e if 
~!"liO brüannioo. Turia 18119. 
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dig minden más fejedelemnek kijutott a maga r~sze. Annyi bizo
nyo~nak látszik, hogy a Marcák oda igértettek Siciliának, mig 
Ausztria a romagnai négy legatiót tartandotta meg. Nem akarván 
azonban zavarui a pápa. végnapjait, a szerzödést titokban tartották 
annak halálaig. A mint ez bekövetkezett, ld tudták játszani a 
sicilíai reményeket. Nápolytól elvétetvén a toscanai erődök, Piom
bino és Elba sziget egy része, mellyeket három századon át birb 
a toscanai osztrákoknak adattak : ro indazáltal a Két-Si c i l i a
o r sz á g nagy test ma1·adt, melly (ha vége t érnek a tartományi 
versenygések) nem csak Olaszország, hanem Európa márlegében 
i~ sulyt vethet. 

A joni szigctekre Oroszország tarthatott némi igéilyt: de 
Sándor önzetlensége vagy barátainak fáltékenysége köztáröasággá 
ismertették azokat el Anglia védnöksége alatt, melly hatalom , 
helyörséget és egy lord bíztost ta1·t ott, s nevezi a Senatus elnökét. 
E szarint a nép, nHlily tisztán kereskedésblíl él, a ki~álólag iparos 
nemzetnek adatott. 

A hűbérjog teMt megszünt európai közjog lenni; Németor
szág fejedelmei s a schweizi kantonok egyenlök lettek egymás 
között, a középkor köztársaságai eltüntek, néhányat kivéve, mely
lyek módosittattak ; elismerték a bevégzett tényeket, biztositván a 
forradalomban szerzett jogokat. A maltai rend elveszett s bár a 
királyok által késöbb ujra fölelevenittetett, el lévén szórva, kép
telen többé a jóra, mit egykor, alkalmazkodva az időkhöz, szikla
szigetén mivelt, s most már csak a nemesi nagyt·avágyás kielégí
tésére szolgál. Nemzetek idegen népeknek , köztársaságok ki
rályságoknak vettettek alá ; a papság s a pápai hatalom gyakor
lata iránt semmi intézkedés nem történt j a katholikus Belgium a 
kalvinista Hollandiának, a régi egyházi választó-fejedelemségek 
a reformált Poroezországnak, a katholikus Lengyelország a görög 
Oroszországnak vettettek alá. Az angol parlament menydörgött 
a népek ez önkényes felosztása ellt'n, mellyek elvétettek az ural
kodóktól, kiket szerettek, s ujaknak rendeltettek alá, ép ugy, mi
ként Napoleon tett volna; s nem valami nagy köz-haszon végett 
tették ezt, hanem hogy egyiket másikat kielégitsenek, kártalanit
sanak, s tették a tiltakozások ellenére j ugy hogy az európai béke 
megállapításában nem annyira a rokonszenvekre és illemekre mint 
inkább a számra voltak tekintettel. Belátó politikusok már ak
kor tólvetették a kérdéseket, miért nem tartják a hatalmak magukat 
a kikiáltott elvhez, s miért választják el az uralkodó házak jog-



386 -

szerüségét (legitimitas) a nemzetekétől ? Mire való egyesiteni 
Svédországot N orvegiával 1 Belgiumot Hollandiával? miért nem 
adják vissza Genuának és V elenezének a függetlenséget , miután 
minden hóditmány visszavétetvén Francziaországtól megszünt az 
ürügy, melly alatt elfoglaltattak ? miért meghagyni Szászországnak 
a kit·ályság nevet, s windamellett feldaraboini azt ? miért nem 
állitják vissza Lengyelországot? Tehát a gyülölet és boszu a di
csöség ellen politikai óvatosságnak vétettek j amaz indulatok által 
sugaltatva a fejedelmek félénken viselték magukat a mult veszé
lyekkel szemben, de nem gondoltak a jövendőbeliekre: vagy pe
dig haboztak, ki akarván egyeztetni a mult félelmet a jelenlegi 
nagyravágyással, az akaratot: beváltani a tett ígéreteket, a haj
lammal: megtartani az önkényuralmat. 

Mit sem határoztak Törökországra nézve, melly zsákmányul 
van kiszemelve, s hagyták azt tovább is kegyetlenkedni a most 
már uj sorsra megért Görögország ellen. Nem gondoskodtak 
Dél-Amerika gyarmatairól, jóllehet valamennyi forrongásban volt. 
Pedig tehetségökben állott volna jó kereskedelmi szerződéseket 

kötni, megakadályozni a sok vérontást, wenhelyet nyitni a szám
talanoknak, kiket a béke foglalkozás nélkül hagyott, kereskedelmi 
szellemmel helyettesitvén a katonait ; s virágzáara juttatni Spa
nyolországot azon eszközzel, melly a helyett romlását vala clöidé
zendö. 

Tehát a forradalom, melly demokracziával kezdődött, a né
pies kormányok s a választó államok megsemmisítésével s a mo
narchiák szilárditásával végződött: a császárság, melly windenkit 
levert, utóvégre minden ellenségét magasabbra emelte. Napoleon 
által Ausztria urnöje lett az Ádriai-tengernek j Piemont a Liguri
tengernek jutott birtokába ; Poroszország, mellynek ő a Hansa
városokat ajánlotta fel, miként oda adta annak Hannovert gyülö
letből Anglia iránt, a Rajnát szerezte meg; Oroszország Finlan
dot vagyis a Balti-tengert kapta tőle ; s Angiiának alkalmat 
vagy ürügyet szaigáitatott minden vetélytársán felülkerekedni. 

A forradalmat megelőzőleg, Európa államai egyensulyban 
voltak egymás között: Francziaország versenyzett Angliával, s ki
vivott előnyeik lépést tartottak ugy Európában mint a gyarma
tokban. Ausztria , belgiumi birtokánál fogva függésben állott 
Francziaországtól, Németországbau Poroszországtól, kelet fel.) Tö
rök és Ot·oszországtól. E két utóbbi kölcsönösen ellenőrizte egy
mást, mint szintén Svéd és Dánország is. Oroszországot annyira 

X.Vlll. 25 
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tüggi!lsbeo tartotta Fhtland, hogy a büszke Katalionak félnie lehe
tett III. GusztávtóL KiCosztatván a gyengék, csak az oriások 
maradnak; Fraocziaország, melly legtöbbet hoditott, a semmiségre 
vitetett vissza, s növekedtek, kik legtöbbet veeztettek, 

De ba nem lehetett többé félni a megnyirbált, lealázott, el
erlltlPnedett, megszá.IIott Francziaországtól, mások léptek helyébe 
veszélylyel feoyegetve Európát. Mig Ausztria és Poroszország 
önvédelemn.el vannak elfoglalva a földrajzi helyzet s a népek 
hajlamai ellen, Oroszország és Anglia oriásilu.g növekednek. Amaz, 
átlépvén a Vistulát, Németorszáe:ot érinti, mellyet gyengén véd a 
megtört Szászország ; alig n~hány napi távolság választja el 
Dresdától, Berlintöl, Bécst/SI i ellenségeit Ázsiában vagy Európá
ban szemelheti ki. Anglia, helyzeténél fogva nem nagyobbíthatván 
területét, olly pontokat foglalt el, mellyek biztositják neki a ten
gerek jogarát. 

Napoleon mulandó hatalmát tehát két halhatatlan váltotta 
fel: egyik, melly a tengeri felsőbbséget igényli, a másik, me Ily 
fegyver-uralom alá akarja vetni Európát i s majd szövetkeznek, 
majd háborut viselnek egymással, egész más eszmékért mint az 
igazeágéiért, különnemü két szolgasággal fenyegetve Európát. 

Pedig hát e munkának az volt czélja, hogy visszaállittaesék 
a mult B az egyenBuly; B e ezéinak feláldoztak régi jogokat, tör
téneti souverainségeket, erkölcsi illemeket, vallásos érdekeket. De 
a fejedelmek vagy minisztereik nem meghány and 6 elvek kel, ha
nem bevégzett tényekkel álltak szemközt, s két oiJalról Bürgettet
tek, egyrészt az akarat által beváltani a tett igéreteket1 másrészt 
a szükség által bárminemü rendet hozni a dolgokba. A háboru 
idején vállalt kötAlezettBégek nagy nehézségei; a szükség biztosi
tani a békét, melly akkoriban a világ legföbb ohaja volt; a féle
lem Francziaországtól ; végül a reménylettnél sokkal nagyobb 
gyözelem által szült elkapatottsá.g azt okozták, hogy az eredmény, 
daczára a kitünő szándékoknak, mindössze is csak körülményi 
kitatarozáB lett, melly ellen fejedelmek és népek, tények és taLOk 
tiltakozand6k valának 1). 

l) A congreesus kiSit•bgeit, mellyek 40 milli6 frankra rugtak, Ausztria 
Yhelte. A Cládzárl asztM.J naponként 300,000 frankba kerillt. 
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TIZENBETEDIK FEJEZET. 

A n é g e r ek. - A b e r b é r e k. 

Ki akarta e szövetség érdemelni a szent czimet? tehette 
volna azt, ha megszünteti akár a négerek rabszolgaságát a gyar
matokban, akár a fehérekét a berbér partokon. Nemesebb czél 
egyesithetné-e az összes európai fegyvereket, mint a boszuállás a 
meggyalázott emberiségért? 

Láttuk mát· (XIV. könyv, VI. f"j.), hogy a szükség: gyü
mölcsözökké tenni a forró földövek között elterülő vidékeket, mi
ltént hozta össze ezerenceétleneégökre a négereket a fehérekkel. 
A quakerak voltak elsők, kik Angliában kikiáltották a né.gerek 
felszabaditáeát a vallás nevében, s vaJoeitották is azt gyarmata
ikban. Wilberforce methodista, a gyöngéd lelkek és elmélkedő 

szellemek közegévé tevén magát, egész életének czéljául tüzte a 
rabszolga-kereskedés megszüntetését, és pedig vallásos eszmék utján, 
függetlenül a politikaiaktól ; e az egész világ összes kitünöségeivel 
érintkezésbe lépett, hogy megtérítse San-Domingót és Australaeiát. 
Parizeban a n é g e r-b a r á t ok egy társulata alakult, mellyben 
Mirabeau, La Fayette, Condorcet, Briseut, Gregoire tevékeny eze
repet vittek. 

De nem elég meginditani a sziveket, elhatározásra van szük· 
eág j e Fox segélyökre ment ez apostoloknak, világiasabb és való
sithatöbb eszmékkel, mellyek az ember igazság és méltósa\.g érze
téhez szólottak. Pitt, akkoriban mioiszter, habozott, s évről évre 
halogatta a javaslatot: mert igen jövedelmez() kereskedésr/SI volt 
szó, mellyet most már Anglia kiváltságosan üzött, tekintve tulsulyát 
a tengereken. De midön a franczia forradalomra a san-domingói né
gerek fölkeléssei feleltek, Pitt az emberszeretet hirdetőjeként kez
delte magát viselni. Felróják neki, hogy az angol politikát és 
érdeket tartotta szem előtt, s azért kiáltotta ki a fajok egyenl<l
ségét , hogy annál határozottabbá és iszonyubbá tegye ama 
gyarmat elszakadását Francziaországtól j s ml-g most is önzö 
érdekekblH származtatják Anglia erőfes:z.itéseit a rabszolga-kereske
dés m'egszUntetése körül : legyen bármiként, szerenesés a nemzet, 
mellynek érdeke azonos az ~mberiségével. 

Pitt tehát két órai q4mulatos beszédben rajzolta a parlament 
eUStt (1793) a rabszolga·keresk.edée iszonyait, a gyarmati szerve• 

2 ó• 
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zetet, a népesség állapotát, a szabadok munkáját szembesitve a 
rabszolgákéval, s előadta, miként lehet emezt pótolni, s szapori
tani a népességet és a termékeket a szabad müvelés segélyével. 
- "Miért kell eltörölni a néger-kereskedést? ( mondá ö); me rt 
az gyógyithatlan igazságtalanság. Az érv tehát százszorta inkabb 
szól a rögtöni mint a fokozatos eltörlés mcllett. Ha, mert igaz· 
ságtalan, el kell egykor töröltetnie e kerekedésnek, miért nem 
töröltetik el rögtön? m1re való csak egy órával is tovább élni 
hagyni az igazságtalanságot? Mindenki meg van győződve e ke
reskedés igazságtalanságáról j de némellyek azon meggyőzödéeben 
is vannak, hogy nem vehette volna az kezdetét ellenálhatlan szük
ség né lk ül, s azzal esititják a lelkiismeretet, hogy a Gondviselés
nek róják fel e bajt. Nem; nincs szükséges rosz, hacsak nem az, 
mellyet nagyobb bA.j nélkül nem lehetne akadályozni. Már pedig 
én képzelni sem tudok nagyobb roszat, roint évenként hatvan
nyolczvan ezer egyént rabolni el szülőföldéről, és pedig egyesült 
erővel a legmüveltebb nemzetek részéről, s azon ország törvényes 
szantesitése roellett, roelly roinden más országok között a legsza
badabbnak és legvirágzóbbnak tartja magát. Még ha valami nagy 
vétség bizanyuina is e szerencsétlenekre, minket illetne-e a hóhéri 
tiszt? . . . De mi roszabhat teszünk: rábírjuk 8ket, hogy adják 
el testvéreiket; hogy ellenséges betörések, indokolatlan há boruk, 
igaztalan ítéletek utján az áldozatok bizonyos számára tegyenek 
szert, melly a mi keresletünkkel arányban növekedik. Az afrikai 
háboruk az afrikaiakért vivatnak-e, vagy miérettünk? Az afrikaiak 
kezébe adott angol fegyverek azo~, mellyek terjesztik ama földön 
a pusztulást." 

S miután rendre megczáfolta volna a jól ismert álokoskodá
sokat: - "Volt idő, midün emberi áldozatok ro utattattak be szi
getünkön, s körülbelül ugy üzérkedtek rabszolgákkal, miként most 
az afrikaiakkal tesznek. A házasságtörés 1 a boszorkányság , az 
adósságok rabszolgákkal Játták el Róma piaczát; azokhoz járul
tak a hadi foglyok, s némelly szerencsétlenek, kik, miután minde
nöket elpazarolták volna a játékon, önmagukat s nőjük és gyer
mekeik testét tették koczkára. Mindez okok a régi szólamokba 
öltöztetve hozatnak fel most is, mint forrásai a rabszolgaságnak 
Afrikában j B ezek és némi ember-áldozat képezik a követelt bizo
nyiték ot, hogy Afrika természetszerüteg képtelen a müveltségre; 
hogy a Gondviselés visszavonhatlanul arra kárhoztatta azt, misze
rint rabszolga-iskolául szalgáljon a szabad és müvelt európaiak 
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részére. Miért nem lehetett volna ugyanazt mondAni a régi brit
tekröl? valamelly római Benator, ugy okoskodva, miként e gyüle
kezet egynémelly tagjai okoskodnak, miért nem mondhatta volna 
felölök: o ll y n é p e z, m e ll y B o h a s em fo g m ü v e l t B é g r e 
jutni; melly nincs rendeltetve szabaddá lenni; 
m e ll y u é l k ü l ö z i a z é r t e l m i s é g e t a h a B z n o s m ü v é
s z e t e k h e z j m e ll y a G o n d v i s e l é s á l t a l a l á b b s ü l y e s z
t e t e t t a z e m b e r i n e m s z i n v o n a lá n á l, s a r r a v a n t e
remtve, hogy rabszolgákat szolgáltasson a világ 
t ö b b i r és z é n ek ? És mégis olly rég óta kiléptünk már a bar
bárBágból, hogy elfeledtük, mikép egykor barbárok voltunk ; a tár
sadalomban igen ellentétes állapotra jutottunk azzal, mellyet egy 
római jelölhetett volna ki nekünk, s mellyet mi most Afrikának 
jelölUnk ki. Csak egy dolog van még hátra, hogy bevégzett le
gyen ez ellentét, s hogy ne érhessen bennünket a vád, miszerint 
még mindig barbár módon cselekszünk. Mi roanapig is folytatjuk a 
rabszolga-kereskedést, daczára annak, hogy kétségbevonhatlan 
elömeneteleket tettünk a polgárosodás utján. 

nEgykor ismeretlenek voltunk a nemzetek között, vad Bzoká
sokkal, romlott erkölcsökkel, az értelmiség alacsony fokán, ép ugy 
mik.ént most a szegény afrikaiak : de évek hosszu során át, lépten
ként haladva, gazdagok lettünk különféle javakban, a Gondviselés 
minden ajándékából böven kijutott részünk, hasonlithatlanok va
gyunk a kereskedelemben, kitünök a müvészetekhen1 minden más 
népnél elöbbre haladtunk bölcsészeti és tudományos fürkészetek 
terén, elhalmoztattunk a polgárosultság áldásaival. Békének, jó· · 
létnek, szabadságnak örvendünk; szelid és jótékony vallás vezé
rel utunkban j olly lwrmány-rendszerrel birunk, mellyröl, a tapasz
talás által felhatalmazva, elmondhatjuk, hogy a legjobb és leg
bölcsebb mindazok között, mellyek valaha érvényben voltak. 
Mind e jl\vaktól örökre elzárva maradhattunk volna, ha találtatnék 
valami igaz az elvekben, mellyeket Afrikával szemben e gyüleke
zet számos tagjai felállitottak j mai napig ama baromi és aljas ál
lapotban kellett volna sinlödnünk, mallybe a történet tanusága 
ezerint öseink sülyesztettek ; s mind erkölcsiség, mind ismeretek 
tekintetében kevésbbé volnánk felebbvalók a guineai partok durva 
lakoi~ál. De ha az észre és kötelességre hallgatunk , némely
lyek közülünk még megérhetik, hogy Afrika benszülötteit békés 
iparral és kereskedéssei foglalkozva fogják látni; látni fogják fel

tünni a tudomány és bölcsészet sugarait ama földön, melly késöbb 
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teljesebb fényben fog ragyoghatni. Akkor remélhetjük majd, hogy 
Afrika este felé szintén eljut azon j6téteményekhez, mellyek mi
reánk reggeli órában szállottak bőségesen j akkor Európa, előnyére 
fordítva e jólétet és tökélyesedést, méltó jutalmat veend nagylel
küségeért, ha nagylelküségoek lehet mondani nem tartani tovább 
ama szárazföldet a sötétségben, mellyböl már kibontakoztak a 
ezerencsésebb vidékek." 

A rabszolgakereskedéti megszüntc tése egyelőre csak fokoza
tosan fogadtatott el; de már az is nagy vívmány volt keresztül 
vinni ez elvet egy törvényhozásban, melly annyira ragaszkodik a 
multhoz. Miként láttuk, Napoleon, San-Domingóra nézve, ezente
sitette a rabszolgaságot; aztán zivataros kormánya alatt nélkülözte 
a szükséges higgadtságot egy illy baj orvoslásához. Dánia azonban 
17!:!2 máj. 16-iki rendeletével már minden rabszolgaker(•skedést 
eltörölt gyarmataiban; az európai congressusun, megfelelőleg az 
evangeliumi eszméknek, mellyek ott fölmerültek, eltiltatott a rab
szolgakereskedés; de a valósitás csak lassan haladhatott előre, s 
a legnagyobb erőfeszítések érdeme Angliát és az Egyesült-Államok 
néhányát illeti. 

A szárazföldi congressus, melly 1774-ben Philadelphiában tar
tatott 1 már kárhoztatta a rabszolgákkal való üzérkedést, s ki
mondotta, hogy többé ollyonok be ne vitessenek 1). Kevéssel 
előbb Virginia követei s Észak-Amerika tartományi congressusa 
ugyanazt határozták 2). 1780 ban Pensylvania szabadoknak nyil
vánitotta a négereket, kik a függetlenség kimondása után szület
tek j s kevéssel késöbb az északi és közép államok mP.gtiltották 
ujakat vinni be. De ha csempészet utján mégis vitetnének be, 
mit kell velök tenni ? Legigazságosabbnak látszott vissza adni 
öket Afrikának és a szabadságnak; s ugyanazért, sok kisérlet 
után, 1816 deczem berben az afrikai partokon Liberia gyarmatot 
alapitották, hogy elhelyezzék ott az Egyesült-Allamok felszabadí
tott rabszolgáit. 

Mindazáltal a rabszolga-kereskedés mérték nélkül növekedett 
a tilalom után, s ugy számítják:, hogy még mostanában is nem 
keve9ebb mint százötvenezer afrikai raboltatik el évenként, kiknek 
kétharmada elvesz, mielőtt hasznosíttathatnának a gyarmatok ban, hol 
igen szaporitanak, de mindig nagy a halandóság. Sok nemzet a 

l) Joumal of 00'111Jf'eu. I. köt. 32. Iap. 
2
) PitkiDa, Hi1e. vol. I. app. Nr. 16; - Jones, Def~m~ of the rlltJOl. p. 14,5. 
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rabszolgakereskedést egysorba h~lyezte a tengeri rablósággal j .a 

hosszas halogatás után foganatositni akarván, mit a bécsi congres
suson elhatároztakj, Britannia 1 Ausztria 1 Franczia, Oroszország 
1841 decz. 20-án egy szerzödést irtak alá annak akadályozása 
végett. Anglia, melly 1817-ben halálbüntetést mondott a rabszol
ga-kercskedésre, egy hajó-csapatot állitott fel az afrikai partokon, 
melly elfogná a negerszállitó hajókat, bármilly lobogó alatt evez
zenek, s törvény elé állitaná azokat. Innen kikerülbetlenül a 
motozási jog keletkezett: de a nemzetek, ama hatalom által bito
rolt felsőbbséget látván abban, minden erejökhUl ellene szegezik 
magukat. Az Egyesült-Államok, féltékenyek levén függetlensé
gökre, mindig kivonták magukat az elövigyázati rendszabályok B 

a motozás alól j B a törvénykezési formák azt okozzák, hogy ama 
kereskedés még mindig folytattatik ott, Jóllehet ott is egysorba van 
az állitva a tengeri rablósággal. Spanyolország szintén türi a 
rabszolga-kereskedést, amennyire megengedik azt neki a tulsulyu 
tengeri hatalmak j ezek által kényszerítve Portugalia eltörölte ama 
kereskedést, s igy megsemmísitette saját fioktözsdéit Uongóban, 
mellyek abból éltek. 

Egyedüli gyökeres orvoslat a rabszolgaság eltörlése lenne j 11 

az emberiség e tekintetben is elismeréssel fog tartozni Angliának. 
1823-ban Fowel Buxton 1 Wilberforce barátja, a parlament elé 
vitte e kérdést, előadva, mi módon eszközöltetett az Egyesült-Ál
lamok némailyeiben a fokozatos felszabadítás j de csak némi javi
tásokat eszközölhetett ki, mellyeknél fogva a rabszolgák nevelés
ben és vallásos oktatásban részositendők, polgári ~s bűnügyekben 

tanuskodhatnak , illő áron megválthatják magukat t bir~atnak 

tulajdonnal és átszármaztathatják azt, törvényesíttetnek házasságaik, 
áruba bocsátttLtván nem szakíttatnak el egymástól a családtagok, 
korlátoltatik az urak hatalma és jobban szabályoztatik az igazság
szolgáltatás. Egy lépés volt ez, melly senkit sem elégített ki; de 
1831-ben a kormány a korona összes rabszolgáinak rögtöni fel
~>zabaditállát mondotta ki, védnök-tisztviselőket rendelván számukra. 
A gyarmatosok feljajdultak, de az egyedül méltó válasz az lettt 
hogy a nyugati gyarmatokban a rabszolgaság megszüntetése 1834 
aug. ~-aejére határoztatott el, négy évi ujonczság köttetvén ki a 
házi, és hat évi a munkás rabszolgákra nézve, kik aközben tovább 
is az urak részére fognak dolgozni, de hetenként negyvenöt órai 
munkánál nem lehet tölök többet követelni. Husz m.illió font aterlio-
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get szántak a gyarmatosok kárpótlására, harminczöt lirát szá
mítva fejenként i s a rabszolgák hétszázezren voltak. 

Régi igazságtalanságokat csak nagy nehezen lehet kiirtani, s 
nem szüntethetö meg valameily baj a nélkül, hogy ujak ne lép
nének helyébe, rnellyek elviselésére készeknek kell lennünk. Va
lóban, a mellett hogy roppant költségeket kollett viselnie a kincs
tárnak, még a közföldek is müvelctlenül maradtak, sok birtokos 
végkép megbukott j a négerek nem méltányolják a jótéteményt, 
vagy visszaélnek azzal, s a szabadság kiváltságának hiszik uraik 
példájára henyélésnek adni át magukat. A kereskedés annyira 
hanyatlott, hogy a britt kormány évenként hat millió fraokot 
kénytelen fizetni gőzöseinek, mellyek az Antillákba járnnk 1), és 
számos csapatokkkal kell védenie az európai gyarmatosokat a 
felt~zahaditott négerek ellen. 

Ezt állitják a felszabadítás ellenzői, mig a pártolók tulozva 
adják elö az előnyöket. A sürgető kar-hiányon, mig a müvelés
módszer át nem alakul, Afrikából önkénytes munkások szállitásá
val, s az irlandiak és skótok kivándorlásának elömozditásával 
igyekeztek segíteni. A gyakorlati kivitelben sulyos nehézségekkel 
találkozott a parlamenti határozat, s a helyi törvényhozások eléje 
tették a rögtöni és átaJános felszabadítást a részlegesnek és foko
zatosnak. 1838 aug. 4-én vallásos ünnepélyek kiséretúben kiálta
tott az ki j és hétszázezer lény nyerte vissza az emberi méltóságot, 
anélkül, hogy a gyarmatok felforgattattak volna. Házasságok lép
nek az ágyasság helyébe i felülkerekednek a jó érzelmek j s a 
felszabaditottak, kik földmüvelésre és kis kereskedéere adják ma
gukat, keresik az élet apró kényelmeit, sőt a fényüzéstől scm ide
genek. Követni e nagy tény változatait e az ellenvetéseket, mely
lyek azzal szemben felhozntnal<, érdekében áll a történetnek, már 
csak azért is, hogy felfoghassuk, mikép jött létre, a XIII. század 
után, ama forradalom, melly a középko1· szolgáit szabad polgá
rokká alakitotta át. 

Peel Robert, bár nem pártolta a rabszolgaság eltörlését, 
minaazáltal ugy nyilatkozott nem régiben, hogy "az a legezeren
csésebb reform, mellyet a polgárosult világ felmutathat. Stanley 
lord pedig igy szólt a parlamentben (l R 42 marcz. _22) : "E nagy 

1) Az angol Antillák tizenöt nagyobb szigetböl állanak, kilenczszizezer 
lakoual: elsll helyet foglt.l el Jamaika, melly a felszabaditás előtt különféle 
tárgyakban ~venkén! szá?.buszonöt milliót is jövedelmezett. 
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kisérlet eredménye a gyarmatok jóléte mellett buzgólkodók leg
vé•·mesebb reménycit is felülmulta: nem csupán anyagilag növe
kedett nagyszerüen minden egyes sziget, hanem haladás történt 
ott az iparos szokáRokban, tökélyesedés a társadalmi és vallási 
rendszerben, s az egyedekben kifejlödtek a sziv és szellem-minö
ségek, mellyek sokkal inkább szükségesek a boldogsághoz, mint 
az élet anyagi tárgyai." Más részről bebizonyult, hogy a czukor, 
mellynek termelése fö sérelmöket képezi az antillai négereknek, 
olcsóbban kapható Kelet-Indiában j ugy hogy az angolok terhes 
vámmal kénytelenittettek egyensulyozni annak versenyét az Antil
lákéval. 

Az észak-amerikaiak alkotmányai semmiféle politikai jogokat 
nem engednek a rabszolgáknak j még a polgáriak is megtagadtat
tak tőlök j igy például nem köthetnek érvényes szerződést, söt 
ollykor meg is büntettetnek a miatt. A természeti jogokat illető
leg, különbözö a felfogás: CaroJinában tárgynak és ingó jószág
nak tekintetnek, Louisianában ingatlannak l) s ugyanazért akadá
lyoztatik oktatásuk, annyira, hogy némaily helyen büntetés alá 
esik az ur, ki c~ak a legelemibb ismereteket közli is velök. 
Meoekülniök lehetetlen, mert a szökevényeket feltartóztatják 6s is
mét kézhez adják még olly államokban is, hol a rabszolgaság el 
vnn törölve 2) j s Carolioában meg van engedve elfogni és meg
korbácsolni öket, Louisianában rájok löni. Különbözö büntetések 
vannak szabva az urra és a rabszolgára j a fehér, ki egy négert 
megllebesit, negyven shillinget fizet j a rabszolga, ki szabad embert 
sebez meg, halállal lakol. Nem birván tulajdonnal, a négerre 
nem lehet pénzbüntetést szabni; bebörtönöztetése csak az urra 
nézve lenne biillteté.i j nem marad tehát egyéb hátra miut a halál, 

•) Az amerikai törv~oyköoyvek közi)tt legujabb a. Louisiana~, melly 
1825.ben szerkesztetett. A 226-ik czikkely jog~t ad a törvénytelen gyermekek· 
nek keresni az atyát, föltéve hogy szabadok ~s fehérek: ha szioesek, csak sz i· 
oes emberek között kereshetik atyju~•at. A ~5-ik czikkely megkülönbözteti a 
szabadokat, a felszabaditottak'it, a rabszolgákat ; s "rabszolga az, ki valameily 
ur hatalma alatt áll, ki eladhatja azt B rendelkezhetik ezem~lye, ipara, muokái 
felől, a o~llr.ül hogy k~.;zithet11e, birhatoa, szerezhetne az valameily dolgot, mi 
oem az ur~ voloa. . • Bár természetökuél fogva iog6 tárgyak, miodazAltal a 
törv~oy re11delkezése folytáo ingatlanok (461 czikkJ. A rabazolgAk gyermekei 
1 az állatok ezülöttei az anya birtokosát illetik a járuleki jogoál fogva." (492 
ezikl•ely). 

2) 1850-b<'D ez ujb61 m,·gerö~itttltett. 
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kifizetve árát az ut·nak, ki azonban kikerüleudö a költség és idö
vesztegetest közönségesen maga eszközli a fenyítést, rögtönösen 
és baromi durvasággal. Tehát ellentétben minden jó törvényho
zással, a rabszolgák nem hasonlók által, nem világos törvények 
sze ri nt ítéltetnek el és nem meg határozott büntetésekkel fenyíttet
nek, hanem magának a sértett félnek önkényére hagyatnak. 

Mindazáltal, hála a vallásos eszméknek, egynémelly, magukat 
egészen e czélra ezentelt felekezetek müködésének, a haladó pol
gárosultságnak, melly szemrehányást tesz a szabad népeknek e 
vétségért, s a meggyöződésnek, melly ezerint hol a rabszolgaság el
töröltetett, a jólét növekedett, mert megszüntck henyélni az értel
mesebbek, vagyis a fehérek, kevesbedik ott a rabszolgaság. Vol
tak, kik azt javasolták, közköltségen kell öket visszavásárolni: de 
az 1830-iki népsz:l.mlálás alkalmával, az Unio egész területén két
millió kilenczezret számítottak meg; s igy, ha csak száz dollárra 
becsültetnek is f~jenként, ezermillió frankba kerülnének. Azonki
vül mennyi veszélylyel járna rögtönösen a régi elnyomók mellé 
helyezni e népességet, mellyet kikeBaritettek a hosszas szenvedé
sek? Jefferson tanacsa: külön területen helyezni el öket, egy el
lenseges társadalmat teremtendett, s az Egyesült-Államokat ellen
ségekkel hozta volna szomszédságba, melly bajtól megldmélte azo
kat a természet. Visszaállitaui öket Afrikába temerdekbe kerülne. 
Továbbá mostanábao minden anyagi jólét a rabszolgák munkáján 
alapszik, és semmiféle kárpótlás sem egyensulyozná ezek elveszté
sét. Nem marad egyeb hátra mint a szülötteket nyilvánitani sza.
badoknalj.: de ha e rendszabály kevesbiti is a nehézségek et, oem 
szünteti meg egeszen, mert az atyák annál sulyosabbakna.k fognák 
találni a lánczokat, s annál szembeszököbb leone fouáksága a rab
szolgaságnak, melly az atyákra nebezednék, mig a fiúk fel volná
nak meotve alóla. 

Aztán bármennyire dicsérjék is öltet az emberbarátok és 
hitküldérek, a négerek mogorvák, henyék, ragadozók; ahol felsza
badittattak, a fogyasztási tárgyak értéke kétszeresre emelkedett, 
s szaporodtak a vétségek és rendetlenségak : miért is sokan, jóbi
szemben és minden önérdek oelkül, dieneszegültek a rabszolgaság 
megszüntetésének, ugy tekintvén azt mint ,.a társadalmi tökélyese
dés eszközét, mint beavatást a polgárosultság jótéteményeibe" 1). 

1) De La Charrlére, De l' affranchiaae?nena des coloniea, 1836; De Oools, De 
l' emaooipnlion des eaolavea. Lásd a jegyzetet XIV. könyvünk 160. lapjé.n. 
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Nem azért hozzuk ezt fel, mintha fékezni akarnók a nem611 
törekvéseket, hanem hogy mindinkább elismertessük, mennyire 
szükséges tekintetbe venni az idöt, ha maradandó javításokat aka
runk eszközölni. San Domingóban, ezen, a francziák alatt egykor 
olly virágzó s gyaNDalosokban igen hlívelkedö szigeten, most bol
tokban vásárolják a czukrot, mellyet kivülről visznek be. Mi6ta 
felszabadittatott, a két faj ellenségkép áll egyrnissal szemközt: 
mindazáltal az ügyesség, mellyet a négP-rek kifejtenek, meghazud
tolja ezek állit6lagos ké;>telenségét. A vérkülönbséghez hozzájárul
nak a valláe-különbeégek; s midön 1843-ban kikiáltatott a vallás
egyenlőség, az ott meghonosult spanyolok fegyvert fogtak, csupán 
a kath. vallást akarván, s a sziget keleti részén Dominica köztár
saságot alapitottak; B ott, ép ugy mint nálunk, azt kiáltozzák: 
- Éljen a szabadság, a fUggetlenség s az alkotmány ! 

A spanyol ~yarmatokban soha sem volt annyira sulyos a 
rabszolgasag, mert a papság befolyása szeliditBleg hatott az urakra 
s javított a szolgákon. A függetlenség visszaszerzése után minden 
m6dot megkisérlettek a dél-amf'rikaiak, hogy megszüntessék e 
pestist, s addig is kevésbbe terhessé tegyék azt. Columbiában sza
badoknak nyilvánittattak a rabszolga nök szülöttei, kiket a rab
szolgatulajdonosok ruházattal és élelemmel tartoznak ellátni, miért 
viszonzásul amazok tizennyolcz éves korukig kötelesek nekik 
azoigáini: el tiltatott a rabszolgákkal val6 üzérkedés vagy u jak 
bevitele j alapot tettek le megváltásuk végett j s a nemzeti felsza
badulás évfordul6in egy egy bizottság minden kerületben annyit 
fog megváltani, amennyit csak lehetséges. Mexik6ban szintén el
koboztatnak a néger-szállító hajók, s tiz évi börtönnel büntettetnek 
a föbb bünösök. Guatimala eltörölte a rabszolgaságot, s az urak 
lemondottak az elrendelt kárpótlásróL 

A rabszolgaság még mindig tart a spanyol és portugat gyar
matokban, de szeliditi azt a katbolicismus s a buzgalom, mellyet 
a lelkészek. a négerek nevelése s a rendes házas élet előmozdi

tása körül kifejtettek 1). Havannában, hol egy társulat alakult e vég-

1) A rabszolgák felszabadltáaa körtll forg6 viták alkalmával, a franczia 
kamrában egy r~szlet olvastatott fel (184.1 marcz. 6) a forl-royali (Guadeloupe) 
lelkész által tartott sz6noklatb61, melly Rzerintem mintájául vt.hetö ama tiltako
zások II)odorának, mellyeket a papok a vallis nevében idöröl idöre a törvényes
ség (legalitas) ellen inteztek: "Ha a polgári törvények, mellyeket nem akarok 
itt jellemezni, minden jogot megtagadnak a rabszolgát61, Isteu ad neki, a vallá, 
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ből, eltöröltetett a rabszolga-kereskedés j a birt<Jk, mellyen uj né
gerek találtatnának, elkoboztatui, e a szolgák négy évi nevélés 
után felszabadittatni rendeltettek: mindazáltal itt üzelik még leg
élénkebben e kereskedés. A franczia gyarmatokban 1853-ra tü
zetett ki a rabszolgaság megszüntetésc, s a li.özben nevelni igye
keznek a jövendőbeli szabadokat, kik már fel vannak hatalmazva 
birtokot szerezni, s megváltani magukat. A jelentés, mellyet egy, 
1840·ben választott bizottság e tárgyban tett, következőleg vég
ződött: - "Fődolog a gyarmati papság ujjászervezése, ez a va
lódi eszköz, melylyel a néger fajra hatni lehet. A kath. vallás ki 
fogja tüntetni, milly hatalom rejlik egységében, az alárendeltség
ben, a fegyelemben j millyen a tekintély elvében. A katholicismus 
mindenkire nézve a polgárosultság, a kibékítés, a közeledés nagy 
eszköze; attól függ gyarmataink üdve." A néger-kereskedés el
törlése már annyit legalább eszközöl, hogy az ur nagyobb kimé
lettel bánik a rabszolgával, mert nem egykönnyen helyettesithetné 
azt mással. Azonban a kérdés egész átalánosságában csak akkor 
fog megoldathatni, ha az összes gyarmatok felszabadítása elismer
tetik, mi előbb utó bb be fog következni. 

De még a hol a felszabadítás előrehalad is, megmarad az 
előitélet a szin ellen, s a fehér nem türné a régi afrikai egyenlő
séget: a két faj el van egymástól különitve, nem csak a törvény
szék előtt, hanem a szinházakban, a börtönökben, söt még a temp
lomban és temetökben is; s Ct!ak az idő leend majd képes, nem 
eltörölni ez aristoc.ratiát, melly a testre van nyomva, hanem el-

föltételez r~~zére ollyaookat, a természetes ~rzet fenhangon hirdeti azokat. }'i

aim, hallgassatok a vallás szavára, s vi~eltessetek hatá.rtalao ezeretettel miodenki, 
főleg pedig a gyenge irányá.ban. Ne verjétek azt: az ember oem a!llért kelt ki 
Éva méhéböl, hogy korbllcsoltassék; legkbebb csapáotok is egy halhatatlao 
l~lekoek okoz gyötrelmet, s kimondom, Isten bos!llut áll azért rajtatok. Na 
hagyjátok öt mezteleoül; nem dolgozott-e eleget, hogy igy kelljen mezteleoségé
vel lépten nyomon sél'teoie a szemérmet? Ne terheljétek azt békókkal ; hol 
lánczokat viselnek, a gazdag hasonlóan a 81.ég~nyhez szolgó.va\ teszi magát j 

mert ba az alattvaló Ubáo vbeli a láucwt, a felebbvaló kezében kénytelen azt 
hordozni; a honnan köz ös bilincs, erőszakoskodás, s következéskép átaJános 
szerencMéllenség s!llármazik. Oktassátok a rabszolgát, eng<Jdjétek ílt akadá.lyta
laoul látogatni a templomot, hogy megtanuljon itt szeretoi, segíteni, támogatui 
titeket j mi jogon vonn~ tak meg töle a vallásos oktatf.st? talán az Isten adta· ílt 
el nektek? Ne, ne vessétek meg öt: hitiSI függött, hogy ti oem az ö, s ö nem 
a ti helyeteken született ?" 
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tüntetni az idegen fajt a különböziS vér elegyitése által t), Szintén 
az időnek van fentartva legyiSzni a fehérek gőgjét, és makacs 
ragaszkodásukat a régi módszerekhez, mellyek inkább erőt igé
nyelnek mint értelmiséget: s a tisztelet az emberi természet iránt 
el fogja velök hitetni, mikép a Gondviselés valameily földet nem 
azért áldott meg kiváltságos módon némelly termékekkel, hogy 
ezek ember-vérbe kerüljenek; és hogy nem Cl'Upá.n anyagi élve
zetekre teremtette az embert, ez értelmes lényt, kinek legfőbb 

java a méltóság. 
A néger-kereskedésnek hatalmas gátat fog vetni Afrika pol

gárositása. Az ott alapitott Liberia nevü gyarmat virágzó állapot
ban van; s mostanában egy néger mintagazdaságot vezet a Niger 
és a Tschadda összefolyásánál i az amerikai felszabadítottak pénz
összegeket küldöznek a hitkiildérségek fentartására belső Afriká
ban i maguk az ottani fejedelmek is kezdik belátni, hogy több 
hasznot buzhatnak, ha a legyőzötteket munkára alkalmazzák, mint
sem ha eladják, s hogy előnyösebb gabonával mint emberekkel 
kereskedni: minél fogva egy neme a rögszolgaságnak lép ott 
életbe, mi a szabad munkához fog vezetni. Sőt ugy számítanak, 
mikép egyedül a pálma-olaj több hasznot fog hajtani Afrikának 
mint a néger-kereskedés. A keresztény hitküldérekhez most már 
musulmánok is csatlakoznak, kik Egyiptom fővárosából indulva 
ki, egész Tombuktuig hatolnak keresztül Afrikán, s lemenvén a 
Nigeren, mosheákat alapitanak a templomok mellett, kevésbbé vad 
vallás részére készítve elő az utat. 

Perzsia, Törökország, Egyiptom s a többi musulmán tarto
mányok még mindig űzik az ember-kereskedést. Miként már 
Carthagó fekete rabszolgákat szedett a garamaoták közlll, az ara
bok még most is folytatják e vadászatot a Sahara azon részén, 
melly Tripolis és Ceuta között terül el, s a Darfurt látogató egyi
ptomi karavánok sót, dohányt, fügét, posztót, karniolt adnak ne
kik cserébe a rabszolgákért. Az ottomao birodalom közelgö bu
kása vagy átulakulása itt is elő fogja mozdit~oni a felszabadítást; s 
a megváltott Görögország már igen szigoru büntetéseket szabott 
a rabs?.olga-kereskedésre; habár igaz, hogy török lobogó alatt 
folytattatik az ott. Igen fontos tény gyanánt megemlítjük, hogy 

'J M:tci\Ulay, 1844 marcziushH.n a kö,,etek kamrájáb11n azt mondá, hog-y 
Bra•iliában a vnllás legyözi ez elélitéletet; s gynkrH.n lehet látni feh41ret tér
delve a néger gyóntató eHltt, s együtt áldozn i a fehéret a m6rral. 
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a tuoisi bey eltörölte a rabszolgr.-vá.slirt, ~s felszabadította. saját 
rabszolgáit. Mascate imawja, midön az egyiptomiakkal háborils
kodvlin, az angolokhoz fordult segélyért, kénytelen volt eltörölni 
a rabszolga-kereskedést: de igen élénken üzE'tik még ez Mada
gascarban és Malesiában. 

Anglia nem csak a rabszolgaságot hanem a rabszolga-kere&· 
kedést is fentartja keleti gyarmataiban j miért szemrehánylist tesz
nek neki vetélytársai, annak bizonyítékául hozván ezt fel ellene, 
minth~ Amerikában csak azért sürgetné a felszabaditást, mert ll 
gépekkel segithet magán, mig a többi nemzetek csak karerllre 
támaszkodhatoak, mert továbbá szüksége van rá a g~ a1•matokban 
keresni lefolyást tulnépességének, s mert végre, megbuktatván 
Amerikában a vetélkedő gyarmatokat, annál nagyobb lendületet 
adhat övéinek Ázsiában. De mig az Antillákban a rabszolgaság 
polgári intézmény , keleten vallásos jelleggel bir 7 s össze van 
forrva a tárt~adalommal i s annak eltörlése nem néhány gyarmatost, 
hanem százötven millió benszülöttet érint. 

Berberek. 
A bécsi congressuson szóba jött o. Földközi-tenger megtisz

titása is a berbérektöl, kik akadályozták annak kis-kereskedel
mét, s háborgatták a partokat. Északi Afrika, a Földközi- s At
lanti-tengerek s a Sivatag közé helyezve, mintegy függEdéket ké
pez Európához; nyugaton majdnem érinti Spanyolországot; Kele
ten a Bon-foktól látja Siciliát 1 a Vörös-fok Sardinia felé nyulik 
be. Kevéssel Mahomed után, musulmanok árasztották el, kik 
végitép tönkretették műveltségét1 melly igen virágzó volt már a 
rómaiak alatt, kéBöbb azonban a vandalak által felduJatott: 1520-
ban törökök foglalták el, a híres Barbarossa Ariadeno segélyével 
(XV. könyv 2f>5 1.) j s onnan aztán szüntelen támadásokat intéztek 
a Földközi-tenger hajói és partjai ellen, ugy hogy az ö megfékezéaök 
képezt~ czélját a spanyolok, velenczeiek, a maltai és Szent-István
lovagok hadivállalatainak. Olasz-7 Spanyolországb611 a Baleari szi
getekröl folytonosan tódultak oda az emberek, édesgetve a ked
vező éghajlat, a müvelésre alkalmas talaj, s a nyereséges iparüzés 
reménye által. A korall-halászat Bona és Calle vidékén siciliaiak 
és nápolyiak által gyakoroltatott ott i s még ez utóbbi években is 
százötvenhárom olasz és huszonegy franczia sajka fc.glalkozott 
azzal. 

Cramage A fr i c a i ll us t ra tá-ja szerint, 16G2-ben Algírban 
harminczötezer keresztény, Spanyolországból kiüzött kétezer mór 
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család és hater;er hit" hagyott család volt; mindezek össze véve a 
város három negyedét képezték. Tengeri ereje 1588-ban harminczöt 
gályából állott, mellyek közül tizennégy algiriak, husz hitehagyott 
európaiak, egy bizonyos héber birtokltban volt t). Most amaz ál
lam hatvan-nyolczvan mérföldnyi (le.ga) szélesség mallett két
százötven mérföldnyi basszuságban nyulik el Maraecotól Tunisig, 
kevés várossal. Lakossága igen bizar keverék : henye életet vivö 
mórok, hitehagyott keresztények, elfajult héberek, s a hegységek-. 
ben arabok és kabylok, a régi numidák ivadékai. Nem törődve 

az ország természeti kincseivel, a szükségesekkel csak lopás utján 
igyekeznek magukat ellátni; kevesen vannak közöttök a keres
kedők s ezek korallt, strucz-tollat, viaszt, bőrt, lent, datolyát, 
arany-port adnak cserébe a mi anyagaink ért, millyenek: a kötelek, 
vitorlák, vas, réz, ólom, rizs, czukor, mákony, aszalt ~yümölci!!ök. 
A marabutok vagy kegyeskedök, kik igen nagy tisztl3letben álla
nak, különféleképen fejtegetik a Koránt; de a nép saját inye szerint 
értelmezi azt, megsértve minden parancsot, mellyeket alkalmatlanok
nak talál. Az uralmat néhány ezer török gyakorolja ott, kik Konstan
tinápolyban és Smyrnában ujonczoztatnak, s az ország három beységre 
van oRztva, mellyek: keleten Constan tina, nyugaton Ora n, délen Ti
tery j ott van tovabbá északon Algír, rnelly egy dey közvetlen igazga
tása alatt áll. A d ey t a katonák kiáltják ki, s általok le is tétetik, mihelyt 
más vágyakozik e veszélyes tisztesség után és megfizeti a1-t: az 
szalgáltatja ki az igazsá~;ot saját jelenlétében, a kadi által j a 
törvénykezés gyors és szigoru, a büntetések kegyetlenek, s egy
formán sujtják a legalacsonyabb rabszolgát B a legfőbb hivatalno
kot. A porta néhány tisztet küld oda, de hatalmat csalt ugy gya
korolhat, ha pártot sz erez magának. Előbb a porta váh1sztotta 
Tunisban az al királyt, késöbb a lakosok: bővében van ott a ga
bona, mit mattamoraknak nevezett tágns földalatti üregekben tar
tanak el. A portának több becsülete van Tripolisban, melly füg
getlen és erőteljes birodalom, miért is nagyobb tekintélyt tud tar
tani a hatalmakkal szrmben. 

Ez ugynevezett berber államok lábbal tapodják a polgá
rosultság törvényeit, sértegetik a hatalmak lobogóit, s üzőbe ve
szik a Fö 1dközi-tengert szeldelö hajókat, hogy elrabolják azokról 
a férSakat és nőket, kiket aztán nagy váltsá.gdijP.rt adnak ki, vagy 
szolgaságra kárhoztatják öket. Európa hosszu idön át adót fizetett 

1) Baude, L' Algbie e" 1841. 
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nekik, hogy tiszteltesse velök e vagy ama lobogót; ollykor olly
kor egyik másik hatalom háborut inditott ellenök, de soha sem 
azon elhatározással, hogy véget vessen nekik. 

1806-ban az angolok rá akarták venni az algíri deyt, hogy 
tizenegyezer font sterling évdijért engedje át nekik ama kormány
zóságot, Maltát szándékozván azzal iámogatni : de meg nem hall
gattattak. A szárazföldi zárlat növelte a berberek vakmerőségét: 
de létrejövén a béke, Anglia a bécsi congressust61 megbízást ka
pott : kieszközölni a kere<:~ztények rabszolgaságának megszünteté
sét. Eleintén, az akkol"i idők azokása szerint, habozva lépett fel, 
s cmpán a foglyok megváltása iránt alkudozott Sardinia és Ná
poly nevében; aztán megszégyelvén magát, lord Exmouthot indi
totta utnak, hogy kieröszakolja a keresztények váltságdíj nélkül 
szabadon bocsáttatását, s rabszolgaságuk eltörlését. A megrémHit 
Tuois és Tripolis kötelezték magukat tisztelni a keresztény lobo· 
gót. El-Husseio, algiri dey, késlekedett, azon ürügy alatt, hogy a 
suitán elhatározására bizza az ügyet ; aztán alig bocsátkoztak az 
angolok tengerre, kegyetlenkedni kezdett a foglyok ellen. Exmo
uth ekkor boszuból bambáztatta a várost, melly lángba borulni 
látván a hajóhadat, egyezkedett (1816 aug. 27), eltörölte a keresz
tények rabszolgaságát, visszaadta az elfogott európaiakat. . Ezer 
keresztény rabszolga találtatott ott, s negyvenkilenczezer az ösz
szes berber államokban. 

Európa a szent szövetségnek tulajdonitotta e diadal érdemét; 
de az t>gész diadal csupa látszat és mulékony orvoslás volt, mert 
a szövetség határozatai nem akadályozták a tengeri rablás tovább 
folytatását, s csak akkor lett az megszüntetve, midön nem türbet
vén tovább a végletekig vitt sértegetéseket a francziák Algír fa
laira tűzték lobogójukat (1830). 

Morocco. 
Egy karaván közel Medioához elfogta Hassan Ahmet Ali 

Sherif-et, Mahomed ivadékát, s 1516-ban Marocco trónjára emelte. 
Ez uralkodóházzal (Sherif) uj erőre kapott az izlam, melly ismét 
fölemelte a Spanyolországgal és Portugaliával átellenben fekvő 

birodalmat, s ama vallásnak mai napig is buzgó követői vannak 
a malekiták, ezen, ottan tulsulyban levö szignru szakadárok között, 
kik Mekkába azoktak zarándokolni , de a sivatagon keresztül, 
hogy kikerüljék Algirt. Beduin- és berber- arabok két ellensé
ges népséget képeznek, mellyek között vajmi keveset tehet a csá
szár, ugy hogy sok tartomány függetlennek mondható, azon váro-
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sokon kivül, mellyekben a vallásos tekintély a marabutoknak biz
tosítja az uralmat. Mindazáltal a császár egész Magreb sultá.njá· 
nak tartja magát, s névleges hatalmát mindazon tartományokra 
kiterjeszti, a hol csak az igaz hit uralkodik, tehát nyugati Berbe
riára, Afrika délnyugati részére s a Sivatag széleire; sőt még ezen 
tul és Tombuktu fölött is uralmat igényel magának, s birodalmá
nak hivatalos határait észak-nyugaton egy 1 a Melilla öbölt81 a 
Horn fokig húzott s az Atlas hegységen tul minden tartományt 
bezáró vonal, keleten Topilak, délen a Vaderun sivatagok jelölik. 

Marocco, igen kiterjedt tengerpart birtokában s könnyen 
érintkezhetve a belfölddel, nem fél a hatalmak fenyegetéseit81: 
ugyanazért vakmerően sértegetöleg bánik velök, s a szerzödések, 
mel!yek ezek és ama császár között létrejöttek, mind meg annyi 
megaláztatások. V eleneze évenként százezer lirát fizetett neki; 
Ausztria nem akarván tovább folytatni amaz adózást, a maroc
cóiak elfogták egy hajóját, s a hajócsapat, mellyet emlitett hata
lom ama partokra küldött, addig bolyongott ide oda, mig végre 
elvesztvén legénységét, s gyalázatnál nem aratva egyebet, sietett 
kiegyezni, s ajAodék segélyével visszakapta a hajót. Svédország 
még most is fizeti az adót. 

Azonban az algiri kérdés a maraccóit is maga után vonja, s 
Európa most feszülten várja, hogy fog megoldatui a pör, melly 
nem csak a politikát, hanem az emberiséget is nagyban érdekli. 

TIZENNYOLCZADIK FEJEZET. 

A pápák. V a ll ás i ü g y ek. 

Minden visEzahatásnak sajátsága , hogy reményeivel tul 
megy a határon, a meddig a tények érhetnek. Bár a forradalom 
hatalma annyira el lön ismerve, miszerint annak dogmáit és esz
közeit használták fel, hogy leve1:jék a hatalmast, ki azt megfé
kezte, mindamellett azt hitték, a világot ismét a régi kerékvá
gásba zökkenthetik vissza. De vannak romok, mellyeket az idö 
okoz, e mellyeket aenki sem képes megujitani: szerenc~étlen, ki 
maltaesul csak foltozgatni akarja, a helyett hogy uj épület emelé
sére használná fel azokat. 

A pápa, Avignont kivéve, minden birtokát visszakapta: de 
xvm. 26 
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bár a fogság véget vetett VII. Pitts gyengeségeinek, a vallás mind 
alapjában, mind külső Jélviszonyaiban olly rázkódásokat szenvedett, 
miszerint idő, kitartás és okosság kivántatott, hogy ismét elfog
lalja az helyét a szivekben nem kevésbbé mint a társadalmi rend
ben. Azonközben, mintegy tiltakozásul a mult ellen 1 Pius, en
gedve a fejedelmek sürgetésének, visszaállítja a Jézus-társaságot 
(1814), a illy módon az összes régi gyülölsegeket felidézi egy 
tá1·sulat ellen, melly a hajdaninak sem értelmíségével, sem erejé
vel nem birt. Rómában ismét életre szólitja a kath. vallás, szent 
Lukács, a régészet akademiáit j uj bibornokok at nevez j négyszáz
ezer scudóval szállítja alább a földadót j eltörli a szolgalmakat és 
mentességeket j e daczára a királyok eloszlathatlan félelmeinek, 
szállást ad a Buonaparte családnak. 

Jóllehet 1814-ben kimondatott, miszerint "a szellemi hatalom 
mindenjogát visszanyerendi a ismét azon állapotba helyeztetik, mellr 
böl azt a franczia hóditás kimozditotta" semmi sem lett a dolog
ból: bár a pápa által sze n vedett üldözések sok ellenfelet kien
geszteltek vele, különösen pedig az angolokllt, kiket egy ideig 
közös ügy fűzött hozzá, Ugyanazért támogatták is ök a pápát, 
midön ez a müremekek visszaadatását sürgette (1818 marcz.), a 
kétszázezer franko t költöttek azok átszállítására és isméti el helye. 
zésökre Rómában j még becsesebb ajándék volt részökről a sok 
pápai alattvaló, kiket az algil'i rabszolgabörtönökből szabaditottak 
ki j arról is beszéltek, hogy minisztert fognak alkalmazni a római 
udvarnál. Késöbb György király igen udvarias levelet irt Con
salvi államtitkárhoz. A levél halva találta az államlitkárt: de XII. 
Leo aikaimul használta azt, kifejteni Anglia szemei előtt a római 
egyház és udvar érzelmeit és előadni önvédelmét, mit az angolor
szági katholikus püspökök, apostoli helyettesek és ezek segédei 
részéről egy nyilatkozat követett ( 1826), me Ily az igaz hit alapjai 
s a pápát megillető engedelmesség határai fölött értekezik, vissza
utasitván a terjesztett rágalmakat. E nyilatkozatot az a n g o l 
katholikusok egy jegyzékirata honfiaikhoz kisérte, 
mellyben panaszkodnak, hogy olly nagy szabadságnak örvendő 

országban egyedül ök sujtatnak szigoru kivételekkel j a legterhe
sebb büntetéseknek vettetnek alá hitök vallásaért; mipt pairek 
vagy polgárok ki vannak zárva a kamrából, a magán tanácsból, a 
miniszteriumból 1 a hivatalokból, az egyet~mi tanszékekből a az 
egyetemi javadalmakból, mellyeket pedig katholikusok alapitottak j 
hogy semmiféle alapot vagy évjáradékot nem jelölhetnek ki saját 
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templomaik vagy a kat h. iskolák fentartására; szóval, hogy a böl
csötöl a ,sirig az alsóbbság gyötrő érzetének, a rágalQmnak és sér
tegetéseknek vannak áldozatul oda dobva. 

Concordatumok. 
A bécsi congressus politikátlan eljárása következtében, melly 

összekeverte a különbözö nemzeteket, a pápa más nem-katholikus 
országokkal is érintkezésbe jött, mi ked ve z ö e1 edménynyel volt a 
türelemre nézve. Az Oroszország és Róma között történt meg
állapodásnál fogva Lengyelország csekély beiktatási díjak fizeté
sére kötelezett egy érsek és nyolcz püspök lelki kormánya alá 
helyeztetett, érseki székhelyül Varsó tüzetvén ki. Német-Alföldet 
illetőleg sokáig folytak a viták, s bár végre concordatum köttetett 
(1827), a király, mint kálvinista, tovább is zaklatta a katholiku
sokat, soha sem nevezte ki az amstardami és bois-le-duci püspö
köket, a mire pedig kötelezte magát, s protestana bölcsészeti ly
ceumban kényszeritette tanulni az ifiuságot: melly eljárásnak látni 
fogjuk következményeit. 

Az egyház elvesztette Németországban uralmait; de országa 
nem e földröl való lévén, könnyen vigasztalandotta magát, ha egy
szersmind a szellem is meg nem gyengiilt volna. Az ottani pro
testans fejedelmek kormánya alatt wintegy másfél millió katholi
kus élt, kikre nézve ök concordatumot javasoltak a pápának, ki
jelentvén, mikép visszautasíttatás esetén maguk fogják katholikus 
alattvalóikhoz való viszonyaikat szabályozni (1819). Az ajánlatok 
s a modor ollyanok voltak, hogy Róma nem fogadhatta el azokat; 
késöbb azonbau részleges egyezkedésekre került a dolog. Wür
temberg, Baden nagyherczegség, H essen választó-fejedelemség, 

· Hessen-Darmstadt nagyherczegség, Naesau l:erczegség, Frankfurt 
szabad város részére az 1817-röl kelt P r o v i d a so l e r El q u e 
bullában tétettek le az 1822 febr. 9-iki szerzödés alapjai; aztán 
az 1827 april 11-röl keltezett Ad dominici gregis custo
d iam bulla e hat államot Felsö-rajnai :czimen egyetlen egyházi 
tartománynyá összesitette, egy érsekkel és négy püspökkel. Har
denberg porol!z winiszter személyesen egyezkedett Consalvival, 
minek az lett eredménye (1821), hogy elnyomattak az aacheni és 
corbiaJ püspökségek, s a neuenzelli és olivai apátságok ; Kölnnek 
visszaadatott, Posennek Gnesennel pedig megadatott az érseki mél
tóság; a káptalanok továbbra is megtartották püspök-választási 
jogukat, Rómának tartat\'án fen a megerősítés. Volt tehát ott két 
érsek, két káptalan, hat pü!!pök, kétszázezer tallér fizetéssel, laká-

26* 
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aon kivül. E járadékoknak az államjavakra kellett volna kebe
leztetniök ; de a porosz kormány soha sem biztositotta azokat. t). 

Nem kevesebb nehézséggel jártak a kath. hatalmakkal való 
egyezkedések, s Consalvinak mindon okosságát és ügyességét ös~ze 
kellett szednie, s olly engedményeket is tennie, mellyeket a buz
g6lkodók nem tudtak neki megbocsátani. Piemontnak első rangu 
nunciust engedett (1826), ki amaz udvart csak biborral díszítve 
hagyhassa el. Késöbb behívattak oda a jezsuiták az ifiuság ne
velése végett; visszaállitatott a Savoyai egyházmegye; Pineralóban 
Ob lati della Beata V ergine néven világi papok társulata szervez
tetett, a pápa iránti engedelmesség külön fogadalmával j másutt 
Rosmini-Szeretet-papjai alkalmaztattak, nem is említve a régi 
rendeket. 

Midön Ferdinand a Két-Sicilia királyának czimét fölvette, a 
pápa régi jogainál fogva tiltakozott ellene, de a király más fen
söbbséget nem ismert el részére az egyház-föén kivül. Több iz
ben fölmerülvén a régi poroszka-ügy, heves vitairatok jelentek 
meg, mellyek egészen elmérgesedtek, midlín a pápa vonakodott 
pénzért átengedni Beneven to és Pontrcorvo herczegségeket V égre 
Consalvi és De Medici nápolyi miniszter személyes értekezletek 
utján megegyeztek, hogy a király nevezzen országának püspöki 
székeire, mellyek száznegyvenhétről lülenczvenkettöre szállittattak 
alá; ne háborgattassanak az egyházi javak birtokosai; az el nem 
adottak az ujból visszaállitott zárdák között osztassanak fel, te
kintet nélkül arra, kinek birtokában voltak előbb; a szerzetes tes
tületek saját generalisoktól fognak függni; a püspökök összhang
zólag a kánonokkal szabadon gyakorolják pásztori hivatalukat; 
jogukban álland zsinatokat összehívni, meglátogatni Rómában az 
apostolok sirját, utasításokat tenni közzé egyházi ügyekben, köz 
imákat vagy más ajtatos gyakorlatokat rendelni el; öket illeti az 
egyházi b1ráskodás s a tan-viz~gálat a bevitt könyvekre nézve. 
A felebbezés mindenkinek megengedtetik a Szent-székhez, melly 
a püspökségek jövedelmeiből évi tizenkétezer ducatot tartott fen 
magának. 

A concordatum, melly 1818-ban köttetett Bajorországgal s 
21-ben mint államtörvény lett kihirdetve, leginkább megközeliti a 
tisztán egyházi elveket, s kedvez a vallásos testületeknek. Schweiz
ban a constanczi püspökség eltöröltetett j St. Gallen a három he-

1) Mancb, Sammlung aller altern und. nenem Conc01·dale. Lipcse 1831. 
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gyi kantonnal együtt a churi egyházmegyehez csatoltatott; Zürich, 
Zug, Appcnzel, 'l'urg.m, Aargau lí.athnlilmsai 1830-han a baseli 
püspöknek vettettek alá. Aztán 45· beu a st. galleni pHspökség 
ismét visszaállittatot t, a l<antonra szoritott joghatósággal: volt te
hát ott öt püspökség, a baseli, chllri, st. gallen i, lau~annei, t.ioni i . 
tizenLét tár·sas káptalan, százhusz kolostor. Freiburgban, a lausan
nei püspök szék helyén, jezsuiták telepittettek meg; s a létező szer
zetes rendek fentartásn alkotmányilag ki volt kötve: de az 1816-i 
fegyveres határozatok mind a régieket, mind az ujakat ,~lüzték. 

Külön szerzödések köttettek a magyarországi egyházzal, az 
észak-amerikaival, s más katholikus és nem-katholikus országok
kal. Következéskép hiányzik a fegyelem-egység, s a különbözö 
országokban küliinböznek az ünnepek száma, a méltóságvíselök 
kinevezését vagy fölterjesztését, a tizedek szedés.ét, a házassági 
ügyeket érdeklő szabályok. Egynérnelly államban, még ha katho
likus ie, vétségnek tartatik az egyházi mé.ltóságviselök közvetlen 
érintkezése Rómával i sehol sem állanak fen teijes épségökben a 
tárgyi, szcmélyi és helyi mentesség-jogok i és ncrn korlátlan az 
egyház joga a birtoltszerzésben i a főpapi székek legnagyobb részt 
kormányi nevezés vagy legalább fölterjesztés utjan töltetnek be; 
kormányi felügyelet alatt állanak az egyházi javak, tetszvény-jog 
gyakoroltatik a római határozatokkal szemben, habár a királyok 
mérsékelten élnek e joggal, miként Róma i~ az egyháztilalmakkal 
és intő levelekkeL Az egyház elvesztette továbbá a lovagrende
ket, s ama hübéreket, mellyek az egyházi hatalomnak erősítésére 
szolgáltak, mig a polgárit gyöngítik a világi bühérck. 

A concordaturn, mellyet Rúma, mP-gscmmisitvén az 1801-ikit, 
Francziaországgal 1817-ben kötött, ismét a X. Leoét juttatta ér
vényre, visszaállitván az egyházmegyéket és azok javadalmazását, 
s kitörölvén a törvénykönyvből a házassági kötelékek felbontha
táságáL De az uj szabadság s :o. rP.gi kiváltságok, a jansenisták 
és a gallikánok támadást intéztek az ellen. De Pradt gunyt üzött 
a h á r om C o n c o r d a t u mb 6 l, s azt vitatta, legjobb lenne tel
jesen elszigetelni a vallást a polgári rendtől: végre a miniszterium 
visszavonta a concOI·datumboz adott beleegyezést. Illy módon, 
eltöröltetvén a régi, s nem fogadtatván el az uj, azon mesterked
tek, hogy az 1682-iki négy tételt hit-döntvény gynnánt ismerjék 
el a püspökök; de ezek visszautasitották azokat. 

A pápák. 
Ima 1 mennyit kellett a pápáknak küzdeniök magukkal a 
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katholikus fejedelmekkel is, hogy öszhangba hozzák a fejedelem
ség uj követelményeit az Egyház régi fegyelmével! S mert Con
salvi bíbornok, ki ismerte az udvarokat s a szerencsétlenséget, 
engedékenynek mutatta magát, a mennyire az a méltósággal meg
egyeztetbetű volt, nem tetszett a tulbuzgógnak, kik, meghaláloz
ván VII. Pius (1823 aug. 20), a fegyelemhez inkább ragaszkodó 
s az udvarok iránt kevésbbé engedékeny pápát akartak volna vá
lasztani : de a ko r o n á k p á r t j a, melly nagy figyelemmel visel
tetett a fejedelmek irányában, élénk mozgalmat fejtett ki mind a 
Conclave idejében, mind az uj pápa, XII. Leo, kormánya alatt. 
Consalvi, elmozdittatván az ügyektöl, nem sokára meghalt, B 

végrendeletében meghagyta, hogy a sok királyi ajándékból, maly
lyeket kapni mint diplomatának annyi alkalma volt, a Vatikánban 
emlék emeltessék a pápának, kinek ö támasza vala. 

XII. Leo (Annibale della Genga, Spoletoból) folytatta elődei
nek pásztori gondoskodásait az e l á r a d ó is t e n t e l e n ség, B 

ama g y á v a p o l i t ik a ellen, melly meghunyászkodik az erősek 
előtt, s fennhéjáz a gyengékkel szemben. Midőn ö a tég óta aka
dályozott jubileum o t kihirdette, a bulla több fejedelemnek 
nem tetszett. Francziaországban nem engedtetett meg annak köz
zététele; Ausztria csak annyiban fogadta el annek intézkedéseit, 
mennyiben az állam törvényeivel és érdekeivel megegyeztethetők
nek találtatnának I). 

VIII. Pius (Francesco Saverio Castiglioni, Cingoliból) elfog
lalván a pápai széket (1829 febr. 10), köriratában panaszt emelt 
a biblia-társulatok, a vallástalan bölcsészet, a titkos társulato~, 

a rosz könyvek, a házasság iránt tanusitott csekély tisztelet el
len: de csakhamar elhalt (1830 nov. 30), XVI. Gergelynek (Mauro 
Capellari, Bellunoból) enged vén helyet, kire igen nehéz sz ere p 
várakozott. 

Mert egy ideig ugy Játszot ugyan, hogy a vallást csak mint 
jótékonyt veszik figyelembe, B hogy tiszteletből a mennyei viga
azok sze nt sáfársága iránt 1 nem akarják azt zavarni, azonban 
csakhamar fölismerték annak szoros összefüggését az összes kér
désekkel, s mind a politikai, mind a bölcsészi szenvedélyek által 
vita tárgyává tétetett. 

1) Artand, XIL Leo élete. - Gontra haec repugnahant acerrime rectn8 im
pieta.r ee ipaa meticuloaa 11aeculi deciminoni polieica. Nodarf, VittJ Pii VII etc. 
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Dc lUafe(re. 
A gallikán szabadságok ellfln Francziaországban igen ékes

szóló férfiak szállottak si kra. De :Maistl·e .József, C ham bér y ból 
(1753-1821), a sardinisi király követe Pétervárott, aztán állam
miniszter, ki az által, hogy más egyébről beszélt mint szenvedé
lyekröl, földi dolgokról, elönyröl, visszaadta a kellemétöf megfosz
tott franczia nyelvnek erőteljét, merész elmével, lelkesült meggyő
ződéssel, szilárd érveléssel, festői s haragtól élénkitett irálylyal 
fejtett ki és alkalmazott egy saját theosophiai rendszert L es So i
ré es de Saint-Pétersbourg; Le Pape és L'Eglise gal
l i c a n e czimü mtlveiben. Mig a forradalom ban h izelegtek az em
bernek e mindazáltal öldökölték azt, ö gunyo lj a, hogy meg
ment~>e. Ama bámulatos eseményekben, mellyekben olly csekély 
rész jutott az embernek, ö a gondviselés időleges kormányát látja, 
melly ez életben ie hatályosul j kérlelbetlen ül ostorozza a mostani 
társadalmat: egy örök boszu kÍnyomatá.t ismeri fel az emberiség 
bajaiban. A rosz kikerülhetlen következménye az első véteknek j 
gyógyszere az ima és bünhödés, melly ezintén visszaszálló, ép 
ugy mikéa t a gyermekekben sujtatnak az atyák vétségei. Innen 
a régi áldozatok, a büntetések, az isteni megváltás. E magaslatról 
rámutat ö az elbaromiasodásra a vadak, s az örö kös öldökléere a 
polgárosultak között: a társadalmakban, mellyek csak a büntetés 
által tartatnak féken, a hóhér a főpap, ki eszközli a bünhödést, ép 
ugy mikét1t a dögvészek, a háboru, a pusztításból élö állatok. Az 
igaz is áldozatul esik a bünhödésnek, mert csoda kivántatnék 
hozzá, hogy kivételt képezzen, s e füldön nyerné el jutalmát; s 
mert, B megállapitott visszaszállásnál fogva, ö a bünösért lakol. 
Ez olly annyira megromlott emberi fajt tehát erővel kell megfé
kezni ; miért is demokratikus hévvel száll sikra a hatalom elmé
leti igazolása mellett; s a kérlelhetlen logika egész az in quisitio 
istenitéséig, a rendszeres kegyetlenségig viszi öt: elméletek, mely
lyeket meg lehet neki bocsátani, miután a Comité de salu! public 
(Közjóléti bizottmány) már gyakorlatba vette azokat. 

A fellegeket, mellyeket a megelőző század böJesészei tornyo
sitottak össze, ezer meg ezer villámmal szeldeli ö keresztül kasúl ; 
viszonvádaskodva czáfol, tulozva sujt; igen tágkö rü de részleges 
tanufesággal birván, az állítást rettenthetlen állitással veri vissza. 
A franczia forradalomról szólva gunyolja az embereket, kik el
hitették magukkal, hogy vezetik azt, holott Isten volt annak inté
zője, hogy kiengeszteltessenek Francziaország, a királyok, s maga 
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a forradalom veteégei: bár előre látta, hogy gyülöletet fog aratni, 
tagadta egy nagy köztát·saság lehetöségét, különösen Francziaor
szágban, mert nem önkénytileg fejlett az ki a nemzetből. S mint
hogy ms.guk a királyok is botolhatnak, ki fogja öket fékezni' és 
a jó utra visszatériteni? A szuronyok, a szószékek, a népfenség 
paródiái mire sem mennek ; ugyanazért ö azt, kivánja, hogy a 
batalom ellensulya fent legyen, ne alant. A pápa, ki a középkar
ban védnöke vala a népeknek és réme a királyoknak, vegye 
most is oltalmába az igazságot és szabadságot : előtte hajoljanak 
meg az értelmiség és a kardok, a szabadság és a zsarnokok. Milly 
siralmas következményeket szült a keleti szakadás, milly nyomo
rult annak folytán ruostanában Oroszország! milly megvetésre 
méltók a gallikán szabadságok! valódi rabszolgaság ép abban, 
miben az embernek legszabadabbnak kellene lennie i mert a lel
kiismeretet a királyok döntvényének, az Egyház érdekét egy ko
ronás fő szeszélyének vetik alá. 

Bonaid kevesebb költészettel s nagyobb tudományos készlet
tel védett hasonló tanokat. 

Lamen11ais. 
Lamennais Robert abbé Saint Maloból (178~-1854), apbs

tola a pápa mindenhatóságát demokratikus hévvel védő emez is
iskolának, mind elöszedi az érveket, mellyek valaha a bizonyos
ság ellen felhozattak, e azon következtetésre jut, miszerint az 
elvek rendeben lehetetlen a bizonyosság, ha nem létezik egy csal
hatatlan tekintély i a tények rendében pedig mindig létezett illy 
tekintély, s a katholiita Egyház az, az iHteni ige háromszoros 
nyilvánulásában a patriarchalis hagyomány, Moyses és Kt·isztus 
által. Essai sur l'indifférence en matiere de reli
g i o n czimü munkájában, m~lly bámulatra méltó a meggyőző okos
kodás s az erőteljes ékesszólás miatt, megengedi a bölcsészeknek, 
mikép az értelem hozzájárulása megkülönböztető jellege az igaz
nak ( verum ), de csak ugy, ha a hozzájárulás az egyetemesség s 
az örökkévalóság kettős jellegét viseli magán; s ez is csak a 
katholika Egyházban található fel, mellynek hitvallása megfelel a 
köz értelemnek i ugy hogy az Egyház hagyományos viszhangja az 
isteni igének minden helyen és időben. Aztán az alkalmazásokra 
térvén át 1) 1 harezra kel a politika vallástalan szelleme ellen. A 

1) De la religion oOMidérée dan8 1e1 rapport8 tWeo l' ordre poliligue et civil. 
Pári•, 1825. 
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középkorban a katholicismus ruegszabta a bitczikkeket s a kötel
meket1 s a felbomlott társadalom romjain egy istenit és elpusztít
hatlant állitott fel, tö1·ek vésének ezé l ja lévén mindent egységre 
vinni vissza, e mint egyetlen c~alád tagjait rendezni a nemzeteket. 
Megingattatván ama hiszemek na politika nem egyéb mint önér
dek által vezetett erő ; a népek között, s a hatalom és az alatt· 
v;:.lók l{őzött nem ma1·ad egyéb jog a baromi és a vak erőn kivül." 
Európában három rendszer uralkodik: a katholikus, :ne Ily az 
alattvalók és a fejedelem közé az Egyház szellemi hatalmát ál
lítja; a gallikán, melly elmozdithatlanokká tévén a királyokat, 
winden valódilag kötelező törvény alól feloldja öket, s a zsarnok
ság ellenében nem hagy egyéb gyógyszert a zsarnokságnál; végre 
a bölcsészi reudszer, melly a fejedelmiség minden kérdésében bi
rává teszi a népet. Következésképen visszakövetelte a sajtó1 a tár
sulás, az oktatás-szabadságot, s már ekkor a népbe helyezte a 
souverainitást, jogot tulajdonitván annak letenni a királyt, ba meg
sérti a törvényt. 

A rövidlátó szabadelvüek nem vették észre ez eszmék hord
erejét, s kifütyülték a papot, ki VII. Gergely lábaihoz vonszolta 
vissza a világot; de észrevették a királyok, s fenyítő biróság elé 
idézték öt: sokan a főpapok .k.özül, mf1grémitve e határozott hang 
által, Párizsban t~gy iratot tettek. közzé1 mellyben kifejtették é r
zelmeiket vonatkozással a. királyok függetlensé
gére a. világi rendben, támogatásául az 1682-iki nyi
l a tk o z a. t n ak. Lamennais egy mérges válaszban keményen el
bánt mind a szabadelvüekkel, mind a gallikánokkal, kik, minden 
vallásos függé~től fölmentvén a hatalmat, az önkény veszélyeinek 
teszik azt ki: szánakodott a papság fölött, melly udvaronczává és 
urává teszi magát a kormányoknak, mellyek védik őt1 hogy tá
maszt leljenek benne; mig az erőszakos kormányoktól, mellyek 
megfosztják öt gyémántjaitól és biborától, a vértanuság dicsősége 
ered, melly megezenteli a. földet. 

Voltaire hazájában, hol az istenség rendelet utján töröltetett 
el, és állittatott vissza, kiilönös volt látni, hogyan igyekeztek a 
m u l t ezen és más p r ó f é t á i, annyi erőt és észt fejt ve ki, uj ból 
fölállitani VII. Gergely trónját, mint a világ által szerzett összes 
szabadságok védörét. S bármillyenek voltak legyen a. végeredmé
nyek egy olly országban, melly minden igazságba (veritas) tulsá
gosan belekeveri a politikát, bizonyára a gondolkozók egy uj kor-
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szaUt jelezték azok, s a k::.tholicismus jövendő társutását li sza
badsággal. 

A szeretet-társulatok, mellyek ekkoriban részint uj ból, ré
szint a már előbb létezettek alapján az egész kereszténység, kü
lönösl'n pedig Francziaország által nagyszámmal alakittattak, vi
gasztalására azoigálhattak a vallásnak. Némellyek az apró sa.vo. 
yárdokat, mások a bünbánó vagy veszélyben forgó nőket, a sze
mérmes szegényeket, az ujonan megtérteket, a börtönökből ld
szabadultakat veszik gondozás uk alá i a keresztény iskolatestvérek 
az elhagyatott szegény gyermekek oktatásával foglalkoznak. A 
ezeretet-nénék a könyörület bHsiességének arlj:\k ismét példáit. 
Azok részére, kik a világban magányt keresnek, ujból felállittat
tak a trappista és a karthausi zárdák. A hitszónokok, nem be
szélvén többé az alap-hitágazatokról meggyőződött néphez, uj han
got vettek fel i s monseigueur Frayssinous, V a ll ás os é r t ek e
z ö b es z é d e i b e n (1801--22) 1 visszaállitotta a szövetséget a 
bölcsészet és hit között. A Saint-Sulpice társulat ujra felvirág
zott; a franczia hitküldérségek papjainak egy társulata a gyér 
lelkészi karnak nyujtott segédkezet, mig a Jazzariaták távoli föld
részeket kerestek fel, hogy hirdessék az evangeliumot. A H i t
t e r j es z t ö t á r su l a t, melly 1822 május havában a katholikus 
Lyonban alakult, imákon kivül, hetenként egy sou fizetésre köte
lezi tagjait, melly uton (nagyon el lévén terjedve a társulat) rop
pant tőkék gyüjtettek a hitetlenek téritése végett t). 

A kath. igazságoknak és gyakorlatoknak, s a pápai felsöbb
ségnek másutt is akadtak védelmezői. Stolberg Fridrik Lipót, gö
rög ezerzök fordítója és költő, kedvvel olvasgatván a szent atyák 
müveit, katholikus lett, B hozzá fogott a keresztény vallás törté
netének megirásához, melly teljes titokzatos lelkesültséggel. u Sán
dor Lipót, Hohenlohe herezeg tizennyolczadik gyermeke, a jazsui
ták növendékeJ megismerkedvén bizonyos Martin Michel nevü ba
deni paraszttal, ki Jézus nevében csodás gyógyításokat eszközölt, 
ugy érezte, ö is teheti azt, s hozzá fogván csak ugyan sikerült is 
neki számos csodát müvelni, mellyek némailyeknek épülésökl-e, 

I) A hitterjerl!lt8 tánulat 1855-ben 3.778,180 fran'kot vett be, melly ÖB'Il· 

neghe11 Francziaorsd.g 2.323,000, Sardinia 196,000, Poroaz'lrszág 173,000 Nilgy
Britannia és gyarmatai 169,000 frankkal járultak. Az Évkönyvekből 178,000 pél
dány nyomu.tik, éa pedig 110,000 franczia, 24,200 olaaz, 16 500 német, 16,000 
angol, 4,800 flamand, 2,500 portugal, 2,000 holland, 1,200 spanyol, 600 len· 
ryel nyelven. 
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másoknak botrányul szolgáltak. Haller Károly Lajos, szerzöje a 
R e s t a u r a ti o n d e l a s c i e n c e p o li t i q u e czimü munkának, 
a politikai tudományban szintugy mínt a vallásban szükségét 
érezte a látható tekintélynek s egy U.rsulatnak, melly őrködnék 
az igazság fölött, miért is katholikussá lett. Bern, hol a tanács 
tagja volt, kizárta öt a közbivatalokból, s azon határozatot hozta, 
hogy,. ki hitét megváltoztatja, veszitsa el polgári jogát a község
ben, hol tartózkodik ; melly türelmetlenség ellen sok felszólalás 
történt. 

De nem kevésbbé gyakoriak az indokok, mellyek fájdalmat 
szülhettek a páp:l.kban. VII. Pius mindjárt visszatérése után manny
dörgött a biblia-társulatok ellen, mellyek Angliában keletkeztek 
a végböl, hogy igen olcsó áron terjeszszék a nem-katholikus érte
lemben forditott szentirást; s a terjesztés olly nagyban történt, 
hogy 1803-tól 43-ig tizenkét millióra ment a negyvennyolcz nyel
ven kiadott és elszórt példányok száma. 

Vallás-felekezetek. 
A vallás az érzékeknek mint hatalom, az értelemnek mint 

szükségesség, a szivnek mint ezeretet tünik fel. A protestantismus 
meg akarta azt törni mint hatalmat: de megzavartatván az egyen
suly, mellyet csupán a katholicismus tarthat fen a szellem függet
len és előretörö tevékenysége és annak szokásszerii simulékony
sága között, ez által egy részröl az ész, más részröl a szaretet 
növekedése eredményeztetett; s nem hozatván többé összhangba a 
ezeretet által mint midön az mindkettöt az Egyház anyai keblén 
melengette, az értelem elvont formulákra vetette magát, a megsér
tett érzelem pedig az ajtatosságban keresett menedéket. Eleintén 
a rend és mérséklet szelleme áltt~l bizonyos határok között tar
tatván, nem késtek külön válni: s az egyik minden érzelmet 
aláás 1), és erőszakoskodik ; a másik, fanyarrá és nehézkessé vá!-

1) Érdekes hallani az .§szelvi~tlg (rationalismus) kárhoztatAllit Con~tant 
Benjamin száj&ból: "Ntlmellyek megrezzenve az érzelem veszélyeitől, melly fel
leng ti! tbutra jut, s mellynek oevtlbeo sllflmte.lan vétségek követtettek el, gya
nuval viseltetnek a vallásos hevületek ir&nyában, s a jól felfogott öo6rdek ki
m.§rt, szenvteleo, változatlan számitAlBival akamik azokat belyettesiteoi, melly 
öntlrd~kröl azt hiszik, hogy elégséges az megalapitani a rendet, s képviaeloi ILZ 

erkölcsis6g törvbyeit. . • . De mi kénytelenek vsgyuok k.§rdeni, vajjon, elfoj
tatván a ~Jalláao8 l!rzelem űól megkülönböztetend!S a ~Jalláloa formáktc1), s csupán 
a jólfelfogott önérdek tartatván Hzem el6tt, az emberinem nem fog-e kivetkllzni 
Plindabból, mi fels!Sbbségét képezi, mid!Sn illy módon lemond legszebb czimeir!SI1 
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ván, megernyed. Vallásos rajongások szállják meg a kath. egy
házakat, de még inkabb a protestaosokat ; Angliában a methodis
ták, Schweizban és Németországban a herrnbutterek 1) es pietisták 
a régi szigorhoz térnek vissza, uj kinyilatkoztatásoln·ól, uj fé'ny
kiömlésekről álmodoznak, s elszakad ván a történeti kereszténység
től érzelgő és üres vallásos:ág ábrándjainak adják át magukat. Az 
anabaptisták, kiknek előhaladásától Luther .annyira félt, szaporod
nak Európában s még inkább az Egyesült-Ailamokban, hol ötmil
lió veti vissza a gyermek-keresztséget, mert nem jeleztetik az az 
evangeliumban sem az ös Egyházban. 

A methodisták felekezetét, melly szigornan ragaszkodik a 
kalvinismus dogmáihoz , Whitefield György anglikan theologus 
alapitotta a XVIII. század közepén. Csakhamar szakadást idézett 
el ö abban Wesley J án os, ki megtámadta az elővégzet tanát, s ki 
megezerettette magút, mc1t segélyezte a szegény osztályokat. A 
ruethodisták: nagyon elterjedtek, de teljesen szervezve csak az 
Egyesült-Államokban vannak, hol nem létezik kiváltsagos uralkodó 
Egyház. A világiak csapatokra vannak felosztva, mellyek, leg
alább egyszer hetenként, összegyülnek egy főnök elnökletc alatt, 
ki intést ad nekik s fogadja bizalmas közléseiket A lelkészek 
évi synodusokat tartanak, s négy évenként egy gyülé• hat püs
pököt választ, kik körüljárnak feladni a rendeket, s minden pre
dikatornak kijelölik foglalkozási helyét három évre, vagy amig 
máskép rendelkezn~k velök ; kiosztják az ajándékokat és évpén
zeket az özvegyeknek és gyermekeknek; végitéletileg döntenek 
az egyházi és pénzügyi kérdésekben a társulat tagjai között. Az 
Egyesült-Államokban három millió1·a teszik a methodisták számát. 
Sokan vannak Angliában is, hol templomokat épitenek, és java-

eltávozik val6di r'lnd~ltetésétöl, olly körre s~oritkozik, melly neki nem s11játos, 
és olly lealac.sonyodásra kárhoztatja maglLt, melly természetévul ellenkezik ••.. 
Ha nem akarjátok lerombolni a természet müvét, tiszteljétek ez ér:oelmd miudeu 
felleagésében. A fa egy ágát nem vághatjátok la a n.ílkül, hogy halálo.an ne 
sértenétek a törzset. Ha agyrémnek veszitek a meghat:írozbatl:.n indulatot, 
melly egy végtelen !ényi, lelket, teremtőt, világlényeget látszik nekünk kinyi
latkoztatni (nem fekt.etendö snly :< tökéletlen kif<>jczésekre, mellyekkel élünk), 
dialektikátok, akaratotok ellenére is, tovább fog menni. . . . Ha a vallásos ér
lelem eszelősség, mert nem tflmogattatik bi11onyitékokkal, ugy a szarelem h6bort, 
a lelkesültség örjöngés, a rokonszenv gyöngeség, az áldozat oktalanság." 

1) A morvateetvérek legnevezetesebb gyarmat& Sarepta a Volga mellett, 
hol a kozák ok téri ttetuek. 



- 418 -

dalmakat szereznek, mert a harminczkilencz hitczikket, mellyekre 
a javadalmasoknak esküt kell tenniök, sajátos m6don értelmezik, 
s ép ugy tudnak alkalmazkodni az aristokratia fentnrtó, mint a nép 
haladó szelleméhez. Tanjuk alapjA tnlzott szigor, melly minden 
fényűzést, minden értelmi munkát, minden képzelmi gyönyört kár
boztat : lángoló és türelmetlen proselytismus, különös szellemi gög. 
A legcsekélyebb dolgokban is a Gondviselés külön közbelépését 
fogadván el hitczikkül, semmiseknek nyilvánitják a cselekedete
ket; a bit felülről jövő rögtöni megvilágitások és elragadtatásokban 
nyilatkozik; s az ajtatosság vagy a jó cselekedetek nem biztosilják a 
lelkiismeretet, ba az ember nem tudja az orát, mellyben, könyek és 
töredelem utján, kiválasztatása iránt meggyőződésre jutott. Miért is 
a legnagyobb bünös ollykor, illy bizonyosságat igényeive, az ell:í
izlelt paradicsom elragadtatásainak adja át magát, mig a jó ke
resztény reszket macsoktalan ágyán. Mindazáltal az anglikán 
egyház sokat köszönhet nekik, mert széleabitik nézlet-körét 1 gon
doskodnak a nép oktatásáról, jó elveket is terjesztenek a fonáksá
gokkal együtt, védik a rabszolgákat, téritgatik a vadakat. Ellen
tétben e rajongókkal, másutt az észistenlet ( deismus) fejlik ki, 
vagy pedig közönynyé fajul a türelem. 

Evangelikos egyház. 
A westphali béke óta Nemetország két vallási pártra van 

szakadva, mellyek megbékültek de nem testvéresültek, s mellyek 
féltékenysége mindig akadályozta azok egyikének vagy másikának 
felülkerekedését. A protestana párt élén a szász uralkodóház ál
lott, melly alatt szülemlett, mig végre ez katholikussá levén, hogy 
megszarezze Lengyelorszá.got, ama primatust Svédországra hagyta, 
mellytöl Poroszország ragadta magához. A katholikus párt feje 
mindig Ausztria volt; aztán Bajorországra látszott hagyni annak 
képviseletét, melly ország sokkal kisebb, hogysem elsőségi sze
repet vihetne. 1805 után politikailag a protestaosok jutottak fö
lényre; s megsemmisíttetvén az egyházi uralmak, ezek tartományai 
az egyházi dolgokat illetőleg annál rendetlenebb állapotba jutottak, 
minél azorosabb volt az Egyház előbbi egysége a világi elemmel. 
A bécsi congressuson Róma kisérleteket tett a mult visszaállitása 
iránt; , Hardenberg ellenben egy átalános egyházi alkotmány, s a 
teljes függetlenség mellett szállott aikra; s a vita, miként már lát
tuk, részleges concordatumok kötésével végződött. Ama királyok 
és miniszterek azt hitték, a. világ annyira haladt, vagyis olly közö
nyös lett , hog.f különbözö vallásoknak ugyanazon király alatt 
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öaazekeverése nem fogna zavarokat okozni. Gyászos csalódás l 
A német szövetségi szerzödés XVI-ik czikkelye ezerint na keresz
tény hitfelekezetek egyenlő polgári és politikai jogokban részesi
tendök." Illy értelemben köttettek a concordatomok Rómával,· de 
a protestana szellem felülemelkedett j a kormányok ugy értelmez
gették a concordatu mokat, miként a tudorok a szent-könyveket, s 
illy módon megsemmisítették azokat, s ismét visszavették, mit 
szerzödésileg engedtek az egyházaknak. Az indok erre inkább 
politikai volt mint vallási, ama közigazgatási egység és erő szere
teta tudniillik, mellynek példáját Napoleon adta a fejedelmeknek. 
Elszakasztatván a birodalomtól, ugy hogy felülkerekedett a terü
leti rendszer, az egyházakat is el akarták szakasztani Rómától. 
Péter azonhan nem mondott le olly könnyedén miként a Caesar; 
s minthogy a katholikusok nem akarták megtagadni hitöket, leg
alább a kormányok kegyurasága alá esö részét az egyházi ügyeknek 
igyekeztek kivonni Róma befolyása t~-161. Közigazgatási és cancel
lariai szakadárság az , mellyet a függetlenség czimével szépitenek. 

Az alattvalók között aközben a vallás dogmáiban, a hit-gya
korlatokban, az egyház-szalgákban ostromoltatott, főleg a hirlapok 
hasábjain. Minden közös hitvallás, még az egyee felekezeteknél 
is, eltöröltetett a személyes értelmezés teljes joga által j a symbo
likus könyvek elnyomattak j a vitás kérdéseket nem igyekeztek 
megoldani, hanem haszontalanoknak nyilvánitották azokat; a hitval
lások (symbolumok), mondák, szeszélyes kötelék, s az egyház szolgák 
nem esküdtek többé, hogy tanitani fogják azok tartalmát: mint
hogy azonban e föltétlen szabadság magát a lelkészséget is fölös
legessé tette volna, azt találták ki, hogy különbséget tettek a 
hivés-szabadság s a kötelezettség között : bizonyos hitágazatok 
szarint tanítani. De egy prédikátor azt mondá, a hüvelyk-ujj 
körmére mind rá lehet irni a tanokat, mellyekben a protestaosok 
egyeznek j s egy másik nyilatkozata szarint az ujitás és tiltako
zás utján a protestantismus zerusok sorozatává vált. 

Ha igy áll a dolog, miért nem egyesülhetnének az összes 
nem-katholikusok egy ész-hitvallásban? 

E ezéiból Nassau herczegségben összegyülvén a lelkészek 
(1817 aug. 9), elhatározták, miszerint a protestaosok és kalvinis
ták két felekezete K e r e sz t é n y e v a n g e l ik us e g y h á z 
czímet veend fel, s egy alapban tömegesitik javaikat j mindenki
nek izahadaágában áll értelmezni az evangeliumot: a különbözö 
felekezetek lelkészei ugyanazon oltárnál fogják kiszolgáltatni az 
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urvacsorát , ha mégis az öregek elkülönítve nem akarnák azt fo
gadni j s közösen járultak az urvacsorához. 

Nagyobb buzgalommal járt el e tekintetben Pllroszország 
királya. A neki jutott alattvalók öt tizeokettede katholikus volt, 
s III. ~"'ridrik Vilmos egyenlő polgári és politikai jogokat igért 
minden vallásu alattvalójának : de nehéz volt igéretét megtartania, 
neki, a buzgó protestaosoak, ki mikéot a közigazgatásban ugy a 
a hit dolgában is egységet ohajtott. Bámulván a megdönthetlen 
egységet, melly a kath. Egyháznak utánozhatlao jellege, s állan
dóságának kutfeje, ugyanazon előnyöket a protestantismus részére 
is biztositani igyekezett. Elsö lépés volt a lutherannsok ils kal
vinisták egyesitése az általa ugynevezett E v a n g e l ik us e g y
házban. 1817-ben a Reformatio harmadszázados ünnepélye al
kalmából egy levelet intézett a consistoriumokhoz és synodusok
hoz, fejtegetvén abban n"lZ üdvös egységet, melly olly régtől 

fogva ohaj tárgya, s melly annyiszor kiséreltetett meg eredmény
telenül j e közeledést, mellynélfogva, a nélkül hogy a lutheran 
egyház a kal vinistába lépne be, szent alapítójuk szellemének 
megfelellíleg, egy uj keresztény evang. egyházat fognak képezni, 
melly nem találand akadályra a dolgok természetében, mert mind
két párt, valóban keresztény szándékkal, őszintén és komolyan 
akarja azt. Ugyanazért (tevé hozzá) én magam ugy fogom meg
tartani a százados ünnepélyt, hogy az udvar s a potsdami őrség 
reformált és lutheran felekezeteit egyetlen keresztény evangelikos 
felekezetté Öl!szesitendem-, s azzal együtt veendek részt az urva· 
csorában." De ö azt akarta, hogy az egyesülés ne vallási közöny, 
hanem a szabad meggyőződés gyümölcse, s ne csupán külsö, ha
nem szivbeli legyen. Könnyü rendelkezni! 

Az őrség kiszabott órákban és meghatározott számmal pon
tosan jelentkezett fegyelemből az urasztalánál; Berlinben az uj 
isteni tiszteletnek egy templomot szenteltek, melly mindea feleke
zet tagjai által látogattatott j egy lutheranuB lelkész azoigáitatta 
ki a kenyeret, egy reformált a kelyhet j maga a király, mint 
aféle világi pápa, egy ezertartás-könyvet tett közzé, különbözöt 
az előbbeniektől; s azzal hízelgett magának, hogy a kath. egy· 
séggel ,szemben, a protestana egységet fogja felállítani. De Gans 
azt mondotta: - nEgyesültek a semmiben. u 

Ez egyesülés kevéssé érdekelte a népet, melly már meg
szokta nem törődni az eltérö tanokkal: tetszett azoknak, kik a 
lutheranismust és kalvinismust két részleges kifejezéaeül tekintik 
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a protestana elvnek, meiJy azok hitágazati és egyMzi egyesülése 
által nyerne töltélyben. Mások azonban erőszakot láttak a dolog
ban, mellynek czélja volt egy .uj egyházba terelni öket; s az ó l u
t h e r a n us o k Kuschke tanár elnöklete alatt gyiilést tartván Borosz
lóban, megkisérlették a lutherán egyház visszaállítását. De mi tö,rtént? 
e gyüléa hr.tározatai Jutheran-elleneseknek nyilvánittattak két más 
felekezet által, mellyek ez ujból szülemlettek. E ezerint tehát az 
által, hogy csekély számu kevésbbé vitatott szabályokra vitetett 
vissza a hit, nem lettek megszüatctn az egyenetlenségek; sok 
üldözés történt a lelkiismeret-szabadság köpenye alatt; s a luthe
ranusok nagyszámmal költöztek ki Amerikába és Angliába. 

Mennyivel nehezebben kellett mennie a katholikusok alávet
tetésének! Fridrik Vilmos dolgozott azon kéz alatt, akár a köz
igazgatási egység kedvéért, akár mert ugy tekintette a protestan
tismust mint uj korlátot Francziaország ellen. A katholikusok ki
záratták a legfontosabb hivatalokból, nem alkalmaztattak tisztsé
gekre a hadseregben vagy az udvarnál j az alsóbb oktatás teljesen 
a minisztcriumtól függött j a felsöbb részére tisztán pro testansuk 
voltak a berlini, königsbergi, halle-i, greifswaldi egyetemek, s vegye
sek a bonni és boroszlói. Mindezek ellen panaszokat emeltek a 
katholikusok, a mennyire az egy képviseletet nélkülözli országban 
lehetséges; volt azonban egy pont, melly folytonos alkalmazások
kal járván, nem csak a lelkiismereteket nyugtalanította, hanem a 
gyakorlatban is zavarokat okozott. A kath. Egyház csak nagy ne
hezen s óvatos megszoritások mellett ndja áldását a protestaosok
kal kötött házasságokra. A ruajdnem kivétel nélkl1l protestana 
hivatalnokok, kiket Poroszorszng az ő katholikus tartományaiba 
küldött, kathoL leányokkal léptek ott házasságra, s el volt ren
delve, hogy a gyermekek az atya hitében neveltessenek. 1828-ban 
a király a vegyes házasságok megáldására kötelezte a papokat, s 
VIII. Pius, kérdés intéztetvén hozzá az ottani papság által, "a le
hető legvégs ö határig me nt az alkalmazkodásban u megengedvén a 
papnak jelen lenni az esküvéseni ha azonban nem igérnék a gyer
mekek katholikua neveltetését, ne mondjon imákat, sem más szer
tartásokat ne telj esitsen. 

Nem volt ez elég a kormánynak, s 1835-ben a nyugati tar
tományokra is ki akarta terjesztetui rendeleteit. Drost, kölni püs
pök, megtiltotta a vegyes házasságok megáldását; a kormány, 
nem boldogulhatván vele, erődbe záratta llt, amaz általános vá-
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da kat bo z \"á. Q fel ellene 1 mdlyck mindig k/>znél vannak, hol a 
téaylegcsek hiúnyzanak. 

Hea·uwslouok. 
Ugyanakkor egy ré~zleges iigy hozta mozgalomba a kölnj 

egyházat. Hermcs György, bonni kanonok, kutatván, vajjon tisz
tán az ész és elemzés segélyével n lehetséges-e a kereszténységnek 
mint kinyilatkoztatott vallasnak igazságát biztosan kimutatni 11 egy 
hit-rendszert alkotott, melly nagyon elterjedt. 1835-ben kárhoz~ 
tattatvá.n, a kormány által támogattatolt; de D•·ost leteszi a bonni 
theologia-tanárokat, kik amil rendszerhez ragaszkodtak j ezek 
megmaradnalt véleményök mellett, a hatalcmra támaszkodnak, ~ 

&zakadás áll be a nyáj és a pásztor között. A kormány ez álta.l 
még inkább fel bátorittatott n piispiik iildözésé1·e; de ha a Hermc
sianak vagy nyiltan helyeselték, vagy hallgatva fogadták enne~ 

elzáratását, a többi papaág tiltakozott s Rómábu.n kere:lett támo.
gntást, melly fél•·etévén a politikai tekinteteket, segélyökre sietett 
a katholikusok nak. E szilánlság nagy hatást sziil; a papság, melly
röl azt hitték, szolgailag hódol a kormánynak, eröteljeeen kel fel 
főpásztora szavára; s ámbár a poseni érsek i~ börtönre vettetett, 
minden püspök hozzájárul az ellenzék hez. 

Fridrik Vilmos, egy váratlan s mind a század, mind az () 
hajlamával ellenkező üldözésbe sodortatván, sajtó utján kénytelen 
magát igazolni j a pápa rosz hhzemÜilknek bizonyitja a hivatkaza
tokat; katholikusole é& protcstansok, theoll)giai szempontokból ugy 
mint jogilag, egész Németország foglalkozik az ügygyel, külö.nö
sen pedig München, mcllynek ldrAlyll fontasságra tesz ezert az 
által, hogy nemesen ellen:\11, mig a többi t(jedelmek meghajolnak; 
s az ö1·eg Görres közzeteszi A t h a n a a i us á t, mintha csak pár· 
huzamba akarná állitani az első századok üldözéseit a jelenlegi
ekkel, s hatalmas él(ess?ólással és meleg igazsággal tárja fol káros 
következményeit a cancellá•·iai politikának, melly a ~iczirk~lmn

zott közigazgatás vügy a rendetlen szabadelvüség kedveért bilin
Cdekbe akarja verni a legs?.entebb szabadságot. Az uj király, IV. 
Fridrik Vilmos ( 1840), tigyeleruLe véve a rajnai népeégek fenhan
gon nyilvánitott ohajait, fölmentette az üldözötteket, e a püs
pöki hatalmat ismét visszahelyezte a jogokba, mellyek azt a szt~nt
ségek kiszolgáltiltásában megilletik. 

Miként látni fogju'<, uj forradalmak még olly országokban 
IB féhzabaditották a katholika Egyházat, hol az a legnagyobb 

XVIII. 27 
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szolgaságban tartatott, mint p. o. Ausztriában, és egész Németor
szágban akkor, midön egész másféle szabadságok sürgettettek. 

De a protestana egyh1\zban mindinkább mutatkoznak a bom
lás jelei; naponként szap01·odnak a se p a r a t is t á k; B a n'émet 
protestaosok általános gyülésén, melly 1846-ban Berlinben tarta
tott , a bizottság azon javaslatot tette, miszerint a symbolikus 
könyvek csak annyi érvénynyel birjanak a különbözö nemzeti 
egyházakra nézve, mennyit ezek ama könyveknek tulajdonitani 
jónak látandjá.k. Hatályos erőfeszítéseket a protestantismus csak 
a katholika Egyház ellen fejt ki, s a gyülölet, mellyet ez ellené
ben táplálnak, az egyedüli átaJános érzelem a protestansoknál. E 
gyülölet vezérelte öket, midön, hogy megünnepeljék Gusztáv Adolf 
halálának másod százados évfordulóját (i.843), Németországban a 
Gusztáv-Adolf-egyletet alakitottá.k, mint szinten egy másikat Phi
ladelphiában (1844), hol a különbözö felekezetek egyetlen propa
gandává tömörülnek, melly gyülölséget terjeszt a papismus ellen, 
s bántalmakat szór, mellyek itt ott már lázadásban törtek ki. 

RaUonallsták 
Az észhitü iskolák nem e vagy amaz egyház ellen harczol

nak többé , hanem minden egyháznak alapjait támadják meg. 
Kant tanai a tényszerü (positív) vallás ellen irányultak, mert ö 

valódi hitnek csak azt tartja, melly minden egyes ember eszében 
szülemlik és fejlik ki, s a kinyilatkoztatott vallá.i ezerinte csupán 
segédszere és emeltyüje a bölcsészinek. Jacobi egy lépéssei to. 
vább ment, az igaz és érzékfölötti közvellen észlelésére niapitván 
a hitet, kizárva a bizonyitás szükségét. Az azonosság tana, melly 
a személyiség megsemmisitésére vezet, szintén ellenkezett a ke
reszténységgel i s a Hegel-követők, kik istenitik az államot, min
denistenlésbe (pantheismus) estek, melly végkövetkezményében az er
kölcsiség tagadását vonta maga után. Hegel emberimádását (antropo
latria) övéi önimádássá. (autolatria) változtatták át; s tagadhatták a 
csodákat, sőt Krisztus létét s a lélek halhatatlanságát is, a nélkül 
hogy kiléptek volna a protestantismusból, mert a protestantismus 
nem egyéb merő tagadásnáL 

Az egyetemeken sokan leplezetlenül megtámadták a szentira· 
tok mennyei ihlettségét, mint haszontalant és lehetetlent i az Isten 
nem nyilvánithatja hatalmát csodák , el6tudását jövendölések , 
szentségét parancsok által. Az emberre nézve nem szükségee 
(mondják) közvetlen kinyilatkoztatásban hinni, s a vallási igazsá
gok tisztán az észből fakadnak. A kereszténység kitünő szemé-
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lyiségü szerzl:lje általános, ugyanazért nem tételes (positiv) vallást 
akart alapítani, s nem rendelt külsö gyakorlatokat és szentsége
ket. Isteni küldetésének bizonyitéka az összhang, mellyben bit
ágazalai az észszel állanak. Mint ember azonban nem volt ment 
a szemelyes iévedésektöl; s az apostolok, nem vetközhetven le a 
zsidó elöitéleteket, saját felfogásuk ezerint beszéltetik öt, s gyak
ran félreértik. Illy eszmékkel telve fogtak hozzá elemezni a 
Fi u t ( miként Hégel mondá) olly ny ugalornmal, melly bámulatos
nak tünik fel az előtt, ki tekintet be veszi a végtelen ürt, mellyet 
a történelemben ugy mint a lelkiismeretekben hagyna hátra Krisz
tus eltünése, kiböl ök eszményi jellemet igyekeznek csinálni. 

A tudomány nagy vívmányai a hit ellen használtattak fel 
fegyverül; Indiából és Perzsiából származtatták ama hitágazatokat 
és erkölcstant, mellyeket hitünk szarint Isten nyilatkoztatott ki s 
a héber nép őrzött meg 1). Az egyházi történet és exegesis a 
szent könyveknek részben vagy átalában megtámadására azoigál
tattak fegyvereket. A mult század müvei anyagokat készitettek 
elö az itészetnek. Michaelis David, harmincz évi munkálkodás 
után, uj kiadást rendezett a Bibliából Németországban; ugyanazt 
tette Angliában Kennicott Benjamin 1 a legbiresebb könyvtárak 
héber kéziratai nyomán (1780); W etstcin kiadása (175u és 5t) 
az Európában létező evangelium-kéziratok legnagyobb részét rö
vidletezte. Bernardo De Rossi Pármában igen sok heber szö\eget 
gyüjtött össze ( 1784-88) 1 s hatszáznyolcz va n példány szöveg
eltéréseit vette lajstromba. Majd az idegen forditások is f~lkeres

tettek; s Griesbach János Jakab, támogatandó a mienket, hozzá
látott azok összehasonlitásához, három osztályra külö~;~böztetvén a 
szövegeket 1 a szerint '.1. mint Egyiptomban, Konstantinápolyban 
vagy Nyugaton javított kiadás után fordittattak. Scholz, Európá· 
ban és Keleten tett hosszas kutatásai eredményeül, az Uj-szövet-
8égböl rendezett egy itészi ki adást. 

Miután, hála Gesenius (1817)1 Ewald (1827), G laire müve. 
inek, a szöveg tökélyesbült s a nyelvtan egyszerüsittetett volna' 

1) fllBö volt Layser De origine enulitionü non od Judtuos sed ad lndo• refe· 
renda, 1716. Napjainkban hasonl6 vélemény mallett szállottak síkra Llchtenstéln, 
lJbe1· Indien als QueUe der Mlthologie; Fr. WJnzer, De demonologia in saet·is Noni 
Testamen;,i libris proposita j Greuzer h értelmez Hj e 6algnault j Rhode, Die heitige 
Sage und daa gesamle ReligiOMsyslen der aUen Bactren, Meder, vvd Perser j Bohlen' 
India viszonyban Egyiptommal ; Pautbier és mAsok. 

27* 
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11ag:yobb kiterjedést vett az értelmezéstan (hcrmcneutica ), mellynek 
századunkat megelöziS fejilSdési léptei Rosenmüllet· nA azent köny· 
vek értelmezésének története a keresztény Egyházban" czimü muo
kájában szemiéibetök i a mellyet aztán Jahn, Ackermann, E;wald, 
Umbreit, Heogstenberg vittek előbbre. 

Az értelmezéstanból fegyvert csináltak maguknak a rationa
listák, kik nem elevenitették fel többé, miként Voltaire, a gúny· 
szavakat és élczeskedéseket, mellyek tizenöt századdal előbb Cel
sus, Porphyrius, Julian által használtattak, s mellyek mindenütt 
csalást, álnokságot akarnak kimutatni, hanem a jelképes (allego
rikus) értelmezéshez folyamodtak, melly igen jól megfelel a német 
gondolkozó szellemnek. E tanulmánynyal eleintén az ó-szövetségi 
könyveken tettek kisérletet i s Eichhorn Gottfried a teremtés 
könyvének (Genesis) el,;ö fejezetét már 1790-ben jelképesnek nyil
vánította, és töredékekből állónak, mellyek részint a Jebovára, ré
szint az Eloírnokra vonatkoznak •). Némellyek elfogadják a szent 
könyveket, de kényök-kedvökre csürik csavarják a szövegek ér· 
telmét, főleg a Semler által felállitott (1760) a lk a lm a z ko d ás· 
t a n n á l (accomodatio) fogva, melly szerint Krisztus és az apos
tolok azért beszéltek volna igy, hogy alkalmazK:odjanak hallgató
ikhoz. A hitágazatok történetébeo 1 mellynek külön tanszékek 
rendeltettek, a csalás és tudatlanság mitvét akarták fölkutatni 2). 

Küliinösen a Szent-Háromságot választották czéltáblául, ugy tekint
vén azt, mint a~ Isten és világ köz&tt létező hármas viszony, vagy 
pedig az istenség ábrázolására szolgáló három különbözlS mód sym
bolumát; lstenfia annyit jelent mint Isten kedvencze, sannak 
halála nem egyéb mint az isteni irgalomra vonatkozó példázat. 

Bauer Bruno már 1803 ban kinyomatta a B i b J i a m y t h o
l o g i á j á t, s a S y n o p t i k u s o k e v a n g e l i u m a i o a k b i r á I a· 
tá-ban hadat üzent a kereszténység védiratainak. Feuerbach az 
első reform a torok cynismusával értekezett a ke r es z t é n y s é g 

•) Rosenmüller, Elchhorn, Ew,ld, Sack ••. védik moatanában a Penta· 
teuchuat De Wette, Gramberg, Stbaelin, Bartmann ..• ellenében, kik annak 
bensiS azakadozotlsá.giÍ.t v i t at ják. 

') Midön Németors~ilgban a tsnsdkekriSl hirdef!tJttek a protestan' hitága
z_at_ok, Möbler ugyanazt akarta tenni a katholiku.; rlogmákkal, s Syonbvlikájában 
kifejtette a k~~>tho!ikusok és mAs hilüek között f.,11forg6 liitág:tzati eltéréseket, 
tudo!llÁ_uyos ~s időreurl >zerint o;ztván be a XVL azáz:td ujitáseit, s azok elleu
mond4sainak feltüntetésA iltal ama kételybez veset,•én olvasóit, melly öeztönül 
11olr6J •• iga•s'r kutat6.aá.ra. 
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lé D y e g e r 8 l, A. b Ö l C B é B Z e t l'é!l ~ 8 a k er e B Z t é D y B é g r ll): 
a h a la l r ó l és a h a l h a t a t l a n il á g ·r 6 l hirdetve a p'antheisti
kus megsemmisülést. Schleiermncher brilcsész megfosztotta az Ó
szöv·etséget a jövendölésektől, az Ujat a csodáktól, s azt, mi még 
fenmaradt, a bölcsé:>zettel s az emberiség1·e vonatkozólag felállito'tt 
saját elméleteivel igyekezett összhangba hozni j észrevévén akkor 
hová jut, attól fél, hogy jöhet idö, midön egy o!dalöi:J a keresz
ténység fog állani a barbársággal, másikon a tudonfány az isten
telenséggel. Aztáu a semmiségnek általa ásott feneketlen mély
sége fölé bajolva felkiált: "Boldogok atyáink 1 kik járatlanok lé
vén még az értelmezés mesterségében , cgyszerü és őszinte híttet 
fogadták mindazt, mire oktattattak! A történet vesztett az ál
tal, a vallás nyert. Az ité:>zetct nem én találtam fel j de miután 
megkezdette munltáját, be kell azt vegeznie. Az ernbAdség rl~m
töje őrködik az emberiség fölött, s nem fogja azt megfosztani leg
becsésebb kin·csétöl; munkálkodjék tehát mindenki saját kötele&~ 
11égének megfelelőleg." Kant végszava ez; de itt csak mint iszo
nyu guny hangzik. 

Amit Wolf Homérrnl, aztán Niebuhr a róruai történettel tett, 
ugyanazt akarta tenni doctor Strauss l<'ridrik az evangeliúmi elbe
szélé'ssel, különbözö koru és czélu eszmék, találmányok, szabályok 
halmazának bizonyitgatván azt. "Krisztus nem egyed 1 hanem 
eszme, vagy inkább nem, t. i. az emberiség. Az ember'i-nem az 
l11ten, ki emberré lett; az fia a látható szüznek és a láthadan 
atyának, vagyis az anyagnak és a szellemnek j az az üdvözitö, 
a megvAltó, a vétkezhetlen, ki meghal, feltámad, égbe mégy. Hi~ 
vén e Krisztusban, annak halálában, feltámadá.sában, az ember 
megigazul lsten elött 1). A n é Ih e t o r sz á g i é v k ö n y v ek ter
jesztik e tanvitát, s ostromolják az öntudatos s a mindensegtöl kö
lönböző lsten s a történeti Kri.sztus eszméjét, kinek személyét az 
egykor gyermekkorukat élt emberi gondolatok és öntudat puszta 
termékévé szállitják alá: tagadják a halál után való szeméiyes lé-

•) Jézus Kriszlus élete: Tübingen 1835. - Igen sz~,.. és erllteljea czllfo
latokkal láptek fel az ellen a vrotestansok. Salvador ugya'l&ZO:J .!t1•ekct haezuálta, 
mellyd:et Str&U981 de kevesebb erővel, inett mint Mber, meg 11karta menteui B~ 
6-szövets~gi szent kö:oyveket. Ugyanc;ak Salvudor m:Ír előbb egy muukát tett 
közr.é Moyses fölött, tu: ész vil:lglinll.I vizsgál váu öt, B Jézus Krisztu~ pör,re 
vonatkozólag, ki akarván mutatni, hogy szabályos volt ar: a hazai törvények sr:e
rint: bohó vllllalat, mellyet azonban Du p in komoly czáfolf,tra m6lt:.toU {JeftH 

dwant 'Caiphe 11t Pil:rte, Páriza 1828). 
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tezést is, ugyanazért azt mondják, kell hogy az istentan az em· 
bertan ban, 8 hit 8 vizsgálódásban olvadjon fel, s hogy minden 
hasonság (analogia) megszünjék a hit és tudomány között. 

Mig tehát egyik vallási párt a hagyományhoz ragaszkodik, 
s ugy harczol a katholicismus ellen, hogy csupán azt vitatja jó
nak, mi kezdettiH fogva megvolt 1 mások szerint az Bs keresz
ténység fogamzata és külalakja ollyanak voltak, minöket az idő 

igényelt, mellyben szülemlettek, de nem voltak föltétlen igazság, 
mi a szentség és szeretet szellemében áll, melly örökké mozgatja 
az emberiséget, s melly, miként egykor a szent iratok szerz8i ál
tal nyilatkoztatta ki magát a világuak, ugy most mi benniink köz
vetlen értelmezőjévé és birájává teszi magát amaz iratoknak. Az 
ös kereszténység a multhoz szólott; oz uj vallásnak a jelenhez és 
jövőhöz kell szólania, támaszkodva a társadalmi életre 8 a jelen
legi müveltségre. A kereszténység alakjai és szelleme nem azo
·nosak: s az edények, mellyek az igazságot tartalmazzák, széttö· 
rettethetnek a nélkül hogy a tartalom változnék. 

Az uj eszmék ellen támadt viaszahatás központja a müncheni 
egyetem volt, hol Baader tanárkodott, ki titokzatos eszméknek s a 
keresztény demokracziának volt terjesztllje. Ő a Szent-szövetség
nek Lengyelország visszaállitását ajánlotta, hogy megazentelje az 
illy módon saját mÜvPit; a franczia forradalomban szarinte az 
evangeliumi elvek társadalmi valósitásának szükségérzete nyilvá
nult; 1830 után nagyban foglalkozott a szegény osztályokkaL 
Ugyanott Philipps egy kanonjogi munkát adott ki, melly, ép ugy 
mint a Walteré1 pápai értelemben van irva. Késöbb, midön amaz 
ország hagyományai és müvészetei egy kéjhölgy kecseinek áldoz
tattak fel, emlitett Philipps 8 Görres, Döllinger és több más ro
konérzelmüek elhagyták az egyetemet. 

Szükséges volt igy rámutatni a vallási villongásokra, hogy 
megérthessük, mit késöbb azokról részletesebben kellend monda
nunk. Mert Németország, az egyenetlenség e régi szintere, ujból 
szellöztetí a főfő kérdéseket; a naponként sarjadzó felekezetek 
nem engedik remélni a közeledést, a midön, mintegy vezeklendök 
a halálhozó tudomány eszelösködéseiért 1 melly regévé (mythos) 
szállítja alá a kereszténységet, egy milliónál több hivö s tizenegy 
püspök zarándokolt Trierbe a közszemlére kitett köntöst tisztelni, 
egy ismeretlen férfiu emelte fel ellenök szavát szemrehányólag, ki 
csakhamar a német katholikusok felekezetét teremtette meg (1844)1 

melly rövid idl5 alatt a Ronge és Czerski nevek alatt két pártra 
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szakadt, s mll.r vérrel is megfert8ztette maglt. Valóban, a czél 
nem egyéb mint átalánossá tenni a hitszabadslgot 1 mellyet a 
westphali béke orsZI\gonként egy, a a bécsi azerz6dés hlrom ural
kodó vallásra azoritott. Az ó lutherannsok most elismertettek i de 
mind a pietiaták, mind az illuminatusok visszautasitják öket; akad, 
ki mind a három felekezetet egyformán képmutatónak és fonák
nak tartja. 

De azok, kiknek nincs idejök vizsgálódni, millyen az ösazea 
nép, hová. forduljanak hitökk.el? 

Poroszország királya, miután a két törvényes felekezet ösz
szesitését czélz6 kísérlete megbukott, államának egyházát az ang
likánnal igyekezett egyesiteni i mintha csak némi tényleges elemet 
akart volna önteni a protestantiamusba, mig az angolok eltérit
hatni I"emélték illy uton barátaikat a protestantiamustól: e kisérlet 
is sikeretlen maradt. S magáhan Aogliában nagy áramlat észlel
bet8 a katholicismus felé i a történelemben a valóság kibontakozik 
az el8itéletek ködéből i a vitatkozás komolyabbá válván jobban 
megközeliti az igazságot; a szellemek, szükségét érezvén a hit
nek, miután nem találják azt fel az egyéni vélemények zürzava
rában, a tekintélyhez térnek vissza. 

Millyen lesz a jövő? csak az lsten tudja; de hogy az Úr 
harczaira derék bajnokok készittessenek el6, emelkedett egyházi 
oktatásra van szükség, melly, az istentani források s az Egyház 
benső történetének ismertetésén kivül, kimutassa, milly hatással 
volt a kereszténység a multban a világ erkölcsi és társadalmi ál
lapotára j melly visszaverje a nyilakat, mik a szeut fejtegetéstan 
ellen a mytbologiáb61 vétettek j melly helyes exegesisael megálla
pitsa a szent szöveg valódi értelmét, s a pontokat, mellyekben az 
a világi történetirókkal megegyez vagy ellenkezik; fölkutassa a 
classikusokból huzható valódi előnyöket i melly gyógyszereket 
jelöljön ki az Egyházat háromszázad óta gyötrő sulyos bajok el
len j melly magáévá tevén a tudomány törvényes _vívmányait, s 
mindazt, mi jó és igaz van az emberi bölcsészetben, a történelmi 
és természet-tudományokban, ezek előmenetelét a kinyilatkoztatott_ 
igazság bizonyitására érvényesítse, a egygyé olvaszsza a hitet, a 
tapasztalást, az okoskodást; fókép pedig, melly erénynyel párosit<sa 
a tant.· Igy majd n fel fog ismertetni az igazság, s az igazság üd
vözitend minket." 

Bizonyára, egy olly században, melly a Voltairét váltja fel, 
bámulatos látni1 miként a társadalmat legbensöbben mozgásba bo~~ 
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nag'y kérelések vall!eiak. A népek, rnellyek kö'zö'n'yösöknék flit
t'ék magukat, mös't tu:t látják, hogy ügyök és a szabadság ügye 
azorosan össze 'van forrva a valláséval: Anglia, megtöretvén ha~ 

ragoa elnyomásában elfogulatlanabbul és komo)yabbán kezdi lllhgát 
tanulmányozni j a socialista felekezetek közül az, mellynek emléke 
legtovább fenmarad11.nd, valláéba mtmt által; Franczia(jJ'8zág, niidő'D 

fölébred egy gyötrtllrues káprázatból, szemeit kizárólag csak a vallási 
megujuJásra képes szegezni, annyira hogy VÍ<ISZ& akarja adni a trónt és 
kényUI·almat a pápának, kinek országa nem c világból való. Számtalan
ezor ismétl'ltetett, hogy a pápa többé semmi: és mégis midön, menten a 
világi érdekéktől s a nyomoru félelemtől, fölemeli szavAt, Porosz
orszllg királya megrémül, a czár haragra gyul inkább mint ezer 
liberalis szónoklat miatt, s barátaik mindént elkövetnek, hogy 
megvakitsák, vágy tétovában tartsák az alattvalókat, neh'ogy meg
kapja öket ama legfelsöbb és eleven egység varázsa. Midön aztán 
egy pApa, ajkán az coge3ztelödés &za vá val a a testvériségre hivatkozva 
fordul a világhoz, szat'a mindenütt viaszhangot kelt, a az aprólé
kos politikai változásokra irAnyuló remények háttérbe szorulnak 
nmaz előnyök törvényes vívmánya előtt, mellyek a. virágz{) nem
zeteknek eröt, a holtaknak uj életet adnak. 

TIZENKILENCZEDIK ~JEZET. 

L i b e r a l ism us. - C a r b o n a r ik. - A l lt o tm á n y ok. 

,A fegyverecsatákat tehát az eszmék harczai, a királyokat a 
népek, á. hóditási nagyravágyásokat a nemes remények váltottik 
lel i B a forradalom kocsija, mellyet egy id8re Napoleon erőteljes 

katja feltartóztatott, ismét megindul, hogy szilárditsa és terjesz
sze a szabadságot. 

De, ha jól fel veszszük a dolgot, minden szabadeág-kérdés 
birtok-kérdésre vihető vissza j s valameily nemzet pölitikai jelle
mét a birtok-alkotmány képviseli vagy határozza meg. Mióta az 
emberek állandóan megtelepedtek , a földbirtoknak fölényt igye
keztek szerezni a munka és tőkék fölött; az uralkodó törzs ma
gához ragadta azt, és saját előnyére kényszeritette azoigáini a 
munklsokat; a törvényhozók kiváltságokkal és mentességekkel 
vették li:Brül a birtokúsokat, kik egymaguk örvendettélt telje$ 
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iogbak, B a birtok átszállitás'-han bizonyos sz\lbályokhóz voltak 
kötve. Ez vala alapja a spartai és athenei törvényhozásoknak. 
Rómában a plebejusok visszakövetelik a földbirtoklási jogot j 
Carthago, az ö iparos és kereskedelmi gazdagságával, hasztalan 
intéz támadást nma területi aristokraczia ellen j a rab.;zolgák Bu
nus vezérlete alatt részt követelnek abból, mit saját verejtékök
kel állitottak elő; Sylla az által szilárditja meg hatalrnát, hc1gy 
kiosztja a számüzöttek földeit; Augustus katonai gyarmatokat te
lepít a vidékc,ken ; vt' g•·e a birtokol' tu ls~ gos Ö8~zf'halmozása 

tönkreteszi OlaHzországot. 
A betörö barbárok a talaj suprcmatiájára fektetik az ural

mat, 8 elnyomják a mu~1kát és az ingfi tökét, a parasztot és a 
hébert. De a keresztes háborukkal cnyészni é1·zi a hübérnök a 
rögnek tulajd·mitott miudenh:'ltó:;ágot j hogy a Szentföldre mehes
sen, p'énzt·e és kereskedelemre van szüks<'ge, s ö maga is bdép a 
polgárrendbe j mig a muuka társulást keres, mi támasza a gyen
géknck, s czéheket és testületeket alkot. Itt ott a kereskedlík 
L.iztositják magtiknak a iulsulyt, s uralomra emelkednek az olasz
országi köztársaságokban éA a Medicikkel j másutt a forradalom 
kevésbbé láthatólag hálad; a tökepénzes a váltókkal függetleniti 
magát, a jelzálogos kölcsön által egyik kezét a földbit·tokra teszi, 
a bérletek segélyével befol}·ást nyer a kormányra i s még inkább, 
midön Amerika fölfedeztetése rend kivüli lökést ad a gyarmati 
rendszernek, mcl•ynek következményei a bankok, a közkölcsönök, 
a hitel, a kereskedelmi társt>ságok, végre a kereskedelmi rendszer 
általánossága. 

Szóval, minden forradalomban a tulajdon ltérdése forog fen. 
A vallási reformatio megfosztja a papságot bi•·tokaitól, hogy vi
lági fejedelmeket gazdagitsan azokkal. Angliában a uormandok 
hódítása eröszakos kisajátítás volt az uj j?vevényck Jwára j •után 
a szakadás más kezekre játszotta a kolostorok elrabolt javait, 
minélfogva az uj birtokosok érdeklett Yédöi lettek a nemzeti egy
háznak j s mostanig is védbástyául szolgálntJk az arist.okracziánaB: 
és kizárásnak A radikalisok erlifeszitései s a türelem haladása el
leo. A forradalom Francziaországban kikiáltAta a termékek 
egyenlő felosztását a bil'tokos, a tökepénzes és a munkás között; 
a kiváltságok e a fcilJ használatáho?. kötött szolgalmak eltöröltet
tek i feldaraboltatott a földbirtok, melly, az által hogy utalványok 
segélyével történt a fizetés, függetlenittetet t a tökepénzestöl; fel-· 
oszláttatlak a ezéhek1 mellyek1 megatJünvén a védoletil ézükeége, 



- 426 

bilincsekké vAltak i a kormány nem ragadhatta többé magához 
szeszélye szerint a gyümölcsök ama részét, melly adónak nevez
tetik, s mellynek a termelök hozzájárulásával kellett megsza
batnia. 

De midi:Sn az államtanácsban figyelmPztették Napoleont, hogy 
tulságos befolyást engedett a választö-testületeknek, mellyeket ki
rályi érzelmü nagybirtokosok fogtak képezni, lS azt válaszo lá: nA 
nagybirtokosok a földhöz vannak kötve, s következéskép érdekök
ben áll akadályozni a lázadást j s ez az én érdekem is." Ezzel 
kimutatta, hotzy érezte, mennyire gyengítette a forradalom a kor
mányokat, midi:Sn aláásta azok állandóságának legfőbb alapját, az 
által, hogy megsemmisítette egy részről a függés, más részr81 a 
védnökség ama hagyományait, mellyek biztositották a conservatiót, 
s helyökbe az emberek és dolgok folytonos váltakozását állította, 
melly nem engedi előre látni a holnapot, mert nem volt tegnapja. 

Azonban, jóllehet Napoleon a plebejusok gy8zelmének a tu
lajdonosok föl1itt volt képviselője, s törvényeiben az alkotmányozó 
gyülés müvét folytatta, félt plebejusnak ismertetni i ö, ki ttaját fé
nyében ragyogott s egy demokratikus forradalomnak volt örököse, 
megtagadta küldetését, hogy ősrégi uralkodóházakkal kössön ro
konságokat, történeti nagyságokkal övezte trónját, s a n é p fia 
részére olly házat rendezett be, millyenek a királyfiakéi valának. 
Ugyanakkor figyelmen kivül hag) ta a közóhajoka t, s megtagadta 
a békét és szabadságot, mellyek a polgárság vágyát képezik. Mi 
lett a következmény? Az iparosok és bankárok, kiknek nagy 
hátrányukra szolgált az 6 párviadala Nagy-Britanniával, ellensé
geivé lettek; s az angol keresked8k által zsoldozott hadseregek 
ellen egyetlen franczia kereskedő sem emelte fel karját Párizs 
védelmére j s a vak engedelmesség, mellyhez alattvalóit szoktatta, 
azt eredményezte, hogy minden vonakodás nélkül elfogadtattak a 
caelszövények és a tulbat11.lom szüleményei. Mert, kivivatván a 
győzelem, hol a hatalom mindent tehetett, továbbra is az önkény
uralom maradt meg; hol a földbirtok volt tulsulyban, az aristok
racziák képzödtek j hol a másik két elem, a demokracziák. Ezek 
összeolvasztása vagy egyensulyba hozása képezi a mostani alkot
mány· barátok törekvésének tárgyá t. 

Igy Oroszország, melly a telBk-uralmat képviseli, lassanként 
a azoigákat munkásokká változtatja át, vagyis gyáros országgá 
válik i Poroszország a vám-egyesületekben keresi az ipar előnyeit j 
a a kényuri kormányok kevésbbé félnek most a azónoklatok és 
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tanoktól, mint a g8zg~pek által ·terjesztett szükségek ~B eszml!k
töl, mert a növekedett ingó és kereskedelmi gazdagságok nem 
nélkülözhetik ama biztosítékokat, mellyek nélkül az ingatlanok el
lehetnek. A Francziaországban visszahelyezett kormány a területi 
befolyást akarta ismét érvényre juttatni; de a nép ujra megin· 
dult a haladás utján, mellyen egyideig a rémuralom, aztán a csá
szárság által fel lett tartóztatva. Francziaország eleintén kárpó
tolva érezte magát az elvesztett ro éltóságért; mert visszaszerezte 
az ipart és kereskedelmet; B az anyagi érdekek és verseny országa 
az, hová a szabadelvüség tartozik, melly az egyeduralmat nem 
lerombolni hanem saját elönyének alávetni czélozza. A bankárok, 
eme személyesitöi az ingó gazdagságnak, növekedvén fontosság
ban, egy uj forradalmat idéztek elll, melly azonban nem volt az 
utolsó; s a socialisták és communisták ujra. felburjánzó felekeze
tei az anyagi munkának ohajtják megszerezni 8 felsöbbséget, a 
jóval elöbb!"e akarnak törtetni mint a beteges liberalismus. 

E szerint, ha jól fölveszszük a dolgot, a politikai nemzetgaz
dászat fil fontossággal bir, s irányt ad a jövőnek, lehetőleg méltá.
nyosan akarván felosztani a termékeket a termeléRben ösRzemüködők 
között, a közterheket az állam által előnyösittettek között, a politikai 
befolyást, mint ollyat, melly biztositékul azoigál a két előbbinek, s 
melly jó választási és helyhatósági törvény által érhető el: melly 
elvekből kifolyólag sürgetik az adó méltányos kivetését, a szabad 
versenyt, minden egyedáruság megszüntetését. Ez eszmékkel, mi· 
ként történni szokott, még ozok sem voltak egészen tisztában, 
kik megtestesítésökre törekedtek: de nyilvánulni fogjuk azokat 
látni többé kevésbbé valamennyi tényben s azok nemes tévedései
ben, kik ugy hiszik, hogy minden jó eszmének rögtön alkalma
zásra is kell találnia. 

A forradalom tehát, melly kioltatott a kormányokkan, fedve 
bár, de fenyegetőleg tovább élt 8 népben avvagy a nemzet azon 
részében, melly olvas, ir, vitatkozik a közérdekek fölött, s képvi
seli, vagy képviselni igényli a nép életét; s igy különváltak egy· 
mástól a felszínen miiködö kormányok, s az alant izgó nemzetek. 
A franczia forrádalom nem-tetszést kelthetett modorával, de olly 
igazságokat hirdetett ki, mellyek nem mehetnek feledésbe, mert 
az e~ber természetén és méltóságán alapulnak. Ama nagyszerü, 
jótékony-e vagy káros? ne vitassuk, de az egyetemes és kl:innyü 
fény~kiáradás folytán az emberek megváltoztattáok nézletmódjukat, 
s magasabb reményekhez emelkedtek; miért is esztelenség 1 · a 



- 428 -

Gohdviselés megtagadása volt ollyanná akarni tenni isfuét a vilá
got, millyen annyi kilnyvet, annyi vitatást, annyi vért megelőzőleg 
volt. Napoleo11 1 ki sohasem latott nemzeleltet caak katona-rendé
ket, ki a fölkelö görögökét meg nem hallgntta, s a magukat al
kotmányozó szerbeket még csak figyelmére sem méltatta, erőtel

jes kflrjai alatt elfojt va tartotta a forradalmat j ugyana'zért tninden 
ellé'nzéil vele szemheu a szabadságnak vált akitor javára j a ki'rai
Jyok, kik kezdetben a népek fensége ellen fegyverkeztek, etismór
ték azt, midön a tizenöt évvel elöbbi forl'adalmárok nyelvén hiv
ták fel a hPpeket ama zsarnok ellen a jogok, a nemzetiség, a 
függetlenség nevében j ök maguk párwlták a titkoa társulatokat: 
azón eszmék nevében arattak diadalt, mellyekkel a Convant győ
z-ött; il a Szent-szövetség megkötésénél amaz általános testvéri>"ég 
szolgált jelszóul, mellyet h. forraddom hangoztatott elöször. 

A fo1-radalom gyeplöit kezelök annak minden uj változatti
nál siettek kijelenteni, hogy a forradalom véget ért, windeli ered
mény tneg vnn nyerve, mindcn remény teljeaült ; aztán egyszerre 
csa'< azon vették észre m11gukat, hogy amaz örvénybe sodortat
tak, meliyet már betömöttnek tartottak. A párizsi b'éke aikaltná
val i:~. bevúgzettnek hirdették a forradalmat, holott ellenkezöleg 
caak a kéz \ön megcdonkitva, melly azt egy ideig ösl:!zeszoritva 
tartotta; miért is uj ból diadalmasan kelt az fel. Mig Napoleon 
alatt folytonosan cselekedtek és nem gondolkoztak, b'eállittatvá'n 
a müköde~>, gondoi:,uzni kezdettek; megszünvén a hö&ies.,ég által 
okozott elvakultság , jogokat követeltek, és ama szabadságot, 
mellynek eltünését, ezétfoszolván az ágyufüst1 mindenki észrevette. 
Az istenostorn alta\ észretéritett királyok l etevén a hódítás és meg
torlás köznapi eszméitlll fenellbh érdekekre forditották figyelmüket, s 
kezdetben egyedül népeik javát látszottak akarni: csakhogy eiká
bittat \'án a reméuyen felül ko•·án bekövetkezett győzelem által, "' 
ugyanazért nem levén előkészülve Európa rendezésébez, a mint lehe
tett s tPljesen önkényök ezerint intézték el annak ügyeit. Már szövet
ségök elemei is sej tetbették velök az összeütközéi!eket, me Ilyeknek 
midöbb be kellett l1övetk ez.niök j a kisebbség szabott törvényt a 
többségnek j erösz11kot követtek el a szellemelten ; összezagyválták 
o nemzeteket, erkölc~>ökt:t, polgárosultsAgokat, vallásokat; diadal
mllskodván, önkényesen bántak cl a népekkel, mellyekhez a szo
rultl!ág idején segélyért fordultak; visszahelyezték a régi uralko
dókat 1 mirtden egyéb föltétel nélkül azon kivül 1 hogy szer
vezeti reníiszabályokat igértettek velök: szinre tett es winden 
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biztosítékot nélkUlözö igéret, mellyet a ~egttibb,en c.iakug)'an ki 
is játszottak. 

Vannak szükségek, mellyek csak akkor lesznek érezhetökké, 
midön a valódiak és természetszeriiek megszüntek. A szel.lem, 
me ll y ez utóbbiak által teljesen igény be véÍctott vagy elvesztette 
rugékonyságlit a megelőz/í féDyes szf'rencsétlenségekben , mid()n 
nem volt többé kénytelen a gyermekek fentarlásá.rl,l gondolni s 
félteni a21ok életét, e a ját helyzetére forditotta figyeimét; s me rt 
már türbetö volt, lehetségesnek érezte javitani azon, s legyőzqi 

az akadályokat, melly(·k vágyainak utját állutták. OLly egyé11e~, 

kik hl!-llgattak volna a kenyér-szükség idején, vagy 1,1. (egyvere~ 
rémuraln1a alatt, a növekedö jólétben valami jo.bb után sovárog
tak, melly nem volt ugyan még szab~tos.an meghatározva 1 de 
mellynek fénye homályos szinben liintette fel a jelen helyzetet. 

A rf'stauratio idejében Angliáé volt az egyetlen ismert al~.o~· 

mány, mclly általá.aos bámulatot keltett, a miért olly végt~len eré\· 
faszitésekre képesitette a nemzetet. Látták, hogy a megörült cz~r 
ellenébe nem lebetett egyehet szegezei az orgyilkoss:\gil~l, mig 
György eszelö~sége hajszálnyira. sem változtatta meg a viszol)yo· 
kat Anglia népa és királya között. Az ottani s:;~ósz~kekriil hang 
zottak az egyedü1i szavak, mellyek folytattá~ a nemzetgyüléséit, 
védvén a népek jogait a az emberiség ügyét, s tillakozván a né
pek önkényes felosztása ellen. A győzles •wgolok terjeszteni igye· 
keztek alkotmányukat, s a szövetségesek nem idl'genkedtek alt· 
koriban attól. Német, Spanyol, Francziaorsz:lgban mindazálta.l uj 
mintálc alkottattak. Aztán maguk az a.ngolok is kiszéles~iteni 

ohajtották egészen aristokratikus alkotmányformájukat j s már 
1817-ben száz meg száz ezren csoportosultak ott radicalis társu· 
latokban, mellyek ismertető jelül papírszeletet hao~ználtak ezen 
felirással: kés z e n l é g y, sz i l á. r d l é g y, s megesküdtek min
dent elkövetni, hogy kivivják az általános választási jogot, SU· 

bad és egyenlő képviselettel, s közös pal'lamt;ntekkel i ra fegyver
keztek. Hogy cll)yomják öket, fel kellett függeszteni a H a b eas 
c o r p u s-t j de Anglia alliotmánya önmagáhan hordja a &íli1ksé· 
ges gyógyszereket, tért nyit a reformoknak 1 s a kérvények éd 

szabad sajtó utján bangosan engedi nyilvánoini a vclcmónyeket és 
elég'ületlenségekct 1 mellyek máoutt 1 hallga!átit·a kényszerit telvén, 
pártokat és összeesküvéseket szülnck. 

Alig hogy leesillapult Németországban a ha2111tias tűz, fdtün.· 
tek az utolsó szerzödések nagy hibái és fogyatkozá.sai ; nem voli 
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biztositva az egyéni szabadság s a gondolat nyilvánitása j nem 
kavashittettek a hadseregek; nem állapíttattak meg a kereskedel
mi viszonyok j nem volt tekintet a vallásokra; nem. biztosittattak 
az egyházak javadalmazásai s az igazságszolgáltatás: nem szo-rit
tatott meg a burokratikus kényuralom, mellyet a:6 ideg~n vitt be 
oda. A birodalmi gyülés haszontalan szörszálbasogatásokkal és 
végtelen szószátyársággal vesztegette az időt. A fejedelmek al
kotmányokat igértek : de némellyek azzal állottak elő, hogy nem 
tüztek ki határozott időt igéretök beváltásara j mások adtak alkot
mányt, de tisztán a trón kifolyása vala az, nem pedig szerződés a 
fejedelem és alattvalói között. Azon tartományokban , mellyek 
husz éven át egyesülve voltak Francziaországgal, a régiektől na
gyon elütő eszmék kerültek fölsziore, hevítetett a napoleoni tör
vénykönyv, ki lett kiáltva a haladás jelszava; miért is nem igen 
tudtl\k megbarátkozni a tiszta monarchiával, melly még korlátla
nabbá vált, mióta a közigazgatási kényuralom elnémította a haj
dani képviseleteket. 

Mindazáltal a déli országok, Ausztriát kivéve, alkotmányhoz 
jutottak j s a fejedelmek, kik a bécsi congreasuson leginkább ide
genkedtek az ujitásoktól, mert elörelátták, hogy az által csak 
Ausztria és Poroszország fognának nyerni befolyállban , most 
ugyanazon okból legbökezübbeknek ruutatták magukat az enged
ményekben. A szász-weimári n~gy-herczeg csak tartományi gyü
lésaket engedélyezett 1816- ban; ugyanaz töt·tént Szászországban, 
Mecklenburgban, és másutt. Miksa József bajot· király engedmé
nyezett alkotmánya (1818 máj. 26.) azabadnak nyilvánítja a tu
lajdont, a személyt, a gondolatot, a sajtót, s két kamrát rendel, 
a senatorokét és a kerületekét; az ebőt képezik a korona nagy
tisztviselői, a régi birodalmi nemesség tizenhat föbbjei, két érsek 
a egy püspök, kit a király nevez ki, a proteatana consistorium 
elnöke, tizenöt örökös és tizenkét élethossziglani senator , kik 
mindnyájan a király által neveztetnek ; a második kamrát 
hat évre valasztott követek alkotják, kiknek egy nyolczada ne
mes, egy nyolczada egyházi j a többiek a városok és mezövárosok 
küldöttei és kettő joghatóság nélküli földbirtokosokéi. Csupán az 
választható, kinek nyolczezer forint évi jövedelme van, miért is 
egész kerületek képviselö nélkül maradnak. Szabadabbelvü volt 
a badeni alkotmány (aug. 22), felelős miniszterekkel, szabad saj
tóval és két kamrával. Würtembergi Fridrik ollyat adott, hogy 
alattvalói el nem fogadták, visszakövetelvén az ősi kiváltságokat, 
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mellyeket ö önkényesen azüntetett meg. De utóda Vilmos igen 
szabadelvüt adott (1819 szept. 26)1 melly valódi szerz8dés volt a 
nemzet és fejedelem között 1 megllrizvén a germán szabadságok 
némelly bec!!ee maradványait, s egyenl8 és független jogokat is
mervén el; szabad a vallás és vélemény j elmo:lldithatlanok a bi
rák. Az urak karurájának tagjait harmadrészben a király nevezi; 
a nemesek tizenhárom, a papság vagy az egyetemek kilencz kö
vetet küldenek bele. A közeégek szintén kP.pviselve vannak. S 
a közeégek erkölcsileg társulvák egymás között j a jég B más ha
sonló károk közadózás utján térittetnek meg j a szegényeknek 
államsegél) hez van joguk. 

Beasen valaszló-fejedelemségben a nemesség visszautasitotta 
az alkotmányt j mert vele s a néppel közös képviseletet állapitott 
az meg. Hessen, Naesau nagyherczegség, Szász-Coburg-Hildburg
hausen, Schwartzburg-Rudolstadt, Lippe-Detmold, Lichtenstein és 
Waldeck fejedelemségek szintén kaptak alkotmányokat, mellyeket 
azonban az aristokratia mindig ellenzett. Ausztria nem a szabad
ság s a bölcsészet nevében fogott fegyvert, hanem az uralkodó
ház védelmére j miért is ennek nem nagy nehézségébe került is
mét visszaállitani patriarchalis rendszerét, anyagi jóléttel elégítvén 
ki alattvalóit. 

Poroszországban, melly jóval előbbre haladt az eszmékben s 
megvált a régi hagyományoktól, a király már 1799 óta utat tört az 
egyenlöség felé, felszabadítván saját parasztjait 1) j 1807-tl:ll 1812-ig 
Stein és Hardenberg miniszterek a föld-birtok-viszonyokat illetöleg 
módositásokat eszközöltek , felhatalmazván parasztot és nemest 
egyaránt az eladásra és ,·ásárlásra j aztán a nemzetek háborujának 
idején szabadelvü dogmá.k kiáltattak ott ki. KövetkezéRkép a 
király egyenlőségen alapuló képviseleti rendszert igért (1815 máj. 
22). De miként hozzák azt összhangba a nemesség elöjogaiv~l? A 
titkos társulatok s a népies irók, élökön Blücherrel s a nemzeti 

1) A pnrosz király egy minisztere következöleg nyilatkozott Otto, a iran
ezia köztánaság követe elött: - "Önök ellen csak a nemesek vannak : a ki· 
rály é3 nép egés11 szivvel Franeziaorszig pártjin áii.mak. A forradalom, mely
lyet önök alulról fölfelé eszközBitek, Poroszorszagban léptenként felülröl lefelé 
fog léttesittetni. A khft.ly, sa j it m6dja nerint, demokrata; folytonosan kaves
biteni igyekezill a nemesek kiváltságait, de las•an haladva: néb!ny év alatt nem 
lesznek többé hübéri kiváltsigok PorosJJorszÁ!fb&n," Otto levele 1799 aug. 13· 
r61. - Lefebvre llütoire du CobiMtl !U l' BurópB. 
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~ozgalom egyéb h«::~eivel, mit scm akartak tudni egy kamráról i 
miért is Hardenberg, ld addig szitója volt a nemzeti párt mo2.!gal
mának, elvált attól, mert veszélyeztetve látta általa a rendet, s 
vitatta, mikép a tartományi rendek Jogköre a l(özigazgatásr.a s 
az adó megszavazásában való réMzv?.telre terjed ki, csupán a ki
rályt illetvén meg a törvényhozás. Eltiltattak tehát a titkos tár· 
sulatok, tisztán oktatásra szoritva az egyetemek, teljes szabadság 
engedtetvén azoknak a vallás: és bölcsészi eszmék nyilvánitásábao, 
csak a politikaiakat ne érintsék i a közigazgatás tökéletesen el 
van külqnitve a politikatól, bámulatra méltólag t~zabályos, rcndek 
által támogatott felügyelőségek alatt áll, mclly rendek :JZ adózókkal 
részt vétetnek a törvény alkalm11zásában; s mindezelt fölött hatal
mas katonai crö őrködik, melly minden mozgalom elnyomására 
készen áll. 

A meg nem hallgatott nrpek elégületlensége gyülölethe ment 
át. Alkotmányos. országok ban a szó szabad Vl,Jt, vagy azzá igye
kezett lenni j a nyilvánosság, melly elfo j tatott egy helyütt , má
FUtt kitört; szükségesnek hitték az ellenzékeskedést, mert gyako
roltatott a:.~ AugliáLau j féltek az erős kormányoktól, s ugyanazért 
ama. tehetetlenségre akarták kárhoztatni azokat, melly a jó kez
deményezését is lehete~leniti, s tekintély nélküli királyokat sza
rettek volna helyezni mérsékletet nem ismerő népek fölé. 

Francziaország, kiJclpvén egy igen gyötrelmes korszakból, 
szedte a forr~dalom gyümölcseit , s ltözlötte azokat. A régi 
rendsze•· visszaélé11ei megsziintek; nem voltak többé megvásá
roJható és H•·ökölbetö hivatalok, nem királyi pecsétes levelek 
(lettr!lB de cachet), nem fejedelmi törvényszékek, nem titkos 
biráskodások; a köz-tisztvi.sdi.ség független a hattdomtól j a con
sui-birá~ k~res~edelmi törvényszékekké változnak át; a törvény
hozás éR törvénykezés minden része <'gyforma az egész or
szágban, s egyetleo hatalom kezében foly öszsze, melly ne
vezi a tisztviselöket, s végrehajtatja a törvényeket s gondos
kodik az igazsig kiszolgáltatása iránt, melly nincs többé al· 
osztályozva. De e tekintély a törvényhozói hatalmat egy nem
zeti képviselettel osztja meg, melly nem arra van utalva, hogy 
utóla:;os fölterjesztésekkel akadályozza a végrehajtást, hanem elii
leges tárgyalásban fontolja meg a törvényrendelkezéseket, fclvilá
gositja a közöcséget s a király vállairól leveszi 11z erkölcsi fele
lősség terhét a rendeletekért

1 
mellyek ha egyszer kiadattak, érvé-
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nyökre nézve nem találnak többé akadályra a, ezokáeokban, a 
ezertartáeban, az 'elBitéletekben. 

E nyilvánosság vieszaadtA Francziaországnak Európa fölött 
a befolyást, mellyet elvesztett a csatatéren. Eleintén Anglia is 
közzétette tárgyalásait; de azonkivül hogy ama nyelv kevésbM 
van elterjedve, különleges é1·dekek, s az Európában ismeretesek
től nagyon elütő szokások és praecedensek kürül forogtak. El
lenben a nagyszertien rokonszenves Francziaország az egész vi· 
lághoz szólott i a censura eltörlése, a választások természete, a 
királyi hatalom korlátai, a papság s az oktatás szabadsága az 
összes népeket, az egész emberiséget érdekelték i s nem volt ország, 
melly ama tárgyalásokban saját panaszait kifejezve nem érezte, 8 
közvetlen alkalmazásokat. nem talált volna; s a párizsi kamrák 
ugy tekintettek, miot az általános szabadság küzdtérei. Maga 
Francziaország, felpattanva a királyok leszorító kezei alól, a né· 
pekhez fordult; s a külföldre is átszármaztatta benső forrongását. 

A népek ezen hajlamai félelembe ejtették a kormányokat, 
mellyek, a fentartó politikát vallván magukénak, a jogszerüség 
(legitimitas) egyhangu állhatatosságával akarták megszilárditani az 
ingadozó választási kormány·rendszert. Miként minden válság
ból kilépéskor történni szokott, eleintén csak a helyreállitott béke 
jó eredményeit érezték i de csakhamar jelentkeztek a forradalom
ból származott bajok. 

S az elsö káros következmény az volt, hogy béke idején is 
több katonát tartottak, mint a megelözö században háboru alatt. 
Ausztria három, Poroszország kétszázezret tartott i csupán Anglia 
szállitotta alá hadseregét háromszázhuszonötezerröl kilenczven
ezerre, mert a kamráktól volt kénytelen kérni a fentartási költ
ségeket; mig a többi hatnlmakat a katonák felbátoritották fenhé
jázólag követelni, a mit akartak. Hogy nagy hadseregeket tart· 
sanak a királyok, arra a békeszerződés alkalmával foganatosított 
szerencsétlen területi osztozkodások által is kényszerittettek, mely· 
lyek alájuk ellenséges érzelmü népeket, föléjök pedig egy, mind
nyájokat fenyegető, nagy hatalmasságot helyeztek. Egész Európa 
katonaila~? szervezkedik tehát; a katonákban van az erö, mellyet 
az alkotmányok a közvéleménynek akaroának tulajdonitani; 8 hogy 
kedvezzenek a katonáknak, kénytelenek keresni a háborut ugy 
miként a békét szokás. Meghiusíttatnak tehát az előnyökre ezá· 
mitó hö remények; az alattvalók izzadva kénytelenek dolgozni, 
hogy lentart!!ák a hadsereget; a pénzügyi zavarokon ideiglenes e8zkö-

XVIU. 28 



~llkkel kell segíteni, a uj kölcsönöket venni fel a helyett hogy 
visszafizettetnének a régiek. 

A dolgok ezen állása a bankárok önkényétől tette függllkké 
a kormdnyokat, kedvezett a tőzsdeuzsorások nyereséges koczkaz
tatásainak, kisebbitette a népek függetlenséget és erkölcsiségét, s 
felforgatta a hitel eszméit az által, hogy kényszerittettek a népek 
pénz gyanánt fogadni -el a papírt, melly hitelét vesztette, mert 
nem volt állam , Angliát kivéve, melly tönköt nem mondott volna. 

Napoleon hozzászoktatta a világot a nagy költekezésekhez, 
mellyek részint halhatatlan basznosságu müveknek adtak létet, 
részint hiuságból és vakítás végett tétettek. Keresztül utaz
tában az országokon hidak 1 csatornák , diadalívek 1 oszlopok, 
paloták építését parancsolta meg; 1813-ban azok ti~zteletére, kik 
a ·wurscheni csatában részt vettek, a Mont-Cenis-n egy emlék- fel
állitását rendelte el, mellynek huszonöt millióba kell vala kerülnie. 
Igaz, hogy e tervek nagy részben papíroson maradtak, de a né
pek visszaemlékeztek reájok j s a kormányok ebben is kényte
lenek voltak vagy akarták öt utánozni: egész országok terheltet
tek, hogy ékesittessék a fejedelem székhelye j rosz karban hagy
ták az utakat s szabályozatlanul a folyókat, hogy megaranyozzák 
a királyi palotákat; s fejedelmek, kik előbb k-'nyelmee lakokkal 
beérték, most romlás ra -vezető hiuságnak áldozták fel népeik 
anyagi jólétét. 

A forradalom roppant erőt kölcsönzött a kormányoknak, köz
pontositván bennök a hatalmakat, mellyek előbb számos védnöki 
testületek · között voltak megosztva. A háboru alatt parancsoló 
hangot vettek azok fel, B a n~pek mindennemü ·terhek viselésébe 
belenyugottak mint ~ féle kivételee időkben, midön az állam min
den, az ·egyed semmi. Elmulván a VP.szély, megszilárdulva találták 
a kormányok hatalmuk eszközeit, a rend őrséget, a közigazgatást, 
a rémuralmat; -mindenfelé utlevelek kívántatnak, tilos a fegyver
használat, nyitva a rendörség szeme, katonai engedelmesség állit
tatik fel utánzandó például j illy módon oda lett ama személyes 
szabadság az ártatlan tényekben, mellyet a forradalom előtt élvez
te~ anélkül, hogy méltányolrák volna j a tárandalom ugy tekinte
tett mint kormány-had, hol minden alat.tiiB hatalom a központból 
ered; kioltatott a c3aládi, testületi, hazafias, vallási, szóval ama 
köz szellem, melly lelke a társadalomnak, kú1 feje életének, erejé
nek, elömenetelének. 

A közigazgatás ezen betörése a polgári és magán ~!ilet azen-
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télyébe végtelen sok hivatalnokot tett az1lkségeasé, kik kezelnék 
a központosított hatalmakat, mellyeket egykor az urak, a helyha
tósági és állami vagy a vallásos testületek ingyen kezeitek. Sza
katlau fontasságra tett tehát szert ez élősdi osztály, mellynek min
deo gondja csupán a rendeletek alkalmazására irányul j s innen 
kifolyólag amaz anyagiasság jutott uralomra, mellyet huroeratiának 
neveztek el. A kormány változtáva! e hivatalnokok vagy kima
radtak, e akkor boszut fl\rraltak, vagy magasabb állás után törték 
mngukat; s hozzá lévén szokva a számok hoz, lajstromokboz, ren
deletek hez, azt képzelték, elégségesek ezek a világ szabályozására, 
s hogy ba egy ország részére alkotmány-adásról van ezó, ne~ kí
vántatik egyéb, mint megirni azt. 

Bent kitÖrt vagy lappangott a kormányok boszuszomja, gyü
löletet tápláltak egymás irányában a magánosok j ki szenvedett, 
megtorlást ohajtott j ki előbb uralkodott, nem tudott beletörödni 
az engedelmességbe; a gyenge államoklit bántotta a tudat, hogy 
az erősek kegyétől függnek j azolt, mellyek nemzetisége lábbal 
tap0dtatott, reszkedtek a dühtől: és tomboltak azok, mellyek any
nyit ezenvedtek és miiltödtek egy kor, midön a királyok sokat 
igértek, e a népek sokat teljesitettek. · 

Napoleon, a multba fordulva vissza a helyett hogy a jövö 
felé irányozná lépteit, egész másféle példákat adott, mint a sza
badelvüségéit: ugy hogy midőn egy igen élénk népet hozzá akartak 
szoktatni meghajtani nyakát, tiszteletét ismét az erő iránt gyulasz
tották fel, mellyet halotti ünnepélyekkel, szobrokkal, történelmi 
munkákkál, költeményekkel istenitettek 1). De Napole<•n ellensége 
volt azoknak, kik most uralkodának. s kik növelték az ö dicsőségét 
az által, hogy félelmet mutattak e hogy megtagadták töle az igaz
ságot,· mig a szeren csétlenség fensége fátyolt boritott az ő hibáira, 
és rokonszenvet keltett. Napoleon kormánya, melly a forradalom
nak volt gyümölcse, sok jó oldallal birt, e még többet tulajdo· 
nitottak annak, miként mindfln bukott kormány irányában tiirténni 
azokott: a csalódott nagyravágyások. a ki nem el égitett hiuságok, 
a képzelödések megsiratt1.tták az elveszettet , melly mint meglevő 

1) Glais-Bizoin a követek kamrAjának 1840 maj. 26-iki ülésében azt mondá 
a buobll'partist a eRzmékröl, hogy ugy tekinti rur.ol<at mict "u ne de~ plaies, la plus 
vive de notre ord re social, comm e ce qu' il y a eneore de plus fune;'e pour l' emau
cipation •'les peuple.•, et comme ce qu' il y' a ('ncore aujouru' hni de plus cont-

r11ire " l' indépendance de l' eaprit hnrnain," 

28* 
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talán gyülöletes volt j a katonák utálták a békét, melly megfoaz
totta Bket az előléptetés és dicsöség alkalmaitól: a közigazgatási 
hivatalnokok, hozzá lévén szokva a kényuri rendeletekhez1 me,Jy
lyek egyszerre ketté vágták a nehézségeket, nem tudtak megba
rátkozni a lassusággal, melly szükséges ott, hol minden jogot vé
deni akarnak, s biztositani ha nem is az igazságot, legalább a 
törvényességet. 

Mig ezek vontatui akarták a századot, mások taszigálták 
azt előre. A háboru alatt nagyban müködött az időszaki sajtó; 
Párizsból becsmérelte a fejedelmeket, mielött leverettek volna, 
Londonból gunyolta a császár körül udvarló azoiga királyokat, 
gunyolta Napoleon udvarát, mellyet felkapott sauverainek és ne
velés nélküli herezegak képeztek; Németországban az idegen el
len szitotta a nemzeti tüzet. Igy kiélesittetvén, a béke idején sem 
tompult meg ; s miként a királyok megtartották a hadseregeket, 
ugy a népek is megtartották a sajtót és szabad viz11gálatot. Egész 
nemzetek ellen gunyiratok terjesztetnek, mellyek Ócriárolják az an; 
gott, francziát, németet; holott sajnálkozniok kellett volna fölöttök, 
hogy olly kormányoknak kénytelenittettek engedelmeskedni, mely
lyek okoz6i voltak ama bajoknak : s mert a véglet végletekre 
visz, aljasságból gyalázzák a bukottat, gyülöletből az uj urak 
iránt istenitik azt j ugy látszik, -a fájdalmakra gyógyszerül hat azok 
feltárása; a szájaskodás uralg azon országokban, a hol uralghat; a 
többiekben a megparancsolt hallgatás elmérgesíti a sebeket, s a 
lázadás nyomoru plirbajára kényszeriti a népeket; az irók szabad
elvüeknek látszottak, mert tomboltak, s mert vonak..Jdtak a féktBI, 
mellyet szükségessé tettek a tulhajtások l) 

Az oktatás minden osztályra kiterjesztetett, de hiányoztak az 
eszközök, mellyek lehetségessé teendették annak közvetlen hasz
nositását, miként ezt a növekedő sovárgás az anyagi élvek után 
megkivánta volna: sokaknál a vágy nem állott arányban a nehéz-

') A forradalom elött szabad volt a sajt6 nem c~ak Angliában t!s Hol
landban, h11nem Scbweizb~tn, Dflníában, Poroszországban R Németország egyéb 
protestaus államliiban is. Svédország csak 1810 után ft!kezte némileg a hirla
pokat, nohogy maga ellen ingerelje NapoleonL. DániÁban is meg"zorittatott a 
~ajt6-szahad,ág az ö kt!relm~re. Braunschweig herczej;!aégben némellyek cen~u
rAt a!irgettek, hogy méraékeltestiék, mit a francziaora"ági forradalomra vonatko
e61ag irhatnán11k a lapok; de a herezeg vis~r;autasitotta azt mint ellenkez8t a 
kilzvélew.Snynyel, s mig 8 küzdött a francziAk ellen, Államában vMelmezték azok 
ügy6t. 
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ségekkel; még többekben az önhittség, eme leánya a csekély mü
veltségnek, vl~rm e11ebbekké tette a reményeket, kik eseritette az 
irigységet: miért is minden áron vissza akarván állitani az egyen
sulyt a szerencse és a tehetségek között, mellyekkel birni véltek, 
kiabáltak a kormány ellen, melly nem használta fel az ö képessé
göket, melly nem alkalmazkodott a tanácsokhoz, mellyeket ök sze .. 
rettek volna neki adni. 

Annyira kiterjedt lévén az osztály, melly olvad, ir, fecseg, 
okoskodik, vagy handabaodáz az átaJános érdekek fölött, s melly 
azt hiszi magáról, hogy képviselője a nemzeti életnek, a mozgal
mak nem szoritkozhattak többé egyetlen népre, miként 89-ben j s 
minthogy a polgárosultság terjedve egyneművé vált, megszüntek 
részlegesek lenni az eszme-, az elv-, a hit-harczok. E forrongás· 
ban, melly egész Európára kiterjedt, mindenki felhivatott mérle
gelni a bukott és az uj király jogait, a diadaiU!askodókéit, kik 
hősöknek neveztettek, s a legyözöttekéit, kiket kötelességszerüleg 
bitorlóknak neveztek j az isteni jog mellett buzgólkodók lázadásrs, 
vagyis arra ösztönözték a népeket, hogy jogot igényeljenek ma
guknak itélni az uralkodó törvénycssége fölött. A figyelem tehát 
egész halmaz olly tárgyakra fordul, mellyek előbb észrevétlenül 
maradtak j a dolgok nagyobb mérveket öltenek, az emberek eltör
piilnek j a tény·vitát a jog· vita váltja fel j nom csak azt aka1ják 
tudni, melly törvényeknek engedelmeskedjenek, hanem azt is, 
miért engedelmeskedjenek, mi légyen azok czélja; nem elégesz_
nek meg vele, hogy igazságot és em berhez illő bánásmódot talál· 
nak, hanem biztositani is akar:ják azokat. Régente a királyok, egy
maguknak tulajdonitván a jogot szabályozni azok boldogságát, ki
ket gycrmekeiknelc neveztek, szabadságot adtak, de ugy adták 
azt mind engedményt és haszoo-élvet, nem mint tulajdont és jo
got j s a népek ugy áldottak egy jó fejedelmet mint egy jó ara
tást, bár nem voltak biztosak a tartósság felől. De a ravaszságok, 
az erövel történt visszaélések, a szószegés aljas ürügyeinek hosz
szu sorozata felforgatta az erkölcsi eszméket, s bizalmatlansá
got keltett. 

Napoleon megfos2<totta trónjaiktól a régi királyokat, s ujakat 
emelt fel: nagyszerü guny, melly kitüntette, mikép a koronák a 
szeszély és erö játékszerei inkább mint Isten kegyelme. Európa 
majdnem minden fejedelme változott, s az aprók közül igen sokan 
kisemmiztettek a nagyok előnyére, és pedig nem csak a fegyverek 
er6szakos"kodá~ai közepett, hanem a tiggadt szerzödések utján is j 
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ugyanazért kihalt a dynastiák ban való régi hit. A tr<'njaikra visz
szahelyezett királyok saját előnyükre zsákmányolták ki a forrada
lom és hóditás eredményeit; s önkényesen és Isten kegyelméből 
akartak uralkodni mt'lg akkor is, midön méltóságukat nell) ezente
sitette többé a koronázás, melly mindfg esküvel azokott járni, s 
ugyanazért szerzödéshez hasonlitott 

Midőn e ezerint a királyok maguk is a forradalmárok szere
pére vállalkoztak, megsemmisítvén a kiváltságokat, mellyek egyet
len népnél sem hiányoztak a forradalom rlött, s közigazgatási lin

kényuralmat igényelvén maguknak, a népek azon véleményre ju
tottak, hogy a történelem semmi, s hogy az alkotmányokat változ
tatgatni lehet, nem csak az idők természetes haladásának megfe
lelőleg és törvényes eszközökkel, hanem tetszés szerint. A királyok 
haragudtak, hogy nem talfiltak többé a tizennyolczadik század 
engedelmes alattvalóira j az alattvalók panaszkodtak, hogy a kirá
lyok be nem váltották az ígéreteket, mellyeket a küzdelem idején 
tettek; jó intézményeket követeltek, mellyek előzetesen és változ
hatlanul szabályoznák az összesek és mindcn egyes jogait és ré
szét az államban j s kizáratváro. a valóság és tényiség teréről, a 
képzelmek országába tévedtek. 

A kormányok és kormányzottak utjai tehát elváltak egymáa
tóL Önkényes kormányok alatt elégületlenség éa remény között 
hánykódtak az emberek, és saját panaszaikat a szabad népekéiben 
találták kifejezve j hol alkotmányos volt a kormány, mindig szük
ségesnek hitték az ellenzékeskedést, mcrt megvan az Angliában, 
miért is rendszeresen üzték, akár volt rá ok, akár nem. Igy nö
vekedett amil., ha nem is számosabb, de izgékonyabb és gyakran 
félelmesebb rész, melly szenvedélyescn kap az ujitásokon. M.iDden 
elmét megszédített az elméletelt amaz örvénye, melly támadni azo
kott, valahányszor az önkényuralomtól szabadsághoz történik át
menet, s mellyet csak a tapasztalat és csalódások szüntethetnek 
meg. Erőteljes gondolkozák léptek e küzdterre, de egyszersmind 
egész serege is az ügyekben tapasztalatlan firkászoknak, kik az 
elemzés terén tettek ugyan valamit s nagyon is büszkék voltak 
arra, de minden összetésre (synthesh) képteleneknek mutatták 
magukat, a kik betü szerint vették Brougbam mondatát: - "A 
világ ítélőbirája nem az ágyu többé, hanem az iskolamester." 

Szóval, valaki tarthatja rosznak, de nem tagadhatja a sza
badság ez átaJános Rzültségérzetét; me Ily nem valameily elv erő
hatása, hanem bizonyos szükség kényszere; nem eszme,· hanem 
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tény-hatalom. S a különbözö országokban különbözö szint &It: 
Lengyel és Olaszországban a nemzetiség a czél, Németországban 
erőteljes birodalmi egység, Francziaországban a hazai mélt6ság 
visszaszerzése, Angliában a választási rendszer ja vitása: de ezer
féle fokazstaikban mind c törekvések megegyeznek az iránt, hogy 
a gondolat és akarat függetlenségét tűzik maguk elé mint egyet
len és föfó szabályt j s a szellemek e szabadsága, többé vagy ke
vésbbé nyiltan, a föltétlen egyenlélséghez, a innen a népfenség po
litikai dogmájához vezet, melly aztán a felényit egygyel felülmuló 
többség szavazatára vitetik át j vagyis a végeredmény elmélet
ben a szám tulsulya, gyakorlatban a formák és intézmények örö
kös ingatagsága. Miután illy m6don a~ elenyészett hit és aláren
deltség a véleménynyel és egyediséggel helyettesitetett, s a szabad
ság álarcza alatt a többség anyagi ereje s a cselszövő és erősza
kos tulhatalma foglalták el a tért, a fejetlenség szükséges követ· 
kezmény; s ennek fékezésére nincs más eszköz mint az erlS. 
Tiszta egyeduralom nem lehetséges többé; hanem igenis az ön
kény, igenis a kard dictatorsága, mig a kard azét nem törik. Eh
hez folyamodnak tehát mindnyájan, egyik hogy fentartsa magát, 
a másik, hogy változtasar n. 

Titkos társulatok. 
A titkos társulatok, Napoleon császársága alatt, ujra meged

zették a nemzeti érzelmet, ellenállásra bátoritottak az id·egen el
nyomással szemben, föntartották érniékét ama szabadságnak, mely
lyet a Harczos a babérok alá temetett, s táplálták annak vágyát 
a szivekben. Helyreállván a béke, ha nem nyomattak is el rög
tön a fejedelmek által, de üldözőbe vétettek, mihelyt, változtatván 
nem az irányt hanem a tárgyat, az uj elnyomások ellen fordul· 
tak, összeköttetésbe hozván a küli:lnbözö országok elégületleneit. 

Carbonarl-k 
Murüt uralkodásának idejében (345 lap) az idegen eszmék 

és uralom betörése ellen Calabriában a carbonarik tár11ulata ala· 
kult. Nagyrészt szabadkélmü vesi szartartásokat fogadott el; csak
hogy mig a szabadkömüvesek Hiram megboszulását tüzték czélul, 
s ünnepélyeket rendezgettek és a mult század bölcsészetével ösz
hangzó deismust vallották, a carbonarik, mélabus erélytől lelke
sítve, Krisztus halálát akarták megboszulni, s visszaállitani az Ö 

országát. A nápolyi rendőrség, nem levén képes akad~lyozni a 
társulat nagymérvü trrjeszkedését , elhatározta mf'grontani azt, 

miként a azabudkömüvességgel történt, kémeket, hivatalnokokat, 
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e magát a királyt is beléptetvén abba, főleg miután ez független
ségi tervekkel kezdett foglalkozni. Murat hadserege, melly egész
ben a társulat tagjai közé iratott, utólsó betörése alkalmával sok 
v e n d i tá t (páholy) hagyott hátra u Legatiókban, honnan aztán 
Lombardiába is behatoltak, legnagyobb elterjedést vévén Mil~nó
ban, ugy szintén Bolognában és Alessandriában. Egynémaily 
olasz számüzöttek Francziaországba is bevitték a carbonariságot 
(1818), hol még mindig számosan voltak a szabad-kömüvesek, kik 
uj, régi vagy skót, s Misraim vagy 'l'cmpla•·ius szertartásu páho
lyokra osztályoztattak 1) ; s kik a s z a b a ds á g , e g y e n l ö s é g, 
t es t v é r is é g jelszavak közül, mellyckkel a forradalom alatt 
üzetett az a c z é l b á r om s z e g ruindennapi játéka, az utólsót 
em b e r is é g jelszóval ctlerélték fel. E törzsbe oltották a carbo
nariságot1 főleg Bazard Arrnand1 ki aztán az első saint-simonisták 
egyike lett, a florenczi Bonarroti, ki már Baboeuf tanainak is 
apostola volt, továbbá Flotard és Buchez. 

Hogy szóljunk valamit ezervezetökről , egy vendita csak 
husz j ó t es t v é r t (buoni cugini) foglalhat mBgában, kik egymás 
között érintkezé;;ben állanak; de a többi venditáktól elszigetel vék : 
husz részleges vendita küldöttei képeznek egy központi venditát, 
melly egy követ által közlokedik a magas venditával : s ez egy 
kiküldött közvetítésével kapja a logfőbb vendita s egy intéző bi
zottság rendeleteit. E szarvezet könnyiti a titoktartást, a terjesz
kedést s a gyülésczéseket, a nélkül hogy hátrányára volna az egy· 
ségnek. Semmit sem írtak, hanem élől!zóval közlekedtek ; kár
tyaszeletekről s a r em é u y és h i t szavakról ismerték fel egy
mást: váltogatva tagolták e szót sz e·r c-t e t: kezet fogván, hü
velykökkel c és D betüket alakítottak. Az esküszegés vagy 
a. jegyek titkának, a szabályzatnak s a ezéinak fölfedezése a 
p o g á n y ok előtt hah\.1-hüntctést vont maga után. Puskát, szu
ronyt s huszöuöt tőltényt kellett szerezniök: a köz pénztárba 
havonként egy franko t, a fel vételkor ötöt fizettek, · 

Igen elszaporodván .Francziaországban, megnyerték maguk
nak az iskolákat, a kereskedő osztályt, a hadsereget; azon is 
gondolkoztak, hogy az összes i:>kolákat a párizsi müegyetemmel 
hozzák összeköttetésbe, hol igen sok beavatoltat számítottak, s nem 
kevesebbet a jegyzök és ügyvt;dek kö~ött: minélfogva nagy befolyást 

1) Most a szabadkömüveaek egész ~'rancziaorazágban a Nagy-OrienstéSI 
függnt>k, 111ell1 t~sliilotet &lll f'gy~>R )lAholyok kövftei k6pf'zik. 
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gyakoroltak a választásokra. De hiányzott nálok egy közös és 
világos elv j s ha egyeté1·tettek is a szándékban, melly a meglévő 
lorontására irányul, nem határozták meg kellőleg, mit fognak an
r:;ak helyéhe állitaui. Eleintén radicalisok és köztársaságisk vol
tak j miután azonban magas állásu és gazdag embereket is fölvet
tek maguk közé, megváltoztatták természetöket; s ki II. Napole
oora vetette szemeit remél vén, mikép Ausztria segiteni fogja öket egy 
föherczegnö fiának trónra emelésében, ha nem egy6bért csak azért 
is, hogy zavarokat okozzon a mindig félt szomszédoknak ; ki meg 
orleansi Lajos Fül ö pre, az uj és szabadel vüleg nevelt emberre 
gondolt, ki mindent a forradalomnak fogandott köszönni. Több 
rendbeli lázadások, s főleg a rochellei fölkelés (182'1), mellyben 
egy nagymérvü gyuladás szikrája fojtatott el, figyelmessé tet
ték. a kormányt reájuk, s a vádakból kitünt, mennyire el voltak 
terjedve 1). 

De sem ök nem biztak eléggé a népbtm 1 sem ez nem pár-

1) Marchaogy ur, megkeresö-levelében a rochellei összeesküvők ellen, hol 
minden akkori mozgalmat egyformán kárhor;tat, m~g a görögöket is, ,.kik a hosz
szas szolgaság alatt elnyütték a lánczokat" B kik azáltal, hogy le akarták rázni 
azokat, boszura ingereltlik "z urat, igy szól: A titkos társulatolt Ö;;zee;küv~
sek mühelyei. Eredetök régi, de 1816 óta, hogy ugy mondjuk, folytonosakká 
lettek. Ama korHzakban a bitorlás segélyü! hívta - s ez volt leggyü!öletesebb 
vétke - a demagogiát, me !ly Hielett jelen len ui utól~ó percr;ein, hogy örökölje 
annak hagyatékát. J:o'eldühödve a miért nem ragadhatta ut magához, az egyo~

netlendg üszkeit u:órta &ll:ét, s felhivást intézett a jelenlegi és jövő nemzedó
kekhez. A rendörség akkoriban egymft.sután, nem emlitve sok mást, melly~kröl 
uem szerzett magának tudomást., J:t'ekete giimböstű (Épingle uoil·e), 1816-os Ha
zafiak (Patriotes dc 1816), Buonaparte-sasok (Vautours de llnonaparte), Nap
lovagok (Chevalicrs du Soleil), Reformált európai Hazafiak (Patriotes européens 
reformés), ÁtaJános ujjft.saületé~ (Régéné,ration universel!e) czimü tlt.r~ulatokat 
fedezett fel. E felekezetek mind egyet értettek intézményök czélja iránt, melly 
nem vala egyéb miut a népek szövetségét hozni létre a jogszerű és törvényes 
tekintély ellen, R fegyve1·es kézzel vivni ki a szabadsft.got, hogy a trón s ar; 61-
tárok romjai fölé ültessék azt. Röpiratok, értekezé~ek, kérvények, feliratok, 
könyomatok, aláirások, ujra nyomott rosz könyveknek csekély áron vagy in· 
gyen még a kuoyhókban is elhintett példányai; bizonyos tömör kiadásoktól 
kezdve egynémaily teljesekig, a lázitó felhivásoktól a pohár köszöntésekig, min
den közremöködhetett többé vagy kevésbbé ama ezé! elérésére. Azonban a za
vargók .még nem gondoltak ki könnyü érintkezési módokat; még nem fegyel
mezték a forradalmi szellemet és nem szervezték a rendetlenséget; sr;Óval, nem 
tudták, miként lehet a lb!tást kezelni s mintegy t/lrczaszerü szakmát csinAiui 
abból. ·Ell t 18~0-bau tanulták el a carbonariktbl, kiknek feleker;etével ti6keá&i 
viszonyba l~ptek." 
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tolta öket, mert a nép egységes egész, !l nem tartozbatik egy 
párthoz j de még önzö is azaz szeretí saját javát, az egyetlent, 
mellyet megért, s nem tud megbarátkozni az alkotmány-szesú
lyekkel, mellyek felállitanak egy dogmát, s csak félig vonják le 
abból a következésel(et. Aztán a vonakodás engedelmeskedni a 
föknek, a pénz-kezelés körül fölwerült gyaouk, a ezé) elérésére 
vezető utak iránt való nézetkülönbségek csakhamar az egyenet
lenség magvait hintették el . közöLtök. Azonb'\n barátságos vi
szonyt folytattak a németországi illuminatusokkal, a schw~izi sza
badkömüvesekkel, a napolyi, piemonti, lombardiai, spanyolországi 
carbonarikkal, kiknek jutott a feladat megtenni az első kísérlete
ket, mellyek támogattatván a többiek által, aláásnák a gyenge 
lábon álló kormányokat. Francziaország rendeleteket ezegezett 
ellenökbe, mellyek korlátolták a sajtó-szabadságot, nB a rendörség 
joghatósága alá helyezték az emberi értelmiséget." 

Aachenl congre,;su~. 
Az Aachenben összegyűlt ezövetségeeek ( 1818 nov. 9) meg

uj i tották frigyöket 1 kevésbbé határúzatlan föltételek me !lett, de 
még most is mint keresztény testvériséget, melly a fentartásra 
irányul, tanácskozások tartását határozván el a világ ügyeinek sza
bályozása végett. S igy szóltak: ·- nAmilly szent és üdvös ép 
olly egyszerű a tárgya e szövetségnek, melly nem ezéJoz uj politikai 
combinatiókat, nem akar változtatni az elözö szerzödések által 
megállapitott viszonyokon j hanem nyugodt és állbatatos lévén, fen 
akarja tartani a békét és szerzödé8eket 1 mellyek azt alapitották 
és megszilárditották. A fejedelmek, midön e di~ső frigyet kötöt
ték, annak alapjául ami;' változhatlan elhatározásukat tették, melly 
ezerint soha sem fognak sem maguk között, sem a többi államok
kal szemben eltérni a nemzetközi jog legszigorubb elveitöl, mely
lyek egy áHandó béke-álla po tra alkalmazva egyedül képesek ha
tály osan biztositani minden egyes kormány függellenségét s az 
átaJános szövclség maradandóságát. Híven ez elvekhez, a fejedel
mek new tévesztendik azokat szem elöl a gyülésekben, mellyeket 
személyesen, vagy minisztereik által fognak tartani, akár saját ér
dekeik vitattassanak ott közösen, akár olly kérdésekkel foglalkoz
zanak, mcllyekre nézve má;, kormányok által határozottan beavat
kozásra szólittatnának fel. S ugyanazon szellem, melly tanácsaikat 
B diplomacziai közléseiket \ ezérlendi, fog uralkodni e congressu
sokbAll is, mellyek czélja a világ nyugalmának mP-görzése. 111y 
ér~elmektöl lelke11itve bajtották végre a fejedelmek a müvet1 
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mellyre hivatva voltak, s mellynek szilárditásán és tökélyeaitésén 
lankadás nélkül fognak mtiködni; 1.1 forma szerint elismerik, mikép 
Isten és a kormányzott népek iránti tartozásaik arra kötelezik 
öket, hogy a világnak, mennyire tőlök telik, az igazság, egyetér
tés és mérséklet példáit adják; ezereneséseknek fogván magukat 
tartani, ha minden erejöket arra fordithatnák, hogy védjék a béke 
műveit, növeljék országaik belső jólétét, s ujra föléleszszék a val
lási és erkölcsi érzelmeket , roailyeket nagyon meggyengítettek a 
szeren csétlen id ök." 

A z orosz Stourdza az aacheni congress us elé egy iratot ter
jesztett, mellyben feltüntette az ujra éledő liberalis szellem s a 
titkos társulatok veszélyeit; miért is a~ ifju~ág gyülölete Oroszor
szág ellen összpontosult, mintha ez tartóztatta volna a fejedelme
ket vissza az engedméuyektöl, ruellyekre azok hajlandóknak tar
tattak. A vigjátékíró Kotzebue, ki miután előbb a Lazafiságat tá
mogatta volna, a maobeírni birlapban nevetség tárgyrivá tette a 
~zabadelvüeket, San d tanuló gy ilkának lett áldozata (!819 marcz. 
23), ki aztán dicsekedve vallván be vétkét, rettenthetlenül viselte 
el a halálbüntetést. Sand mint a titkos társulatok vértanuja ma
gasztaltatott, főleg a Tugendbund s a Burschenscbaft 1) 

által, mellyek nem a függetlenséget sürgették többé, hanem az 
igért de meg nem adott ~:~zabadijágokat. E társulatokat fiatal em
berek képezték, kik ó-németesen öltözköd ve nyalmkban fehér és 
fekete óra-zsinórt viseltek, s mind!g törrel voltak ftilfegyverezve, 
mellyen koponyát s ezen felirást U l t im a r a t i o p o p u l o r um 
lehetett látni. A királyok megijedtek e mozgalorutól; a Ausztria 
ét Poroszország, összejövén Cat·lsbadban, elhatároztatják a német 
fejedelmekkel, miszerint a czikkelynck, melly minden állam ré
szére gyüléseket igér, egyedül hiteles értelmezője a birodalmi gyü
lés leend, mellynek hatalmában fog állani fegyvc.!rrel kényszeriteni 
engedelmességre bárhol a fölkelöket, s száműzni a szabadelvű ta
nárokat és tanulókat; minden német kormány cen1.1urának fogja. 
alávetni a könyveket, s felelős lesz azokért; Mainzban egy rend
kivüli bizottság ülésezend, mellynek czélja végett vetni a forra
dalmi üzelmeknek, maga elé idézve és letartóztatva a gyanusakat, 

1) A Tugendbund vagy Er~ny-~zövet<ég alapit6inak egyike a hire~ böl
csész Fichte volt, ki sokat ~egitett a Napoleon ellen folytatott függetlensllgi 
háboruban. A Burschemchaftot Gagern Henrik alapította, kl aztán 1848-ban &lll 

alkotmányozó gyüu~s elnöke lett, 
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A titkos bujtogatások tehát mind Ft·anczia mint Németor
szágban ürügyet azoigáitattak a törvényes szabadságok lábbal ta
podására. A mallett az erkölcsi fék-t.szközöket is segélyül hiv
ják; a Ausztria, nem elégedve meg a támadással, mellyet összes 
hirlapjai intéztek a titkos társulatok ellen, VII. Piust is fellépésre 
birja, ki kárhoztató bullájában (Eccles iam a J. C.) szemökre 
hányja a titkolózást, s a közönyösség terjesztését az által, hogy 
windenkinek szabadságára hagyják saját ízlése szarinti vallást al
kotni magának, jóllehet szinre különös tiszteletben és elönyözés
ben részesitik a katholika vallást s Jézus Krisztus személyét és 
tanát, kit nkormányzójuk- és nagymesteröknek" neveznek. 

Spanyolor.;ság. 
Spanyolországban, miután az osztrákok megsemmisítették a 

testületek ősi kiváltságait, semmiféle közvetitö képviselet nem 
létezett többé a király és nép között. Azonban mélyen gyökerez· 
tek a kedvesek voltak ott a régi alkotmányok emlékei j miért is 
a helyett, hogy gyülölték volna a multat, visszaohajtották. A ne
messég nem volt hűbéri, a a királynak tisztelnie kellett azt, mint 
ollyat, melly együtt emelkedett fel a különbözö királyságokkal, 
roppant birtokoknak volt ura, a gazdagságuk és kiváltságaiknál 
fogva hatalmas tizenhárom egyházi lovagrendre támaszkodott. A 
mórok ellen folytatott háboru hozzá~zoktatta a spanyolokat fegy
vert forgatni a hitetlenek cllon inkább, mintsem theologiai kérdé
sekben éleselmüsködni. E körülmény s a rt'gi intézmények iizül
ték jellemöket, me Ily ellentétes szokások és érdekek vegyüléka; 
a jog erötcljes érzete mallett föltétlen önmegadást tanusitanak a 
törvény által megállapitott kiváltságokkal szemben j a köztársasá
gokban otthonos egyenlöségi szokásokkal a a hegylakók büszke 
függetlenségével rajongó tiszteletet párositanak az egyeduralom, a 
keleties hódolatot a fejedelem iránt, ki azonosittatik a hazávaL 
Midön másutt az ember tekintetbe sem vétetett, hacsak nemes nem 
volt, Spanyolországban, mert mindenki. hozzájárult a haza felsza· 
baditásához, átaJános és emelkedett volt a személyes méltóság ön· 
tudata: honnan a vallásos tisztelet a legvalódib b érzelmek iránt, 
millyenek a családot, a hazát, a rendes mezei élctet átölelök, a 
egyszersmind a kalandok, portyázások, fegyverek szeretete, a a 
gondtalan élet. Ez érzelmek kevéssé módosittattak a franczia böl
csészek, kevéssé a forradalom által; a az ország önállólag fejleszt
gette saját szellem-csiráit, midön Buonaparte megérkezett, hogy 
erélszakosan fölkavarja azt. A spanyolok a vallás, a füge;etlenség, 
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a király nevében ragadtak fegyvert a betör(S ellen: de olly or· 
szágban, hol a király eltüntével semmiféle más közbelea hatalom 
nem létezett többé, a nép magára maradt. Tehát egy kitün<Sleg 
monarchicus nemzet egyszerre demokrata lett; de e demokraczia 
külön hözölt a forradalmitól; köztársaságok szövetsége volt az, 
mellyek a királyért küzdöttek. 

De jóllehet a király nevében müködtek, nyilvánvaló volt, 
hogy a hatóságok nem a királytól kapták hatalmukat; azonkivül 
az ellenállás kifejtesdette ott a nyilvánosságot, a vitatkozást, a 
bölcsészi szellemet. Miért is a h a z af i ak oldala mellett, kik a 
városi és vidéki népböJ állottak, s politikai és vallási bit által 
lelkesittettek, a forradalmi eszmékkel táplált, inkább szemlélöd<S 
s z a b a d e l v fi ek emelkedtek fel, kik kevésbbé sarkaltattak az 
erény és előítéletek által, s makacsul el akarták különiteni az uj 
észszerü alkotmányokat a régiektöl, mellyek kedvesek voltak a 
népnek, mert vele egyiitt születtek. Belátták ezek ama mozgalom 
eli:lnyösségét az ohaJtott refor~okra nézve, s központosítás után 
törekedtek, melly az elszórt junták és önálló guerilla csapatok 
miiködéseinek egységes irányt adna. Ugyanazért a felsöbb osztá
lyok harminczöt követet választottak, kik Aranjuezben központi 
juntává alakultak, mellyben Floridabianca, már előbb tengeré
szeti miniszter, és Melchior da Jovellanos vitték a fö s:~erepet. 

Mindkettö értelmes és idős ember volt, de az elsö, miként már 
minisztersége alatt is a királyi tekintélyt akarta emelni; a másik, 
nagy ellensége Godoynak s az udvari romlottságnak, két kamrát 
sürgetett: me Ily egyenetlensPg laesúságot és megoszlást eredménye
zett. Megtörténvén a betörés Andalusiába, a központi junta tag
jai a cadixi öbölben fekvö Leon szigetre vonultak vissza; s igy 
a függetlenség, melly egykor Asturia hegységeiben huzta me'! ma
gát , most az átellenes végrészen kénytelenittatett menhelyet 
keresni. 

Ez utolsó szorultság a szabadelvüeket juttatta fölényre, kik 
egy idő óta a cortesek összehívását sürgették mint eszközt, mally
nek segélyével alkotmányos kormányhoz juthatnak, s mellyet a 
kormánytanács állhatatosan ellenzett; nem mintha előre látta volna 
az eredményeket, hanem mert érezte, hogy az által saját hatalma 
fog megsemmieittetoi. Akkor tehát a junták befolyása alatt s a 
so u v e r a i n n é p nevében összegyültek a cortesek 7 hol nemesek 
és papság különbség nélkül foglaltak helyet, fejlesztvén mint sza
badok az egyenUSséget, mellyet a szolgaság er8ltetett rájok. E sze· 
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rint azon nép, melly leghátramaradottabbnak látszott, minden más 
népnél .;zabadabbnak bizouyult, mert minden tekintély alapját a 
nemzetbe helyezte, s souvernin hatalommá tette magát, mig vi~z
szatérne VII Ferdinand. 

Spanyol olkotml'lny. 
Aztán 181 2-ben kihirdettetott az alkotmany, melly az ösi 

hazai r.mdszeren al11pult s a sziikségen védeni a nemzeti függet
lenséget király hiányában; ugyanazért igen szabadelvü volt. A 
sz.erint a sauverainség a népnél van j a vallások közül "minden 
más kizárásával, az egyedül igaz" apostoli katholika ismertetik 
el j a ltormány egyeduralmi, a három hatalom elkülönittetik ; a ki
nU y sérthetlen, de el vétetik t ille a korlátlan ezentesitési jog; 
kamra egyetlen lesz. 

A corteseket az egyesUI t összes képviselök alkotják, kiket 
·B tarlományi gyülések választanak, mellyek a kerületi gyülések 
által nevezett választókból alakulnak, melly kerületi gyülések 
választóit a paroch!alis gyülések nevezik. Ez utolsókban minden 
polgárnak szavazats van; a parochialit! választóknak legalább 
huszonöt éveseknek kell lenniök, mint szintén a keriileti válasz
tóknak is i a eartes-követekre nézve azonkivül még elégséges évi 
jövedelem is megkívántatik. Minden hetvenezer lélek egy követet 
küld két évre a cortesekbe, mellyek évenként l~galá.hb három 
hónapon át iiléseznek, megszavazzák az adókat, törvényeket hoz
nak javaslatba, mellyeket a király szentesit és végrehajtat j de ha 
két éven át vonakodnék azt tenni, harmad izben köteleztetik arra. 
A királyt ill<·ti a jog hadat üzenni és békét kötni, a tit>ztviselöket, 
pii~pököket, javadalmasokat, tábornokokat és katonai parancsno
kokat kinel"ezni j de nem áll jogában akadályozni, felfüggeszteni 
vagy ezétoszlatni a corteseket, nem elhagyni az országot, nem 
leköszönni, nem szövetséget vagy szerzödéseket kötni idegen ha
talommal, nem adókat vetni ki a cortesek beleegyezése nélkül ; 
ezek nevezik a közhivatalnokokat i a katonai szabályrendeletek és 
ezervezet megvizsgálása magukat a katonákat illeti, Az alkotmá
nyon csak három egymásra következő törvényhozás hozzájárulá
sával s királyi szentesitésnek alá nem vetett határozat utján le
het változtatoL 

Könnyü fölismerni az idegen elemeket, mellyeket a szabad
elvüek a hazai. szok8.sokkal elegyitettek: de a nemzet ragaszko
dott ezekhez, nem értette meg amazokat; az alkotmányt nem poli
tikai, hanem társadalmi ténynek tekintette. A bayonnei árulás ugy 
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rendelkezett egy néppel mint valami tulajdonnal; a ama nép til
takozott, a diplomaez-hi önkény ellenébe az ilsszesek akaratát sze
gezvén, kik fölkeltek a vallái1 a függetlenség, a király mellett. 
A sokaság csak ennyit értett a dologból, B ezért küzdött ez al
kotmány mt'llett; s bár a külföld igen szabadelvüuek hitte azt, 
mindazáltal elismertetett Anglia és Oroszország által, már csak 
azért ie, hogy ellene szegezzék Francziaországnak. 

VII. f'erdlnand. 
Midllu Napoleon végszorultRágba jutva, hogy visszahivhassa 

a félszigeten foglalkoztatott csapatokat, szabad lábra helyezte VIT. 
Ferdinaadot (1813 decz. 3), ez az ország határán találkozott a 
cortesekkel, mellyek visszaadták neki na részére és nélküle kivi
vottu koronát. - "Ön (tevék hozzá) népei nagylelküségének kö
szönheti azt. A nemzet felséged tekintélyének nem szab egyéb 
korlátokat ez alkotmányon ki v ül, me Ily elfogadtatott az ön kép· 
viselBi által. A melly napon felséged megszegendi azt, fel lesz 
bont va az ünnepélyes szerzildes, me !ly önt királylyá tette. u Da
czára az átalános lelkesedésnek, mellyel mint a nemzetiség kép
viselilje fogadtatott, Ferdinand idegenkedett amaz alkotmánytól, s 
a valenciai edicturohan ( 1814 máj. 4) ugy nyilatkozott arról mint 
nmerényletről a trón előjogai ellen, melly a nemzet nevével vét
kesen visszaélve követtetett el. u Minclazáltal hozzátette: - n Es· 
küszöm, hogy nem fogtok csalódni várakozásaitokban, oh igazi és 
hiisl>ges spanyolok, kilmek szenvedesei elérzékenyítenek engem. 
Fejedelmetek a ti érdeketekben akar az lenni; dicsöségének tartja, 
hogy feje egy hösi nemzetnek, melly halhatatlan vállalataival min
den más nép bámulatát kivívta magának, s becsületével együtt 
megőrizte a szabadságot. Én gyülölöm a kényuralmat, meJiy ösz· 
szeegyeztethetlen az európai felvilágosodással és polgárosultsággal. 
A királyok soha sem voltak kényurak Spanyolországban, sem a 
törvények vagy alkotmány fel nem hatalmazták öket arra. Mind
azáltal, hogy akadályoztassanak a visszAélések, Spanyolország és 
In diák követeinek tilrvényesen összegyüj tendll corteseiben szilár
dul és törvényesen fog megállapittatni, mit országaim jóléte igé
nyel. A szabadság és személyes biztonság fölött törvények fog
nak örködni, mellyek biztositván a rendet és köznyugalmat, ész
ezerü. szabadságot engedendr:ek alnttvalóimnak: sa j tó utján, a jó
zan ész határai között, mindenki könnyen közzé foghatja tenni az 
eszméket és saját nézeteket." 

A nép a vallásért, a függetleneégért, a királyért harczolt; 



448 

tnegnyervén, a miért küzdött, oem találta többé azükaégesoek az 
alkotmányt, miért ie a király rendelete elégséges volt annak el
törlésére, s Ferdinand önkényesen és áldva uralkodhatott volna, 
ha a milly gyalázatos ép olly hálátlan visszahatást nem indit. Tá
vol att61, ho~y beváltaná a javítások iránt tett ígéreteket, halálra 
ítéli azokat, kik szóval vagy irásban sürgetni merik az alkotmány 
megtartását j s támogatva a kUiföldi kényurak által, börtönre 
hányja, kitiltja, számkivetésbe szállittatja alattvalóit j megsemmi
siti a sok jót, mi a franczia közigazgatásból fenmaradt j üldöz a 
mult tényekért j megtagadja az adósság tisztába hozatalát ollya
noktól, kik azt a betolakodott kormánynál sürgették j a néveze
rinti érték egyharmadára szállítja alá az lnquisitio javait j felfüg
geszti a fi>papok kinevezését, hogy az adósság tisztázására for· 
ditsa az üresedés 11latt befolyt jövedelmeket 

Az amerikai gyarmatok, mellyek az alkotmányos kormány 
alatt virágzáara jutottak, mert el lettek háritva a kereskedelem 
akadályai, ellenállnak az ujra behozott kényuralomnak, továbbra 
is megtartják a közügyek intézésének jogát, s utban vannak a 
függetlenség felé. Ferdinand csapatokat küld eiJenök , mellyek 
azonban csekély eredménynyel müködnek j migoem döntö erBfeszi
tésre határozván magát, Cadixban egy hadsereget gyüjt össze, 
mellyet hogy átszállithasson, Cortez és Pizarro hazája Oroszor· 
szágtól kénytelenittetett hajókat vásárolni. 

Az 1820-iki rölkelés. 
Mialatt ezek történtllk1 az elégületlenség mindinkább növeke

dett azok között, kik a helyett hogy jutalmat kaptak volna, a 
miért a király érdekében küzdöttek, börtönnel és halállal lakol
tak j s a szabadelvüek ismét titkos terveket kezdettek ez8ni, azon
ban különválva a néptBI, most már csak polgárok, katonák, hiva
talnokokból áll6 összeesküv8 pártot képeztek. Valenciában láza
dás tör ki (1819 január) j de az ottani parancsnok, Elio tábornok, 
vérbe fojtja azt. Csakhogy a cadixi hadseregbBl sokan elszöknek, mert 
nem juthatnak fizetésökhöz, s ~uerilla csapatokká alakulnak j mig An
dalusiában a dögvész dühöng. Egy összegytijtött hadsereg olly ország
ban, melly nem fizeti azt, vagy nem ad annak alkalmat a győzelemre, 
mindig veszélyes. A cadixi hadsereg fondorkodik; a fontolgató 
Quiroga s a heves Riego között egyetértés j ö létre: de O Donell, 
abiabali gróf, az expeditio vezére és részese a titoknak, elárulja 
Bket (jul), B letartóztatja Quirogát. Ez menekül j Riego megér
leli a lázadást a hadseregben, s 1820 jan. l. kikiáltJa az 1812-iki 
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alkotmányt. Mig kiáltá.suk távolabbi vidékekre is elhatna, az 
emlékezetes Leon szigeten erösitik meg magukat. A királypár
tiak ellenök indulnak, de Quiroga megelözi öket, ostrom alá vé
vén Cadixot; Riego eléjök siet, s bámulatos gyorsaságot fejt ki 
a menetekben, mindenfelé kiáltványokat te~jesztve j de a nemzetnél 
nem talál viszhangra, minélfogva feloszlatni kénytelen a csapato
kat. Azonban Mina tábornok, ki N~<poleon ellen küzdött, Fran· 
cziaországból, hol számkivetésben volt, haza siet, északon egy 
n em z e t i h a ds e r e g e t gyüjt a szabadelvü ügy védelmére, s 
lángba borítja Galiciát. Ferdinand igéreteket tesz, és szabadelvü 
tanácsokat kér, mi a növekedő veszélynek és félelemnek volt 
jele; de késik az engedményekkel, mig végre, egészen Madrid 
kapujáig terjedvén a fölkelés, Balaatreros tábornok rábeszélésa 
folytán kijelenti, wiszerint "nyilatkozván a nép akarata, elhatá
rozta magát megesküdni a 12-iki alkotmányra." (1820 marcz. 7). 

Madridba hivatik össze a gyülekezet, mellynek feladata "éle
tet önteni egy haldokló nemzetbe, megtölteni a kimeritett kincs
tárt, ujra teremteni a tengerészetet, melly semmivé lett j gondos
kodni a kézmüvesröl, ki tétienségre volt kárhoztatva j a harczos
ról, ki, szégyenére a polgártársaknak, alamizsnáért nyujtva kezét, 
mutatja a sebeket, mellyeket érettök kapott; a földmüvesröl, ki 
a közlekedési eszközök hiányában éhen bal a bö termés köze· 
pet t t)." A követek legnagyobb részt a papság, a hadsereg, az 
ügyvédek soraiból vá.lasztatnak j grand egy sem j s ezek között a 
fö szerepet Mártinez de la Roza, a költő, s Toreno, a tudós és 
tapasztalt politikus, viszik; mig a conventszerii eszmékért rajongó 
tulzók táborában Alpuento és Moreno a vezérek. Akkor elnyomattak 
a ezerzetes rendek, e az lnquisitio, mellyet Ferdinand ujra beho
zott; meg lettek szüntetve az elsöszülöttségi jogok, a helyettesi
tések, a bitó-büntetés, a censura és sok visszaélés; ujra visszaál· 
littattak némelly adók, mellyeket József király hozott be; polgári 
takeává változtatták át az egy házi tizedet. E ezerint alapját 
tekintve az alkotmány eredeti maradt, de az alkalmazásokban 
Francziaország utánoztatott; s a mi még roszabb, minden a had
sereg kezdeményezéséböl, vagy befolyása alatt történt. 

Csakhamar mutatkozik tehát a visszahatás mind az egyhá
ziak, n:iind az ellenségek részéröl ; Riego , ki, az alkotmányos 
badsereg s a tulzók élén, ur ként viselte magát, letétetett j Quiroga 

') A legfllbb junta kiá.ltvé.nya, 

xvm. 
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a kit·ály mellé áll j bezáratnak az ellenséges érzelmü klubok, felosz
lattattik a leoni hadsereg, földt)k és évpénzek utalványoztatván az 
elbocsátott katonáknak, hogy megnyerjék öket a forradalmi ügy
nek. Leköteleztetvén illymódon a demagogok, üldözőbe vétetnek 
az absolutistá.k, a papság, a nemesek, kiket a kiváltságok meg
aztintetése s uz egyházi javak eladása ellenségekké tett. E köz
ben ki üt a sárga láz; s kik annak hősei? a kolduló barátok. 

VII. Ferdinand sem természete, sem megszokásnál fogva nem 
viseltetvén hajlam mal a mérsékelt kormány iránt, alkotmányelle
nes tényekre ragadtatja magát. Csökken tehát irányában a biza
lom j Ri ego a durva 'fr a g a l a p e r r o zengedezésa közölt hiva
tik vissza j a comunerok társulata kötelezi magát nem hagyni 
büntetlenül a hatalommal való visszaélést, ha maga a király kö
vetné is azt el. Spanyolor~:>zág példája -ragadós, s miként nem 
rég mindenütt Napoleonok, ugy most mindcnfelé Q,uirogák és 
Riegók emelkedtek fel. 

Pm'tu~r;alia. 

Portugaliában nem uralkodott proletár gyülölet a nemesség 
ellen, mert a nemesség nem hóditásnak köszönte létét, hanem a 
haza szabadságával együtt szülernlett, s ugyanazért igen kedves 
volt ott az első királyok emléke. De hadsereg nem létezett ez 
országban II. Fülöp hódítása óta; a Braganza-ház trónra jutásával 
a nemeség udvari hierarchiává változott át, melly nem érdemea 
tevékenységnek, hanern cselszövényeknek volt eredménye; a ol
dala mellett nem gyarapodott a középosztály, mert az ipar nem 
fejlődhetett egy olly nép között, mclly inkább kedvelte a kalan
dokat rnint a munkát. Pombal, az ujitáaok mértékletlen kedve
lője, semmi állandót nem teremtett, a az ajtatos Mária lerombolta 
a bölcsész müvét : s mig másutt a nép felemelkedett, itt a nemesi 
kormány szilárdult meg s tespedésben maradt a társadalom. A 
királyok mindent tehetnek , mert a portugalok kezdettől fogva 
hozzá. vannak szokva bízni bennök, mint a nemzetiség szamélye
sitiíiben. Ha tehát a fö gyenge, reménynek nincs helye. Igy 
történt. Dom Joao !807 -ben Brasiliába fut, s midl:Sn a nemzet 
régi erélyével fölkel, ö Anglia vezetésére b izza azt. Meg b uk ván 
Napoleon, Dom Joao vonal{Qdik visszatérni, s Brasiliát kiráfysággá 
eme i~ j Mát·ia halála után pedig VI. János néven az egyesitett 
Portugalia-, Brasília és Algarve-ország királyának nyilvánítja ma
gát (l 816 mar.::z. 20). Két leányát VII. Ferdinandhoz és spa
nyolországi Don Carloshoz adja nők ül; s fiának, Dom Pedrőnak 
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ausztriai Mát·ia Leopoldinát jegyzi ol; de az udvar kedvencze Dom 
Miguel (Mibá.ly), a másik fiu volt. 

A bécBi congt•essus figyelme, rnellyet olly sok egyéb dolog 
kikeriilt, nem terjedt annyira, hogy elöt·elátta volna e különcz 
unio bekövetkezését egy picziny s ef!y félvilágnyi távolban fekvö, 
roppant nagy és gazdag ország között. Mialatt Brasília mint a 
kormány székhelye szilát·dult államiságában, Portugaliában a sza
badelvü eszmék terjedtek el, mi1·e nem kis befolyással volt az 
elégületlenség, a szomszédság Spanyolországgal s az angolok je
lenléte ; s a badsereg fegyelemhez azokott a hajthatlan BeresCord 
alatt. De ennek kegyetlensége elkeserítette a portugalokat, kik 
már különben is fájdalmasan érezték függésöket Brasiliától, s bo
szankodva látták, miként emészti fel pénzöket egy távoli és mivelsem 
törődö udvar féktelen fényüzése i mig itt az ö kikötöik üresen állot
tak, Brasiliaéi csupán a francziáknak bajtottak hasznot. 

Miként már ez akkoriban divat volt, az összeeskiivés a had
seregnél vette kezdetét, s Sepulveda Bernard ezredes ösztönzi a 
katonákat, keljenek fel "a nyomor elleni küzdelem jogánál fogva, 
melly megilleti az embereket." Egyetlen nap alatt kész a forra
dalom (1820 aug. 24) i a constitutionalisták csakhamar diadalma
san vonulnak be Lissabonba. Népies és egyhangu volt e mozga
lom s ugyanaz~rt nem találkozott visszahatással : a kormányzóság, 
melly a távollev6 királyt helyettesítette, beleegyezését adta a cor
tesek összehívásához (okto b. l), mellyek épen semmi ellentétben 
nem t\llottak a monarchiával. De csakhamar megállapittatván az 
átaJános szavazati jog, a kamrába határozott és izgató emberek 
jutottak, kik az alkotmányt több mint népies forradalommá vál
toztatták át, mioélfogva a cortesek elszakadva maradtak a népt81. 
E hirekre Brasília is megmozdult, s Babiában kikialtotta az alkot
mányt (1821 febr. 10). Dom Pedro rábeszélni igyekszik a királyt, 
fogadná el az alkotmányt, s ö, a jó ember, felkiált: - "De hát 
miért nem tudatták azt előbb velem?" s a négerek által diadal
ban hordoztatik körül. Azonban mindjárt akadtak, kik kéttlyeket 
és gyanukat ébresztettek benne, minek következtében Európa felé 
veszi utját, Dom Pedróra hagyván a nehéz kormányt, ki csakha
mar kényszerítve látta magát független birodalomnak nyilvánitani 
BrasiliaÚ (1822). VI. János kikötvén Portugaliában 1 esküt tesz 
az alkotmányra (jul.), melly különbözik a spanyoltól, amennyiben 
két dlasztási fokozatot állapit meg, negyvennapra szoritja a ki
rály felfüggesztH szavazatának tartamát, s nem veti királyi szentQ• 

29• 
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sitésnek alá a cortesek elsl:l alkotmányozó gyülésében hozott hatá
rozatokat. 

Olassország. 
Most Olaszországra keríil a sor. Itt Lombardia és Ve\l',rícze 

az osztrák császárságnak vettettek alá, melly két kormányra. osz
tott egyetlen királyságot alakitott azokból, s ugy kezelte mint az 
örökös tartományokat s mint hóditett országot, sr,m uj alkotmányt 
nem adva, sem vissza nem állítva a régi kiválts:tgokat, mellyeket 
a franczia forradnlom és császárság eltöröltek Minden eJ?yéb kö
telezettség nélkül, azon egyen kivül, holi!;y meg kellett magát ko
ronáztatnia, a királyt illette a jog nevezni a hivatalokra, kivetni 
az adót, kezelni az államkincset, a közoktatás-ügyet, a censurát; 
hazai hadseregről szó sem volt, az olasz ujonczok osztrák ezre
dekbe osztattak be; az egyetlen képviseletet egy központi gyüle
kezet képezte, mellynek tagjait azonban a kormány nevezte, fizette 
s hívta össze, csupán tanácsadó szavazatot engedvén nekik; a 
papság hatalma zerusra szállott alá a szemea feliigyelet következ
tében, melly alatt II. Józ~;ef ideje óta á.llott. Mindamellett hogy 
egy alkirály székeit ott, ki inkább kÉ-ptelen volt mint tehetetlen, 
minden ügyet Bécabe kellett vinni, honnan igen késedelmesen 
érkeztek a határozatok, s a körülményeit nem ismerése folytán 
gyakran helytelenek voltak. A közigazgatás, bár tisztán hurokra
tikus gyakorlatból állott, szabályos és eröteljP.s volt; ba hogy ál
lam-dolgok nam forogtak fen' az igazságszolgáltatás gyorsan es 
kifogásolhattanul eszközöltetett az osztrák törvénykönyv szE'rint, 
me ly ly el a franczia felcseréltetett: de mindenekflilött állott és min
dent megrontott a rendőrség, melly nélkül semmi sem történhetett, 
B mellynek mesterségét a ltülönösen arra rendelt hivatalon kivül 
maga az alkirály, a kormány, a miniszterium é!! közeégek is üz
ték. Azonban még n.indig tartotta magát ama bámulatos közeégi 
rendszer, melly a !'égi helyhatóságoktól származva tulélte a forra
dalmi romokat, s melly elégséges volt fentartani az életet s meg
őrizni a jólétet ama rendkivül dus országban. 

Ez idc··en uralmat kivéve, a félsziget egyéb államaihan sa
ját fejedelmek ültek a trt\non, részint a régiek, részint uj nk, 1 é
szint ideiglenesek is, és mindnyájan patriarchális módon kormá
nyoztak ; s miután a közbeesett kormányok megsemmisítették a 
régi gyám-k,<pviseleteket, nem maradt egyéb hátra az abgolutis
mnsnál, melly uj doloe; volt Olaszországban. A temérdek vámvo
pal egy olly annyira feldarabolt országban akadályozta a kereske-
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delmet és cserét, mi nélkül nincs kényelem és gnzdagság; az elií
nyök, mellyekben az idegen verseny résr.esittetett, ellankasztot
ták a hazai gyáripart. Megvitatott törvények, nyilvánosság és ki· 
szabott fokozatok a bíráskodás terén, mérséklet az adók ban, a 
közadósság biztor:sága, gondolat-szabadság, ügykezelési nyilvános
ság, nagylelkiiség a cansurában . . . . . . mindmegannyi szükségek 
voltak, mellyeket a haladás annál érezhetöbbekké tett, mert már 
egyszer tapasztalás alá estek. 

A Két-Sicllla. 
IV. Ferdinand, Ausztriának tett azon igéret mallett, hogy 

nem fog ujitást vinni be a kormány-formába, visszahelyeztetvén 
Nápoly trónjára, magát a Két-Sicilia ország első királyának, a 
trónörököst pedig calabriai herczegnek czimezi, Siciliába küldvén 
azt helytartóul. Belépvén a Szent-szövetségbe, melly visszaadta 
neki trónját, a király nem vért szomjazva tért meg orazágába, mi
ként az engesztelhetlen Uarolina; söt inkább feledtetni akarta 
volna a multat, irtózva mindentöl , mi a t iz évre emlélteztetett, 
annyira hogy wég az utczákat is kikerülte, mollyeket a francziák 
nyitJttak. Az uj törvénykönyvek csekély váltol,ást eszközöltek 
a kereskedelem és törvény kezilsi eljárás körül: a po Igari felbont
hatJanná tette a házasságot, s nagyobbá az atyai hatalmat; a bün
tetőbe az isteni felség-sértés véteégei is felvétettek, s négy foko
zat állapíttatott meg a halálbüntetésben, a szarint a mint a vétkes 
sárgába vagy feketébe öltözve, csizmában vagy mezitláb küldetett 
a bitófára; meg lettek ezüntetve az elkobzások és az esküdtszé
kek; a vád-birák per-birák is egyszersmind. A nemesség bővel
kedik czimekbon, mellyek azonban nem járnak kiváltságokkal; 
s a régi karok és rendeknek (bracci e seggi) most már csak em
léke van fen: miért is a király teljcsen függetlenül kormányoz 
miniszterei vel. 

Miként tudva van, Tavoliere di Puglia néven ogy igen nagy 
kiterjedésü mezlíség hagyatik müveletlenül, hogy szabadon lege
lészszenek ott a gulyák, nomád és majdnem vad pásztorok örizete 
alatt, kiket semmiféle házi vagy családi kötelékek nem füznek 
össze, s kik saját főnököknek engedelmeskednek inkább mint a 
kormánynak. A 99-iki forradalomban e pásztorokból alakittattak 
ama· vad bandák, mellyek gyilkolva akarták visszaállitani a hitet, 
A franczia uralom felszabadította a Tavolieret, s apró birtokosok 
közÖtt osztotta azét, kik érdekből pártolói leltek ama kormány
nak. Megbukván a franczia uralom, Ferdinand ismét közös bir• 
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tokká tette n Tavolieret, mi által ellenségeket szerzett 111agáuak 
a megfosztott birtokosokban, kik készek zavart okozni, mert nincs 
veszteni va·lójuk. 

Midőn a király, Siciliában keresve menhelyet, hogy viss~a

~zerezze szárazföldi birtokait, tetemes segélyt kivánt az ottani ös
régi parlamenttól, ez szük markunak és követelőnek mutatta ma· 
gát; miért is a király, daczára a parlament ellenzésének, áruba 
bocsátotta a községi javakat, és sulyosan taksálta a szerzödéeeket. 
A parlament tiltakozott, s a főbbek fogságra vettettek : de midőn 
a királyi ház szorult helyzetbe jutott, Anglia támogatása mellett 
szerződések kényszerittettek rá, mellyekböl aztán a 12-iki alkot
mány szülemlett. E szerint: fl' lelösek a miniszterek, teljes a pol
gári 1 a sajtó 6s vélemény-ezabads_ág, elmozdithatlanok a birák j 
sérthetetlen a király s feloszlathatja a parlamentet, mellynek végzé
sei érvénytelenek királyi szentesités nélkül j a nemzeti képviselet két 
kamrára oszlott, mellyek felkérhették a királyt a szükségeseknek 
tartott törvényjavaslatok előterjesztésére, de ezek megvitatásán 
tulra nem terjeszkedett ki joguk. A választási törvény kedvezett 
a kis földbirtokosoknak : a képviseletből kizárattak a köz-híva 
talnokok 1 kivéve a miniszterekct. A közeégi szervezet szabad
elvü volt. 

De &. bárók 1 k.ik a terület legnagyobb részét bírták, befo
lyásuknál fogva a tisztviselökre majdnem kényurai lettek a biró i 
hatalomnak; s könnyíteni akarván saját terbeiken, sokáig vona· 
kodtak segélyt nyujtani a királynak szornlt helyzetében. Erőhöz 

jutván 15-ben, a király ismét féktelen ur ohajtana lenni. Siciliá.t 
most már nem védték az angolok, mert nem állott többé érdekök
ben pártfogoini a szabadságot; az idegen kormányok lassankónt 
visszaszedegették az engedei yezett szabadságokat; Ausztria, félve 
a példa ragadósságától, nem szivesen látott alkotmányt Olaszor 
szágban. 1816 augusztus havában tehát, midőn már vége felé járt 
az utolsó parlam~nt által kiszabott határidő az adók bebajtására, 
bujtogatni kezdettek a n ép között az adó-fizetés ellen j s kieszkö
zöltetvén Caetlereagh miniszter beleegyezése, a siciliai alkotmány 
megsemmisíttetett, azon ürügy alatt, hogy a király nem tette le 
reá az esküt. S ugy is volt j de fiát, az ország helytartóját, bizta 
meg nevében az eskü letételéveL Kérvények és tiltakozások mit 
sem használtak az esküszegő király ellenében j börtönnel és szám
kivetéssel büntettettek az ellenszegülők. Csupán az moodalott ki, 
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miszerint közadókat szedni a p a r l a m e n t b.e l e e g y e z és e n é l
k ü l nem lehet; a parlament tehát jogilag ,továbbra is fenmaradt. 

Következéskép, a nép elveszti bizalmát a kormány irányá
ban; ez gyanuba veszi a népet j a hadseregben mindinkább elmér
gesedik a versengés Murat párthivei és a siciliaiak között; az uj
ból elrendelt ujonczozás szaporítja a brigantikat, kik nem szüntek 
meg háborgatni az országot, főleg a pápai állam határait, jóllehet 
kiirtásukra erő és ravaszság felhasználtattak. A számüzött és bud
dogó carbonPria rabló társasággá fajul, .s magán szenvedélyek szol
gálatába lép. Ellenébe, külöuös mesterfogásképen, a calderarik 
társulatát szegezik, kik az önkényes hatalom fentartása végett es
küdtek össze, s fejökül Caoosa berczeget, a rendörminisztert tisz
telték: de tulhajtásukban egész az orgyilkosságig mennek j miért 
is a berezeg letétetett. 

Mindazáltal e felekezet 1 a legkülönbözőbb álarczak alatt, 
egész Olaszországban elterjedt; s miként a pártoskodások idejében 
történni szokott, azon bir terjesztetett, wintha De Maistre gróf (a 
hires publicista) vezetése alatt a Sanfedisták egy társulata alakult 
volna, mellybe Modena, Genua herczegei, más fejedelmek és fő

papok is beléptek azon czélból, hogy egész Olaszországot egyetlen 
alkotmánynyal a pápa femöbbsége alatt szövetkcztessék. S ekkor 
merült fel elsö ízben ez uj-Guelf eszme, mellyet a szabadelvüek 
kárhoztattak, mint esztelen visszatérést az elavult nézetek hez, 
melly azonban husz évvel késöbb mint Olaszország egyetlen re
ménye élesztetett fel ujra józan gondolkodók és melegkeblü ezÓ· 
nokok által, kiknek az események egy időben igazat látszottak 
adni. 

Bár mi lett légyen a dologban, az üldözések megkezdődtek 
á carbonarik ellen, de a fogházak v e n d i t á k k á változtak át. A 
spanyolországi mozgalmak hozzánk is elhatnak: a miniszterek lát
ják azt, de nem bátorkodnak pártolni a bécsi szerzödéssel ellen
kező vágyakat, sem elfojtani azokat, segélyül hiva a németeket. 
Nolában és AveHiuóban egynémaily katonák és carbonarik "Éljen 
a király és az alkotmány" kiáltásokat kezdenek hallatni (1820 
jul. 2); a kormány gyanuval viseltetik a j <i katonák irányában, B 

képteleneknek találja azokat, kikben bizik; s e habozás közepatt 
a forradalom mindinkább terjed, erőszak és elhamark~dás nélkül; 
az egész badsereg oda hagyja a királyi zászlót, alkotmányt köve
tel az ország, s a király megigéri azt, nyolcznapi határidőt köt
vén ki magának. Miként Spanyolország előnyt adott az 1812 iki 



alkotmánynak csak azért, mart elismertetett az a hatalmak által, 
ugy a nápolyisk is jobban teszik, ha a aiciliai alkotmánylevélhez 
tartjd.k vala magukat, melly azentesittetett Anglia által, e melly a 
testvér szigettel való minden egyenetlenségnek elejét vette volna. 
De a francziás szabadelvüek tele kiabálták az emberek füleit az 
ariatokraczia ellen i miért is visszautasíttatott amaz alkotmány, a 
nem lévén rá idlí mást készíteni, a spanyolországi fl)gadtatott el. 
Tapsok és ünnepélyek kisérték az eseményt ; Pepe Vilmos az al
kotmányos hadsereg élén diadalmasan vonul a f'dvárosba; díszeleg· 
nek a carbonari vörös, fekete, kék szinek i s Ferdinand ünnepé
lyesen esküt tesz az alkotmányra (iul. 13) 1 az ég haragját hiv a 
fel maga eJien, ha szavát meg nem tartaná. 

Olaszországban forradalmat hozni létre ép olly könnyü1 a 
milly nehéz azt szervezni. Csakhamar lángra gyulnak a gonosz 
szenvedélyek; némellyek a szabadságot egyedül jakobinus érte
lemben képesek fillfogni ; mások szövetségre akarják az országot 
azétdaraboini annyi kormánynyal, a hány a tartomány; ki meg a 
telek-törvényt sürgeti ugy miként nz iskolában hallott arról vala
mit; a hadseregben ismét fellobbantak a régi versengések, mert 
uj igények támasztattak, s mert mindenki azon rangfokozatot akarta 
volna ott megtartani, melylyel a venditában birt, azaz mindenki 
parancsolni akart, engedelmeskedni senki. Sicilia szintén fölkt'l!, 
de nem hogy kezet fogjon a testvér orazaggal i eöt Palermóban a 
függetlenséget kiiltják ki (jul. 15) ; R míkor is a dühöngő tömeg 
sokakat megöl, többek között Catolica, Patemo, Aci herczegeket: 
másutt meg a nápolyi alkotmányt al{arják ; miért is a palermói 
és girgentii völgyek ellen harezra kelnek a többiek. Még meg 
sem volt a szabadság, már is visszaéltek vele, hogy egymást öl
dököljék! rendes következmény, valahányszor a piacz a palota 
fölé kerekedik. 

Aközben hire jön, hogy az alkotmányos követet nem akarta 
elfogadni a bécsi udvar, melly a német birodalmi gyülésen s 
Olaszország fejedelmeinek kijelenti, miszerint el van határozva 
fegyverrel lépni közbe, s biztositani ez utóbbiaknak államaik ép
aégét és függetlenségét. Ferdinand egy jegyzéket intéz az udva
rokhoz, mellyben védelmezve eljárását azt mondja, hogy ö 11 min
den erőszaktól menten, sajd.t palotájában, régi minisztereiböl ala
kitott tanács közepatt határozta el magát teljesiteni népei közóhaj
tását; a kabinetekhez nem illik kérdésessé tenni, vajjon az önkény 
va11 alkotmányos rendszer által biztosittatnak-e inká.bb a trónok ; 
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a reatauratio idejében Ausztriaival ·kötött ezerzödée titkos czikke· 
lyének mindeddig elegett tett; moet ö és a nemzet a legvégsöre 
el vannak hatairozva, hogy védjék az ország függetleneégét és az 
alkotmainyt" 1). 

Senki sem hitte, hogy Ausztria valóaitani fognai fenyegeté· 
seit, mellyek az 8 fejére szállhattak volna vieaza: de a baj ma
gában az országban fészkelt, hol a diadalmaskodó párt minden 
jónak utjában áll, becstelenit vagy magasztal, mult tények é11 vé
lemények elleu kezd üldözést, saját akaratját tolja fel egyedüli 
törvényül, nem türi, hogy valaki máskép gondolkozzék és beszél· 
jen mint ll. Siciliában a követek három negyed-részben a neme
sek, egy negyt'd·részben a papság soraiból kerültek ki : mig Ná· 
polyban hat nem<.ls, tizenkilencz pap, tizenhárom birtokos, tizenkét 
tisztvis"lö, ugyanannyi jogtudós, nyolcz katona, bat orvos, négy 
tényleges szolgailatban lévő és két nyugalmazott hivatalnok, két 
keresked8 és egy bíbornok jutott a parlamentbe, mellyet meg
nyitván a király kijelenti, hogy "ugy tekinti a nemzetet mint csa
laidját, mellynek isme1·i ezükeégeit s eleget kiván tenni ohajainak." 
De a parlament oktalan ujitásokat kezd ; s a carboneria átalános 
gyülekezete, melly magánál a kormánynál is erősebb, szembe száll 
vele, ép ugy miként a franczia klubok szembeszálltak a nemzet
gyüléssel, s miként történni fog mindazon for1·adalmakbao, mellyek 
magán kezdeményezéseknek köszönik eredetöket Florestano Pepe 
egy badsereggel Siciliába küldetik, hogy lecsillapitsa a két völ. 
gy et, mellyek régi gyülölségből az elszakadás mellett vannak: a 
palermóiak, várl)suk falai közé szorittatván általa, egyességre lép
nek (okt. 3); de a nápolyi kormány visszautasítja a szerzödést, s 
Pietro Collettát, a történészt, küldi oda, hogy szigorral fékezzen, 
vagyis hogy elmérgesitse a sebet. 

A külföldi szabadelvűek mindnyájan a reményteljes Olaszor· 
ezágra függesztették szemeiket; ki pénzt ajánlott fel, ki saját sze
mélyét és katonákat; szónoklatok és költeményekben magasztalták 
a forradalmat, melly vér és zavarok nélkül, a nép és király egyet
értésével hajtatott végre, s melly által utóbbi csak saját családját 
terjeeztette ki. Annál inkább féltek annak ragályától a tiszta 
kormányok a Metternich, bel á! va, mikép Európa békéje teljesség· 
gel ~em vala fenyegetve, de igenis az idegen uralom Olaszor· 

l) A külügymioiszter jegyzéke, melly a Két-Sicilia királyának oevébeo 
Európa öeszee udv11raiboz megktildetett 1820 szept. 1, 



sMgban, kijelentette a követnek, m.iszerint a király.ságra nézve 
niocs egyéb menekvési mód, mint visszaállitani a régi állapotot; 
a józanabbul gondolkozók járuljanak a )l.irály elé, s kérjék tőle 
az alkotmány megsemmisítését; ha szükségök lenne rá, százezer 
osztrák f0gná támogatni öket a lázadás elnyomásában. De Ang
lia irigy szemmel nézte az osztrák beavatkozást; Francziaország 
érezte, hogy t;Degszünnék befolyása, mellyet a rokonság biztositott 
neki, .miért is közbevetette magát, megh~érvén a szövetségesek el· 
né~ését a forradalom iránt, ha a spanyol helyett a franczia al
kotmányt fogadnák el 1). De makacsul ragaszkodtak az egyet
len kamrához, az állandó küldöttséghez s a kirli,lyi kényszerű 

szentesitéshez. 
A négy hatalom örök. szövetsége a legfőbb tekintély egy ne

mét képezte Európa nemzetközi ügyeire nézve; s czélja az lát
szott lenni, hogy winden olly, még belügyi változtatást is aka
dályozzQn az államokban, melly veszélylyel fenyegethetné az egyed
uralmi intézményekP.t. Ama fejedelmek, biztositva lévén a kül
veszély ellen, esztelenségnek tartották lemondani részbe.~;~ a hata
lomról, mellynek jó használására hajlamot éreztek magukban : de 
aztán, megfélemlittetve a belső elégedetlensé~ nyilvánulásai s a 
sok alkotmányos mozgalom által, el akarták magukkal hitetni, hogy 
veszélyeztetve van Euró.pa békéje; s a franczia király, hogy némi 
befolyásra tegyen i1:1mét szert, congressust hozott javaslatba. A 
'l'roppauban egybegyült szövetségesekkel (octob. 13) nápolyi Fer
dioand levelezésbe bocsátkozott, s meghívásukra engedélyt kért 
a parlaQlenttöl oda mehetni, mint béke-közvetítő azok és az uj 
kormány között. A nép, józan esze által sugaltatva, ellenezte ez 
utazást: de az alkotmányra ismételve áradozó őszinteséggel letett 
eskük azt eredményez ték, hogy csakugyan u tra kelhetett ( decz. 
14), kiaérv€1 népei áldása és reményeitől. 

Sándor császár, ki mindig vonzaimat tanusitott a szab,adság 
iránt, ki annak nevében küzdött 14-ben, ki a békekötés alkalmá
val ellenezte a rideg és önző számításokat, mcllyok késöbb felül-

J) TörténelmUnk párizsi kiadlt.eában tagadják l<'rancziaorszll.g ezen közbelé
pését, 11 azzal vádolnak, hogy Colletta rágalmai és álmai által hagytuk magno
kat tévutra vezettetni. Biztosithajuk vádl6inkat, hogy mi az igazság kutntásában 
jobb ford.sok után néztünk, s azt adtuk elő, mi leginkább behizonyitottnak mu
t&tkozott az ellenmondások ama zürzavarábau, melly az egykoru tények elbeszé
léle körül rendesen észlelhetll. 
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kerekedendök valának, ki Francziaol'l!zágnak a}kot1;11ányt adat.ott j 

most, Capodistria által is sugalltatva, pgy találta, hogy a nápo· 
!yiak jogos téren állanak, s nem érzett magában .kedvet erösz.a
kot használni ellenök. De összejövén szövetség~s társaival, .ezek 
az ö érzelmi politikájána.k tényszerü politikát szegeztek ellenébe : 
Metternich, ki mindama gyülések lelke vala, annyira tele beszélia 
Sándort, hogy elhitet te vele, J;Diként Európa békéje veszély ben 
f01·og : minélfogva ellenséges érzület keletkezvén benne az alkot
mányok iránt, elhítette magával, mikép a Gondviselés által arra 
van hivatva, hogy védje a szabadságot a fejetlenség ellen, miként 
egykor a zsarnokság ellPn védte azt. 

Ama congressu,on tehát' megállapíttatott a jog fegyver~sen 
avatkozhatni bármelly állam belügyeibe, minden forradalom ugy 
tekintetvén mint marénylet a törvényes kormányok ellen: mit a né
pek j61 eszökben tartsanak. Az Egyesült-Államok fölemelték szavu
kat a congressus határozata ellen, visszautasítva minden beavatkozást 
a viszályok ba, mellyek Spanyolorllzág és annak gyarmatai között fen
forogtak j ugyanazt tette Anglia Nápoly és Spanyolország érdekében, 
mert a nagy hatalmak uj és a többi államok jogaival össze nem 
egyeztethető fensőbhséget látszottak maguknak tt1lajdonitani, mintha 
valami visszatorló szövetség lettek volna, De mig e nagy· 
lelküségböl érdemet cl'inált magának Anglia a népek szemében, 
lord Castlereagh, akkoriban miniszter, megbizta Ausztriát, nyomná 
el N.polyt, csak azt kivánva töle, hogy saját szakállára és minden 
önérdek nélkül müködjék. Ausztria .diadalt ült, . e egyetértésben 
Porosz és Oroszországgal egy körlev.elet bocsátott ki, mellyben 
jelenti, miszerint hadsereget fog utnak indítani, hogy támogaasa a jó 
nápolyiak óhaját, melly a régi rendre irányul ; ha a szükség ugy 
hözná magával, Oroszország nem fog késni szintén megjelenni. 

Mig e ezerint a congressuson el lett határozva minden lehető 

forradalomnak nyakára hágni, a fölkelök töprengőlog ragaszkod
tak az ellenkező elvhez: nem elegyedni más országok belügyeibe, 
s higgsthággal és mérséklettel akarni magukat igazolni Európa 
szemeiben j miért is megtagadták a segélyt Olaszország egyéb 
tartományaitól: s még csak Beneventót és Pontecorvót sem akar
ták elfogadni, mellyek fölkeltek a pápai uralom ellen. Azonban 
Laibachból, hová a troppaui congressus áttétetett, fenyegető levelek 
érkeztek a hároJD szövetségestöl és Ferdinandtól ( 1821 febr. 9), ki 
azt mondja, el van határvzva megsemmisíteni a kormányformát, 
melly vétkes eszközökkel tukmáltatott reá, állandó intét.méoyeket 
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adni az orezá.gna.k, de az ö tetszése és belátása azerint, 1 ismét 
visszavévén jogainak teljét, jöv!Sre kormányá.nak erejét és állandó
ságát az egy jogar alatt egyesült két nép érdekeinek megfelelö
leg fejleszteni ki. 

A parlament vieszautasítja ez okmányt, mint nem-szabad ki
rálytól származót, s elfogadja a harczi kihívást. Maguk a király 
rokonai, barátai, s fia, a salernói herezeg is hévvel fegyverkeznek ; 
a kiszolgált katonák mint önkénytesek térnek vissza a zászlók 
alá, mellyekhez friss diadalemlékek voltak kötve; ugyanazt teszik 
az ifjak, sarkaitatva a nlik, az anyák, a pelda alta! j ötvenkét
ezerre emelkedik a fegyveresek száma j helyreállitják az eriidö
ket1 guerilla csapatokat alakítanak, védelmi állapotba helyezik a 
tengerpartokat j mindazáltal megtiltatik a kalózás s tulmenni az 
ország h?\Lárain, nehogy támadóknak l4tsza~sanak. Carascose. egy 
jólezervezett és VÍI·ágzó had~ereggel szallja meg a római utat Ga
eta és az Apenninek között, azon részről várván az osztrákok be
törését; Pepe, rendezetlen és roszul ellátott ujonczcsapatokkal, az 
Abruzzókat őrzi, s épen erre közelednek az ellenségek, s utánok 
Ferdinand. Az alkotmányos hadsereg, miként forradalmakban 
történni szokott, uj, a fegyelem gyenge, a fegyver és élelmi kész
Jet gyé1· volt; a badmüveleteket akadályozta a kimélet az idegen 
határ ir á nt. Pl' pe miodazáltal, támogatást remélve a pápaiak ré
széről, Rieti mellett csatározást kezd (tebr. 20): de egy osztrák 
lovassági test hirtelen megjelen, s elfoglalja az ő hadállását i mi· 
dön vissza akarja azt venni, megveretik (marcz. 6), s a németek 
elfoglalják Antrodocót éiS Aquilát, az ország kapuit. 

A parlament, végazorultságba jutva, az öreg királyhoz fordul, 
kérve öt "jelennék meg népe között, s idegen beavatkozás nélkül 
közölné atyai szándékait 1 nehogy ellcnseg- vagy honfi-vér tapad
jon a hazai törvényekhez." De az ellenség meg nem állapodik, a 
bevonul Nápoly ba (w arcz 21.). 

Amaz élénk, lármás, kevés szükséget ismerő nép 1 melly 
kedvtelve mareng el a szép ég s a hullámzó tenger szemlélésében j 
s melly szabadságnak az édes semmit-tevést tartja, hogyan ért
bette volna meg a metaphysikus azabadelvüeket, kik hazugsággal 
kezdették a dolgot, s csak félig vonták le a következéseket 't 
Aztán , forradalmak alkalmával rendesen a salak egy része szo. 
kott felszinre kerülni, a e rész a legtevékenyebb i azonkivül van
nak, kik a szabadság nevét csak büvszerül használják, hogy ura
lomra jussanak. Rövid tartama alatt, a parlament sok szóookto 
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éa néhány gondolkozó f'ót tüntetett fel j a köz-vagyon nem paza~ 

roltatott, s8t többen a kormány tagjai köztil szegényül hagyták 
oda helyöket, 8 kénytelenek voltak Ausztria segélyét venni igénybe, 
hogy eljuthassanak azon helyekre, hová ez Bket belebbezte. Gyá
váknak nevezni a nápolyi csapatokat, alaptalan rágalom, Bátran 
küzdöttek azok vizen ugy mint szárazon Toulon-ná.) és Lombar
diában a forradalom kezdetén; hogy 98-ban 8zét8zÓrattak, ennek 
oka a német és képtelen Mack tábornok volt, ki tulságosan bizott 
az ujonczokban, d<tczára Colli és Parisi óvó 6gyelmeztetéseinek. 
Miután a hadsereg futva visszavonult, 8 az erődök átadattak, a 
nép, a lazzaronik készek voltak szembeszállni Championnet-val, ha 
főnökeik le nem csillapitják vala öket. Gaeta és Civitalia del 
Tronto ostroma l 806- ban, a calabriai brigantik, a sicilia i király
pártiak kisérietei igen drágává tették a francziáknak a királyság 
meghóditását; egyesülvén aztán velök, a nápolyisk jó érzülettel 
küzdöttek Spanyol és Oroszor~zá~ban. Miért lettek volna tehát 
gyávák csupán csak Antrodocónál? Nem kell feledni, hogy a 
királypártiak féltékenysége sok régi tisztet elmozdított a hadsereg· 
hől; s hogy a folytonosan változó kormányok minden lépten nyo
mon uj változtatásokat eszköziiitek a fegyelmen és a badtanban: 
1780-ig a nápolyi hadsereg spanyol minta ezerint volt szervezve; 
akkor átalakittatván a porosz és franczia taktika 'ltölllött ingado~ 

zott j Murat alatt franc.zia, miután a siciliaival egyesíttetett, rész· 
ben angol lett: folytonosan ujonczság, melly lehetlenitette az era
kifejtést. 

Aztán itt azt hitték, hogy egy egéPzen belsli és egyhangu for· 
radr.lomnak nincs szüksége fE-gyverekre; mint legszebb dicséretet 
hangoztatták, hogy egyetlen csepp vérbe sem kertilt -az 1) j a had
készüllldések melllllllésével egyrészt bizalm:J.t akartak mutatni s11jlit 
ügyük iránt, másrészt meg a beavatkozb 111inden ürügyétől meg
fosztani egyéb hatalmakat, nem szolgáltatván okot a félelemre mintha 
mások országába akarnának törni. Miért ie a sebtiben történt fegyver· 
kezés, midön a veszély P-löállott, a gyér készletek, a féltékenységek, a 
tapasztalatlanság ef!y uj kormánynál szemben egy másikkal, melly 
bátban födözve kicsinált terv szerint járt el, elégségesek megfej· 
teni a, vercségeket, a nélkül hogy áruláshoz és gyávasághoz kel
lene folyamodni. 

"E su tante miglinja di sp11de 
Una atilla di aangue non v' é" 
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Hasonló sors érte Siciliát j utóljára Measina esett el (marcz), 
s hosszu id8n át tartott az osztrák megszillá.s. Ekkor megkez· 
diSdnek a zaklatások j e Canosa, ismét reudiSrminiszterré 14vén, 
kérfelheden szigorral jár el ; nyilvá.nosan vessz6ztet, megtömi a 
börtöntiket, szaporítja a kémeket; sokan bandákban egyesülnek, 
s az év ép olly véresen faly le, a milly vértelen volt a forrada
lom. A kátoná.k közül számosan rangjoktól fosztattak meg, mások 
osztrl1k er6dök be 2iárattak ; s a király tizezer schweizit fogadott 
zsoldjé.ba bökezü föltételek rtlellett s az'on engedélylyel, hogy sa
ját törvény-könyvet használhassauak. A gondolatot V6sztegzár alá 
helyezték a külföldi nyomtatványokra vetett igen sulyoa adó által, 
mi tönkre tette az ottani igen virágzó könyv-kereskedést. 

Ferdinand megállapitása ezerint Sicilia és Nápoly, egyetlen 
király alatt, külön közigázgatást nyertek, saját adókkal, igazság
szolgáltatásaal, pénzügygyel és hivatalnokokkal ; a törvények és 
rendeletek átvizsgálása végett Nápolyban éli Palermóban külön con
suiták állittattak fel. Ferdinand hatvanöt évi uralkodás után 1 fl25 
elején halt meg. 

Piemont. 
A nápolyi forradalom nem veretett volna le olly hirtelen, 

ha egyenlépést tart azzal a piemonti. Az ide is behatolt kor-esz
méket ehnérgesitette a kit·tUy makacssága , ki a multat akarta 
visszaállittani 1), még azután is, hogy megszlint a kölcsönös biza-

J) Ac 1814 mé.ju~ 21-iki rendelet a franczlé.kt61 ezármazott Öll•es intt!z
kedéseket megeemmisitette, kiv•he az adókra vonatkozókat, s a•ok hely,be az 
17'10-iki alkotmé.nyos intézkedések, s az 1800 jun. 23-ig kibocsátott kira\lyi 
rendeletek állittattak vissza. 

1821-ben a piemontlak titkon a követkelllll előterjentéat juttattAk a ki
raty ke111eihez : 

- ,,Fels,g, ön ttdvaronczai bekötött'k ön szemeit; a nemzet kötelese,ge 
felnyitni azokat. Hallja 8o. 

"A kBe-kincstár ki van meritve. Az egyenea adók tulterhelik a fóld-jBve· 
delmeket; a kö111vetettek nyom6k 'a elviselhet.lenek; nincs semmi m6d a mene
kiiMsre. Az int,zkedtlsek, mellyeket Bo tett, gyömlllcsteleneknek biconyulnak; 
B mi,rt? mert a pénz, mellyet Felséged n~pe arc11imak verejtékével keres, az 
illam legmagasabb és legbasliontalanabb egytilieinek hi111laláslra pazuoltatik ; 
mert az emberek, kikre ön az 611am-gazd!szat legfőbb int,r.:ését bizta, szem,lyee 
lintit!snek !ldozz6k fel a haca 'rdekeit. Minden h11talmat egyetlen osztillyban 
ak11rv6u Bsszpontositani, Fels'~~:ed egy bárgyuból nemllletgaedásBt, egy azentes
ked6böl had-fit, eg;; tudatlanból tlsetviael!lt, egy ostobAból köz'gazgat6si hivatal
nokot cain61t. A• oruág pén•tAra aem bitja meg a nagy hadsereg kiiltstlgeit, 
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lom e az egykori gazdálkodás; titkárok által ujra szerveztette & 

hiibériséget, s a fölösleges tisztvisellSk és csak zavart okozó hiva-

mellyet a fondorkod6 Ausztda azükségeaoek hitet el önne) : hiányozvAn a r6nd
szer és kellő kötelék a liöBigazgatAsi hiv'Ltalookok kBzött, nincs egyöotetü8ég 
müködéseikbeo, nincs egyetértés a fők között. FelségJ ba a helyett, hogy min
den hatalmat egyetlen oaztfdyban halmozott ö~sze, &z egé•z nemillet véleményét 
kikéri vala, az egyetemes j6 tanAcsak s~gitettek volna a bajokon, s 5nnek lel
kiismerete nem tenné azon szemrebAnyAst, hogy tönkre juttatta &z Allamot. 

"A közoktalAs fejllldik, &lll igaz, de ez nem az egyetemes igazgatás ér
deme. Ön kormánya, melly sötétségben él, miodig ell!'lnsége volt a világosság
nak, melly el akarta 11zt oszlll.tni. Az elemi oktatáA, melly B tudat.lan és tehe
tetlen közs~gek vezetése alatt áll, egy nyelv elemeire sllorittatik, mellynek mi 
hasrmát sem veszi a munkás oslltAiy; a nevelé~ terén ll jesuitismus zsarnokosko
dik ; a bölcsészeti tanulmányokat még mindig a azeuelesség ro~sdAja lepi: a 
jogi tanulmányok rendeEetlenek, mArt nincs törvényhozás; &ll egyetem, mellyet 
képtelen, buta va~y roszakarntu emberek vezetnek, nem gondoskedvAn az idök 
temészeiének megfelelő tao-rend•zer feliil, fenyítő és fegyelmi törvéoyszékké 
vAltozott át. Olasz testvéreink l<inevetnek minket, látva, milly megvetésben r~
sze~ülnek nilJunk a tudomAnyok; a le~rjelesebb elmt\k kiköltöznek, hogy mAsntt 
keressenek kenyeret; a legkitüol!bb t>mberek vagy szAmkivetésbéo tengődnek, 

vagy megvetve mellilztetoek ide haza: mit. feleljünk az idegeneknek, ba kérdik 
tölünk, vajjon egy Carlo Botta tagja-e az akarlamiAnRk? 

"Egy kegyeocz osztály ragadta magAhoz a jogok és kiváltsAgak egyed
ÁrllsAgát, és snlyosan éreilteti vas kezét a tArsadalom iparoa osztAlyával. A tar
tományok panaszkodnak, hogy gylltörtetnek a kerületi karmAnyzÖk által, kik 
mindnyAjan kt\pttolenek, a legnagyobb részt 11aztelenek, zsarnokokként viselik 
magukat, s ugy kormAuyozEAk a vArosokat miot ellenséges földön. A. városi éa 
közeégi ügykezelésekben zavar, rendetlenség uralkodik, minek oka a fl!nökök 
tuoyasAgábao, képtelenségében és egyenetlenst\gében keresendll. A vallás, mi6ta 
a jazsuiták kezére jutott, nem a béke őrei AltaJ birdetett evangelium paran
csa többé; nagyravAgyő cllélek és Ailtét fondorlatok eszkBzévé vAlt az. 

"És mit mondjunk a tBrvényhozAsról ? Az idegen, ki tilrvényeinli:rl!l 
akarna kBvetkeztetoi müveltségünkre, kénytelPo lenne azt mondaoi lelöliink: 
Ez borbár nép. A polg6ri törvénybozásnak llnkény az alapja, a büniet8oék hhbér 
a támasza. R6m&i ~örvények, helyi szab6lyrendeletek, hazai alkotmAoyok, kirAiyi 
kibocsátványok, taoács-itéletek, helyhatósAgi szakAs-törvények kültlnclll ~a alak
talao halmaza az, melly megE'Ivarta az egyensulyt lpl!l&Agaloll!"Altatá~unkhan, 
a a kardot a zsarnok-törvényszékek kezében ha~ryta l Mit hasznAl templomokat 
és niahAzakat emelni, a nem gondolni a tl:irvényhol!láual, melly mind~n polgAri 
társadalomunk alapja. 

,;A badseregben nines erkölcsi erl!, mert ellentétes elemekblll, kivA.ltRAgolt 
testtiletekbl!l, tanok, nyelv, jogok tekintatében egymÁstól elüti! brigiiiAkból áll, 
mellyE"ht nemes tisztek vednyelnek. kik nem érdem szerint, hanem kegy utján 
mozdittattak elő. "A katoolt.k egy része elaljasult, mert drva latjAk magoqk ellitt 
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talok egész rajd.val árasztatta el az országot. Tablit a franczia 
szokások mellett megmaradt az ujitásoktól való idegenkedés j nem 
eszközöltek javításokat a közigazgatásban, nem alkottak szabályos 
törvényszéki hierarchiát, nem léptették életbe a jelzálog-intézményt; 
8 birák roszul fizettettek s kénytolenek voltak törvényes dij8t 
!lzedni a perlekedll felektől, mi visszaélésekre, megvesztegetésekre 
vezetett: a magán ügyekbe királyi levelek avatkoztak, mellyek 
halasztást és egyezkedést kényszeritettek a hitelez6kre, felfüggesz
tették a tönköt mondók l'Jlen kezdett törvényes eljárást, megsem
mi~itették vagy megváltoztatták a szerződéscket, ujra felvétették 
a már megítélt pereket. E bajokhoz járult még a rendiSrség ön
kényhatalma, egy kiváltságolt udvaroncz nemesi osztályt 1 s a 
hadsereg, melly ép olly költséges volt, arnilly képtelen arra, mi 
fő dolog, hogy t. i. gyorsan hadi lábra lebetett volna állitani. A 
királyi rendeletek ideiglenes felfUggesztésének jogától is megfosz
tatván a senatus, többé semmi korlá.tot nem ismert az absolut ha
talom j miért ie egy miniszter azt mondhatta: - "Itt csak király 
van, ki parancsol, nemesség, melly azt környezi, nép, melly en
gedelmeskedik." 

Victor Emmanuel király, bár megátalkodva mit sem akart 
tudni a közbeesett husz évi franczia uralom felől, mindazáltal ne
mes szándéklatokat tanusitott , R tudták, mikép miniszterei egy 
nemes szellemü alkotm4ny kidolgodsá.n fáradoztak j s hogy életbe 
nem lett ~z léptetve 1 Ausztriának rótták fel bünül, mellynek 
szomszédsága által sértve látszott lenni az ország függetlensége. 
S valóban, mióta AuF~ztria Lombardiával egyesitette a velenezei 
területet, s rokonait ültette Parma, Modena és Toscana trónjaira, Pie
mont megszünt első hatalom lenni Olaszországban, daczára Genua 
kapcsoltatásának. Sőt ez csak erötlenitette, mert az elégületlen 
nemesség B régi uralom után sohajtozott, a müvelt egyének türel
metlenül viselték ez absolutiamust, B nép visszaemlékezett 8 köz-

az utat a maga~abb rangfokozatokhoz, a mlndnyájan bonudggal vannak eltelve 
ön kormÁnyA-nak alattomoa elji\rá•a miaU, melly az osztrák kabinettel aikoba 
u!nd~kozik bocsÁtkozni életölt fölött. Mívé lettek azon ember~k, kik Auiettá
nál, Gno.atalláuál, Co,aerilmAI v~ ileimére keltek önnek? IIZ osztrák macbiavellia
mug rRb>zolgltivá tétettek; Plökön Észak egy kémje áll, ki azon sBin RlRtt, 
hogy ujra uerTezi a hodsereget, a csapatokban támaazt keres, hogy a közil~ 

elnyomónak eladj11 önt és a nemzetet. De mlt relFél ama• ember a piemonti 
katonáktól? az /í neyök soh11 sem fog összevegyülni a német névvP-I: !lk ola
Siok 1 Blok maradnak mlnd halálig." 
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t4raad.gi id8kre, mid8n semmit sem fizetett ; a a vArosnak védelmi 
állapotban tartása, nem annyira az idegenek mint inkább a polgll.
rok ellen, több katonát igényelt, mint a mennyit Genua területe 
azoigáitatni képes volt, Felszabadítani Ausztria gyárnsága alól a 
a megváltott Olaszország élere állitani Piernontot , ez volt a ne
mes elmék vágya, mellyet hogy éleszezenek, azt mondogatták, a 
gyanakodó Ausztria kényszeriteni akarja a királyt német örséget 
fogadni az országba, B részt venni a háboruban Nápoly ellen; s8t 
hogy házasság utján saját családjának. szándékoznék megszerezni 
Piernontot, sérelmével Carlo Alberto carigoant'li herczegnek , a 
praesumtiv trónörökösnek 1 ki szabadelvit érzelmek gyanujában 
állott. 

Felbátorítva a példa által hangosabban kezdettek be~zélni a 
fenyegetett függetlenségrBI, az alkotmányról, olasz egységről ; s a 
titkos tá.rsul"tok egyetértésbe léptek a milanóiakkal. A terv 
kivitelére elérkezettnek látszott a kedvezll alk&lom, midön az 
osztrákok, kik felkészülve lesték az első szikrá.t, hogy elfojt
sák azt, Nilpoly ellen indultak. Bizonyá.ra (mondá.k) a nép hősök 
hosszasan fogják magukat tartani ; a hegyek védgá.tjai a szabad
ságnak, s a brigantik még soha sem voltak leigázhatók; azalatt 
a fölkelés minden akadály nélkül létrejö Piemontban, Milano kö
vetendi a példá.t, Romagoa s a kis államok nem fognak késni 
ugyanazt tenni, s egész f~leö OlaszorszAg alkotmányozva lesz, mi
elött az osztrákok visszafordulhatnának, hogy elnyomják azt; Fran
cziaország plirtoland, legalább kéz alatt, és 11emmi esetre sem fo~ja 
megengedni, hogy Ausztria fegyveresen törjön be egy, vele szom
szédos orsz~gba. 

De mellyik alkotmányt fogadják el? a francziát, a spanyolt, 
vagy az angolt? mert mindig utánozni akartak, a helyett hogy 
történeti és nemzeti alapokra épitettek volna. E kérdés megol
dása végett há.rom követet küldenek a párizsi venditához, mely
lyet Spanyolország szabadelvUi, Anglia rndicalisai és Olaszország 
earbonariai központtá tettek; s ez a spanyol alkotmánynak ad 
elllnyt. A franczia kormány neszét vette a dolognak, s érteaitette 
arról a piernontit, me Ily letartóztatta a vieszatérti La Cisterna 
herczeget, a kezébe kapta a forradalmi cselszövény száJait. De 
nem lépett fel elég határozottan, s mások ismét kerékvágásba 
hozták az ügyet. E megszakitás azonban lassuságat és megosz
lást szült. 

Mialatt Turinban az el8kéazületek késleltettek a carignanói 
xvm. ao 
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h~rcl'leg habozása által, ki majd csatlakozott a forradalmárokhoz, 
majd ismét visszavonult tőlök, a forradalom kitör a katonák kö
zött Fossanóban és Alessandriában (1821 marcz). "Italia, Italia; 
fel kell szabaJitaní a k_irályt Ausztria alól," hangoztatja a hadse
reg, s "Éljen az alkotmány, halál a németekre" kiáltások között 
vonul be Turinba. Santorre Santarosa kiáltványa tisztelettelje
sen szól a királyról: lehetségessé akarják (ugymond) neki tenni 
követni olasz szivének hajlamait, a megadni a népnek a tisztes 
szabadságot nyilvánitani vágyait a trón előtt, miként gyermekek 
atyjokkal szemben. A király, ki ismerte a troppaui nyilatkozatot, 
s tudta, hogy a szövetsége$ek szilárdul el vannak határo~llV~ win
den ujitás ellen, kijelentette, miszerint semmi olyast nem fog szen
tesiteni, mi ürügyet szolg:Utathatna az idegeneknek betörni kedves 
országába: s tántorithatlanul ragaszkodva elhatározásához, loyalis 
módon lelép a trónról (marcz. 13), mellyet nem akart megfertőz
tetni e11kilsz eg~sekkel. 

A genuai herczeg, kinek öt az uralkodásban követnie kelle, 
Modenában tartózkodott, s rögtön helyteleniti az alkotmányt, s a 
~irályi teljhatalom minden csorbítását lázadásnak nyilvánítja. Carlo 
Alberto, kit Victor Emanuel az ország kormányzójává nevezett, 
hosszas hbozát~ után letette az esküt a sptmyol alkotmányra, de 
soha scm határozta el magát hadat üzenni Ausztriának, összehívni 
a választó testületeket, elfogadni Lombardia ajánlatait, s igy tünni 
hagyja a döntő mozzanatokat. Hallván az uj kir:Hy nyilatkozatát, 
azt ~iszi, nem maradhat tovább régi társai között, s képtelennek 
érezvén magát uralkodni a forradalom fölött, oda hagyva a forra
dalmárokat a királyi hadsereghez fut ( marcz. 23), mellyet Sallier 
de Latour gróf gyüjtött össze Novaránál. Milanóban az osztrák 
tábornok gunyosan Olaszország királyának üdvözli öt : Modená
ban mint hóbortossal bánnak vele, s levelét fegyvernöke arczába 
vágják : igy meggyalázva Florenczbe kénytelen visszavonulni, 
megvallani hibáit, s mentegetni magát t). 

1) ~a M~isonfort marqnis, franczia mioiszter Florenczbeo, élénk érdekt>lt
d~t;el igyekezett ti,;ztázoi Carlalbertót, s ajánlani öt Pa>quier külügyér eléltt: 
"A c&rignaoói her<·z~g ellen ~zemrehányólag felhozott vétségek m11jdnem kivétel 
nélkül annak az utólsó mart i u si forradalmat. megeUlzö összeköttotéseibeo keresen
dHk. Ö nem tagadja azokat, de azt állítja, hogy tuloztatnak. • • . Feje levén 
egy ellenzék-félének, melly szeriote, tisztán katonai valA, a herczeg, szereoeaét
lfnBégére, nyilvánosan megha,onlott a gc•.u,Li herczpggel. Az ilin herezeg tehát 
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Lombardia, akár a fók habozása, akár az egyetértés-hiány 
lett légyen oka, nem csatlakozott 8 szomszédok mozgalmához j 
Savoya a király mellett nyilatkozik; maguk 8 szabadelvüek kö
zött is meghasonlás támad, némellyek egyetlen, mások két kamrát 
obajtván, némellyek az egységnek, mások a szövetségnek lévén 
hivei. Bár fB czélul a nemzeti függetlenséget kiáltották ki, kül
földi alkotmányt fogadnak el, hogy legalább egy symboluroot adjanak 
az országnak j Allessandriában az O l a sz sz ö v e ts é g G i u n
t á j á Piemont királyát a félsziget királyává akarja tenni s háborut 
sürget Ausztria ellen, s zászlóira O l a B z ki r á l y s á g, o l as z füg
g e t l e n ség jelszav11.kat ir. Santarosa hadügyminiszterré nevez
tetvén, reményekkel kec!legtetve igyekszik föléleszteni a bátorsá
got; de leveröleg hat arra Carlo Alberto elpártolása, bZ abruz
zói vereség hire, s a tudat, miszerint száz ezer orosz van induló
ban Volhynia határairól, hogy visszahelyezzék a nápolyi és sardi
niai királyokat. S a szabadelvüeknek már hátukon voltak a ki
rálypártiak és· osztrák ok, Bubna tábornok vezérlete alatt, ki 
Lombardiában talán részese volt a fondorlatoknak, s bizonyosan 
a carbonarik reményeinek ; Novara mellett csatára kerül a dolog 
(apr. 8), s a piemonti forradalom ezzel véget ér. 

I,~Jmbardla. 

Lombardiában az olasz szöve~ség pártja fészkelte meg ma
gát, mellynek a fölkolt néposségek kötelékeül kell vala azoigálnia; 
s már nemzet-örség és egy kormány-junta volt ott elökészitve 

11 hogy Milan6b6l 1 a hatalom központjából, erBteljesebben és köz
vetlenebbül adathaesék meg a lökés a többi tartományok forradal
mainak." Mihelyt a piemonti hadsereg átlépendette a Ticinót, 

kényes helyzetben volt., melylyel ltörnyezete visAzaélt, miclön a forradalom kitört. 
Igen fiatal lévén •ura, hogy észrevegye, mikép " forrarialom nélkülözte az alapot, 
ö sokkal hatalmasabbnak tartotta azt, hogysem kötelességetil ne tekintette voloa 
ltözé vegyülni, megnyerendő illy m6don a bizalmat és hatalmat, mellyek egyedül 
voltak l..épesek azt elfojtani." (Oorreapondance du 19 juin 1821).'' S alább: 
"Novarába érkezve, boi parancsot kapott minden hatalmat letenni s Toscanába 
vonulni, milly nagy volt., mondá nekem, bámul>tta és kétségbeesése, hogy nem 
nyerbetett fogadtatáRt Modenlban, hol Károly Félix király Costa grofnak, az Ö 

fegyvernökének arcz6.ba vágta az alavetési nyilatkolllatot, mellynek átadásával 
meg volt bizya· !" S deczember 2~-ri!l : ,.Még folyv'•t r~galmazzák és távol 
tartják a éarignan6i herezeget Turintol. Bizonyára tov6.bb is mentek volna, ha 
~'rancziaország nem látszik v11.la ílt fedezni ama paiz~zsal, mellyet az mindig 
kész leend fölemelni a jog~zerüség védelmére. A herezeg türelmet és kifogáBol
hatlan magaviseletet igért nekem." - A vérielmez/Sk által közzélett eme levele
zések töhhet. moRdanak1 mint hflrmilly ellenséges deelamati6k. 
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Mílan6uak, Brescil.nak, a völgyek és vidékeknek fel kellett v9lna 
kelniök a elfoglalniok a pénztárakat él! erödöket, többek között 
Pescbierát és Rocca d' Anfót 1), Az alkirály annyira félt, hogy ~em 
l.talotta nyilvánosan csomagoltatni butorait, áruba bocsátani edény
készleteit: de az események rohamosság8, az egyetértés megfog
hatlan hiánya, talán 8 főbbek ingadozása, vagy a félelmek, mely
lyek az ország födrosának elveszthetése miatt kezdettHI fogva 
fölmerültek 8 turiniakná.l, azt eredményezték, hogy Lombardia nem 
mozdult ; miért is nem maradt egyéb hátra mint kiállania a gyöt
relmeket, mellyek fölött Silvio Pellico az erényes harag könyeit 
fakasztotta. Megkezd8dvén akkor a vizsgálatok, a vádlott egye
nesen e czélra nevezett biró önkényének dobatott oda, védők és 
anélkül, hogy megtekintbette volna saját és mások vallomásait; 
egész hónapokat töltött a börtön magányában egyik és a másik 
kihallgatás között. S olly kor a biró (fó volt a tiroli Salvotli) 
nyájas arczot öltve igy szólt a ddtotthoz: - Lássa, ön teljesen 
kezeim között van. Itt nem olly országban élünk,• hol a nyilvá
nosság mindent dobra üt. Ha bevallja ön, mit mi már különben 
is tudunk, a császártól kegyelmet nyer, s tisztességgel tér vissza 
családjához. Megmarad ön a tagadás mellett? csak tölem függ 
rosz nevét költeni, s elbíresztelni, hogy mindent kivallott, hogy 
elárulta társait, s megfosztani önt attól, mire legtöbbet látszik adni, 
a közbecsüléstöl." 

Az illynemü ostromoknak nem mindnyájan é.llottak ellen i s 
nagylelküségböl, hogy kimentsék barátaikat, hogy el báritsanak 
valameily vádat, egy és más apróbb vallomásokat tettek, mellyek 
ismét másokat voutak maguk után i illymódon annyi bizonyiték 
került ki, hogy sokakat Spielberg jól ismert börtönkinjaira lehe
tett ítélni. 

Egyetlen egy nyilváníttatott ártatlannak j mások bizonyitékok 
hiánya foly&án szabadon bocsáttattak j ezek helyzete aztán a leg
szomorubb volt, mert mig a kormány tovább is folytatta az üldö-

1) &rnpliu t1erit6, oppo1to. alle IMfiSOgM di E. Milley nel IUO li1Jello .,L' 
ltalie auoe la domination autrichiene", pag. 30. E könyv, mellynek azerzé!je a 
hirhedt tigyéaz Zajotti, azt állitja, hogy aa elfogottak nem nyolczearen, h~tnem 

hetvendgyen voltak. Az 1824 január 21-iki itélet féí azereplé! gyanint F~de
rioo Confalonieri gr6fot tünteti fel, ki 87-ig Spielbergben liSvén elzárvA I. Fe
renci halálával magiZabadult, 1 46 deczemberig t§lt, E t&nyekkel1 Pellicón kl
ri!, Maronoelli, Friruani, Adayne di Parravioini, • tl!bb máaok kilnyvei forlal
koZAak. 
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zést ellenök, hogy igazolja magát, a miért üldözte 8ket, a köz5u· 
ség (igen gyakran bünrészeae a hatalmasaknak) gyanakodott rá
jok, mert el nem ítéltettek, hitelt adott a rendörség által terjeaz
tett befeketit8 mendemondáknak, s utóvégre félte és gyülölte azo
kat, kiket félt és gyülölt a kormány. 

A pápai államok szintén felizgattattak a titkos társulatok ál
tal, s esdekelve sürgették a szárd csapatok közeledését határaik
hoz, a mikor aztán 8k is fólkeltek volna: de a szardiniaink mit 
sem tettek, s a pápai kormány, ismét er8höz jutván, igen soka· 
kat letartóztatott; mintegy négyszázan lettek perbe fogva, sokan 
halál-büntetésre ítéltettek , mellyet a pápa börtönre változtatott. 
Modenában is történtek kivégzések, de nem nagy számmal: a nagy
herezeg nem tartotta azokat szükségeseknek, mert nem félt. Azon• 
kivül, hogy számos dt·ága élet elvesztésének, igen sokak kiköltö
zésének, hosszas gyanusitások és egymásra következett visszator
láBoknak voltak okozói, a szabadelvüek akaratjuk ellenére csak 
Ausztria érdekeinek szolgáltak, melly batalom akkor teljesedésbe 
látta menni ohaját, ki terjesz t vén f8 felügyeletét s majnem uralmat 
nyerve az egész félsziget fölött, hol egy megszálló badsereg se
gélyével véget vetett a zavargásoknak, de egyszersmind a hala
dásnak is utját állotta 1). 

A szövetségesek, értesülvén a váratlan sikerröl, felkiáltának 
.,nem annyira annak kell azt tulajdonitani mintha a fólkel8k ro· 
szal viselték volna magukat a csata napján, mint inkább a rémü
lelnek, melylyel a Gondviselés sujtotta a vétkes lelkiismereteket" ; 
s hangsulyozva igazság-sze1·etetöket és önzetlenségöket, jelentik 
Európának, hogy elfoglalták Piernontot és Nápolyt, s hogy szövet
ségök "biztos kezesség a zavargók kisérietei ellen". Egyszers
mind az udvaroknál lév8 minisztereikkel is tudatják, miszerint 
"politikájok vezérelve és czéJja föntartani azt, mi törvényesen 
megállapittatott, ellenében egy felekezetnek, melly mindenben agy• 
rémszerü egyenl8séget törekszik létesíteni," fenhangon hirdetik, 
hogy "az államok közigazgatásában s a törvényhozásban szöksé· 
ges vagy hasznos változtatásoknak egyedül azok szabad akaratából 
kell kifolynic,k, kiket Isten a hatalomért felelösekké tett 2). 11 Tehát 

') Az os11trlk megeullla 72 millio dueatba kertilt NA.polynak. 
') . Nyilatkozat a11 oeztrlk, porosz 'll orosz udvarok nev'b'n a lalbaebi 

eongre~eue bezártával. Kie,rll körlev'l a bárom ud\·&r minlszterelbe11. 
A bivataloo okmloyokra n'zve lied Leaar Anrwair-jét, minden egy• 1 4v· 
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az igaz~:~ág (veritas), a jogt~zolgálta.tás, a szabadságok egyedüli őrei és 
kezelőiül vetik fel magul~at. Francziaországot nem engedték bele
szólni a dologba, mer.t habo~ott, B igy elvesztette Oroszország bi-
zalmát. Anglia önkényt távol tartotta magát. ' 

A forradalmak e szerte harapózása mutatta, hogy valameny
nyi nép elő volt arra készítve, mert terjedvén, egynemüvé válik 
a müveltség. Innen az erkölcsi egység öntudata a politikai elté
rések közepett j minélfogva a jog alatt most már a társadalmak
nak közakaratból folyó kormányzását értették, s azt hitték, hogy 
a hazának más egyébnek kell Jennie mint puszta talajnak. De 
nem találtatván emberek, kik képesek lettek volna tisztelettel a 
mult iránt nyitni fel a jövő kapuit, windenfelé az érzéktuliba és 
utánzásba estek, s könnyü volt a tulsulyu és ezervezett erő dia
dala. Minden ponton leverctvén, a szabadelvüek Spanyolországba 
menekültek, hogy véröket ontsák az alkotmányért, mellyet hazá
jok rét~zére ól:ajtottak. Mennyi eseménynek kellett közbe jőnie, 

hogy francziák, németek, lengyelek, nápolyiak, piemontiak, lom
bardok által olly különböző nyelveken zengedezett honfi-daloktól 
visszhangozzanak a Bidassoa és Manzanares partjai ! hogy annyi 
forradalom maradványai gyülekezzenek ugyanazon lobogó alatt 
össze támogatui egy ügyet, mellyröl tudták, hogy bukni fog, de 
melly mindnyájuk közös ügye vala ! 

Spauyolot'~>Zági polgínhllboru. 
Spanyolországban, melly most egész Európa figyeimét magára 

vonta, megujulnak a bátorság és kitartás csodái, mellyek második 
természetét képezik arua népnek j de ujra éledtek egyszersmind a 
szenvedélyek, s következéskep az egyenetlenségek is. A szabad
ság ügyének nem kevésbbé ártottak az i n g c t l e n ek ( descami
sados) mint a sz o l g a i ak (servi!) j s kézben a kereszttel s egy
házi énekekkel az ajkon, ép olly kihágások követtettek el mint a 
T r a g a l a p e r r o zengedésa mellctt. A király mognyitván a C< ll'· 

ről. - Capeflgue-böl (Diplomates eu,·opéens. Mil11no 1844, 41. 42. lap) kitüuik, 
mikép Franc.,iaország Piemont megszállásához csak azon föltétel alatt adta belt
egyez ·~ét, ha minél rövidebb ideig fog az tartani, car la l<'rance ne pourrait 111'

uffrir les Aulrit:hiens sur les Alpes. Tous ces actes de cabinet, 10141 cea proclama
tiona qui suivent la tenue d' un congres, etaient spécialment l' oeuvre de Metternich. 
Le .chanc.Zliet· d' Autriche posseele • , • un go·f'tt pu,. , . . etc. - Chateaubriand, 
Congres de Véráne cziwii munkájába.n, dicséri Spina bibornokol, 11 pápai követ
ség fejét, a miért ulienezte 11z osztr:lk betöré:;t Ola~zor~zágba. 
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leseket, a miniszterekkel megállapitottót különbözö beszédet olvas 
fel, elszámlálja a rajta elkövetett sé•·elmeket, be nem várva a fe
leletet odahagyja a gyülést, elbocsátja a minisztereket, s ml.s ta
nácsot alakit. E viszály ujt·a felbátorítja az alkotmány s a király 
ellenségeit j amazokat hogy megkíséreljék az absolutismus vissza
állítását, emezeket a szabadosságra. Az absolutisták uralkodnak 
Andalueia és Estrcmadura fölött j s Merino lelkész Castiliában, a 
martellik társulata Madridban, önkényes biráskodást gyakorolnak j 
a titkos társulatok föle g a comu11eroké, aláássák a köztekintélyt j 
s a képviseleti hatalom helyébe a nép-fenség közvetlea gyakor
lata lép. 

Az amerikai háboruból visszatért Morillo alig képes védeni 
a tekintélyt: Oatalonia, Andalusis és Aragoniában a dögvész dü
höng. Ez utóbbi tartomány parancsnoksága elvétetett Riegotól, 
anélkül hogy közzététettek volna az összeesküvés bizonyítékai, 
mellynek fejeül mondaték; miért is Cadix és Sevilla népessége 
megharagu d ván felmondja az engedelmességet a királynak ; ez 
kénytelen ismét összehívni a corteseket, mellyck valóban szabá
lyozzák a magán gyülekezéseket és a sajtót, s megfékezik a de
magogiát. A külügyek vezetésével a király által Martinez de la 
Rosa bizatik meg 1) ( 1822 febr.); mérsékelt miniszter, ki késlel
teti a bukást de nem hárítja el, megállítja a rohamot az örvény 
szélén anélkül, hogy betömné azt. A kormány gyengesége uj 
eröt ad az e x a l d a d o k nak, kiknek feje Riego , hősük Mioa. 
Ama forradalmi mClzgalom a régi nemzeti eszmék s a convent· 
utánzások sajátságos vegyülékét tünteti elénk: akár csak Torque
mada kora tért volna vissza, a kath. valtáti ellen intézett támadá
sok egy sot· ba állittatnak az alkotmány-ellenes törekvésekkel: 
épen miut a Rcmut·alom napjaiban, végzést hoznak, melly ezerint 
a vádlottak katonai törvényszék elé állittatván, hat nap alatt el
itélendök, negyvennyolcz óra alatt kivégzendők, minden felebbe
zés és kegyelem nélkül ; Mina egy egész helységet kiirt s int: 
"Népek, tanuljátok meg, uem fogadni be a haza ellenségeit." A 
zsarnokságból tehát fejetlenségbe rohannak ; gyilkos a nép, gyáva 
a király, ki meghajolva türi egy féktelen demokraczia bántalma
zásait, boszut forralva magában. V égre kitör a polgárháboru j B 

a kormány a kiralypártiakkal fog kezet, kiknek egyik bandájában 

l) Tehát három köl' ö, :u ö, Chateuuhriuud ,\s Cs n n ing kezeibe voltak le
téve 11 külügyek. 
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Quesada, egy másikban a trappista parancsnokolt, ki feszülettel 
kezében vezeti azt Seu d' Urgel ostromára (jun. 22), e az nÉljen 
az absolut király" kiáltások megvigasztalják Ferdinandot. De 
neki sem gyözni nincs bátorsága, sem a vereséget elszenvedni' szi
lárdsága. Magaiban Madridban is összecsap a két pArt Uul. 6); 
Morillo a rendet védi, Riego a hazafiak élén áll, e Ferdinand nem 
király többé; ez alatt a királypárti kormány Seu d' Urgelböl a 
nép által kedvezl:Heg fogadott ellenforradalmat indit meg, e felségi 
jogokat igényel magának n VII. Ferdioand fogságának tartamára;" 
aztán kizavartatván onnan Mioa tábornok által, franczia területen 
keres menhelyet. 

Veronal congre8sos. 
Közepette e sok forradalomnak, a szövetségesek elhatározzák 

egy másik congressust tartani Veronában ( szept.), hol egész Európa 
királyai 1 s a leghiresebb diplomaták jöttek össze. Ö t fö tárgy 
forgott szönyegen: a néger-kereskedés, a t~ogeri rablóság Ame
rika vizein, a viszály Oroszország és a Porta között 1 Olaszország 
rendezése, a spanyol forradalom. Ezekhez járult három részleges 
kérdés, ugymint: a rajnai hajózás, a görögországi forradalom, s 
az urgeli kormány érdekei, melly mint kérelmezö jelent ott meg. 

Anglia a néger-kereskedés eltörlését sürgette j de ugy látsz
do mintha csak az lett volna czélja, hogy mioden más terméke
ket India és Nagy-Britanniáéival helyettesitsen, a hatalmak ellene 
szegültek. Hogy miként döltek el Olaszország ügyei, már láttuk: 
e congressus kötelességévé tette Ausztriának kiüríteni Piemontot, 
e megrövidíteni a nápolyi megszállást Görögország követei ki 
sem hallgattattak. Törökországot érdEikökben állott fentartani, ne
hogy tulnövekedjék az orosz hatalom. Az összegyültek meghatá
rozták az eseteket, mellyekben kölcsönösen segélyt fogoának egy
másnak nyujtani. Sándor, jóllehet 12-ben elismerte a corteseket, 
szövetséges társai rábeszélésére most megtagadta azokat: a fran
czia kormány, félelmében, nehogy a spanyol lázadás az ö nagyon 
elkészített népei között is elharapózék, felhatalmaztatni kérte ma
gát annak leverésére j de Ausztria ellenszegült, mert attól tartott, 
hogy ez által Francziaország visszanyeri elvesztett befolyását : 
Anglia, mellyet Wellington képviselt, azt tanácsolja, őrizzék de 
ne lépjék át a határokat, s legyenek némi engedékenységgel egy, 
forradalomban lévö nép iránt; de senki által sem támogattatott. 

A coogressus tehát értésére adja Spanyolországnak, hogy ha 
fen akarja tartani a jó viszonyokat, helyezze szabad lábra a királyt, 
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s "változtassa meg a kormányt, melly ellenkezik erköloseivel, la
kói ismeretes igaz-elmüségével, a teljesen egyeduralmi hagyomá
nyaivaL" Mi eredménye sem lévén e felazólitásnak, a nagyhatal
mak visszahivják követeiket (1823 jan.). 

Daczára a franczia szabadelvüek lármájának, kik ellenezték, 
hogy kormányuk vállalkozzék a szabadságölő határozatok végre
haj tásának sz erepére, Cbateaubriand nem akarta elszalasztani a 
kínálkozó jó alkalmat megszerezni a fehér lobogónak a katonai 
babért, mit nélkülözött j s XVIII. Lajos, megnyitván a kamrákat 
igy szól: - "Egy herezeg vezérlete alatt, kit fiamul nevezni jól 
esik szivemnek, százezer franczia áll készen indulásra, szent Lajos 
Istenét hiva segélyül, hogy ~egörizze a spanyol trónt IV. Henrik 
egy unokájának, hogy megóvja e szép ofszágot a végromlástól, 
kibékítse azt EurÓfával •.. s képesítse Ferdinaodat szabadon adni 
meg népeinek az intézményeket, mellyeket egyedül csak töle bir
hatnak." 

A beavatkozás dogmáját nem helyeselbette az angol kabinet, 
s az ottani kamrák erőteljesen tiltakoztak az ellen j de nem hit
ték kötelességöknek fegyveres kézzel akadályozni azt meg, jólle
het az ellenzék, melly az északi zsarnoksággal szemben a szabad
elvü eszméknek volt pártolója, a nemzet méltóságával egyczöbb 
fellépést sürgetett. Angou:eme herezeg bemegy Spanyolországba 
(april 2~) kiáltványt tévén közzé, mellyben az ország felszahadi
tását hangoztatja, s rögtön körülte gyülekeznek az elégületlenek, 
a szerzetesek, papok és a nép. Azok, kik elöbb rettenthetlenül 
kiüzték a francziákat Spanyolhon szent- földéről, most tárt karok
kal fogadták öket: olly kevéssé gyökerezett meg az uj rend; olly 
kevéssé bizonyultak népszerüknek ama metaphysikai tanok, mely
lyek nem tudták tisztelni a multat, sem a néphez nem voltak ké
pesek fölemelkedni. Sőt a sokaság szemében a szabadelvüek 
ugyanazon szerepet látszottak játszani, mellyet a Crancziák !810-
ben, mert ellenséges érzületet mutattak a vallas és a király iránt; 
e igy Angouléme herezeg ellenállás nélkül vonul be Madridba, 
honnan a kormány Cadixba költözködik &t a királylyal. Csakha
mar megkezdődik a visszahatás; az ojonan alakitott királyi kor
mány árulónak nyilvánítja a cadixit, megtömi a börtönöket, ismét 
azokúba hozza a régi visszaéléseket, s felbátorítja a boszuállást. 

Miután a fök ellenállás nélkül oda hagyták a küzdtért, mert 
nem támogattattak a nép által, Balestreros és Marillo pedig letet
ték a fegyvert, Riego veszi át a cataloniai had11erog paranc11nok· 
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ságát, melly egyedül állott ellen ; hadi sarczokat szed, lefoglalja a 
szent edényeket, s kétségbeesetten küzd; de kifogyván az eröböl, 
visszavonul; Cadix, tizenöt ezer ember és kétezer ágyu által vé
detve, az ostromlók kezére kerül (oktob.). A király, megszaba
dulván a törvényektől, mellyekre esküt tett, 2emmiseknek nyilvá
nítja a történteket; nem hallgat sem a franczíákra, kik bünbocsá
natot sürgetnek, sem a hatalmakra, mellyek jó intézményeket ta
nácsolnak ; windenfelé katonai bizottságok állittainak fel ; nem, 
kor, nem szalgálnak mentségül. A compromittáltak közül sokak
nak sikerült menekülniök ; Riego, elfogatván futása. közben, szamár 
farkon vonszoltatott a bitófa alá; Torrijos társai közül, kik áru· 
Jásról voltak vádolva, csak egyetlen helyen ötvenl\etten ölettek IP. 

Az európai szabadelvüek, kik balgaságukban megszakták ugy 
tekinteni Francziaországot mint a szahadelvü eszmék pártolóját, 
nem tudtak magukhoz jöui b:i.mulatukb1íl1 látva, hogyan vállalko· 
zik az a zsarnoki határozatok végrehajtására, miként helyez visz
sza egy absolut királyt, s nyujt segédkezet a hazafiak kivégezte
téséhez. A királyok ellenben csodálattal mutogatnak e százezer 
emberre, kik ott, hol Napoleon áthághatlan szirtre talált, büntet
lenül vonulnak keresztül Spanyolországon, hogy annak véghatá
rain egy megvihatlan szigelbe wenjenek kiszabadítani a királyt, 
s kik egy hóuap alatt visszatérnek semmi egyebet nem hozva 
magukkal fegyvereiken kivül. E dicstelen győzelem, mellyért azok 
sem ruutatták magukat hálásaknak, kiknek előnyére vívatott, ugyan
azon megtisztel te tésben részesitette Angoulcrne hereze get, melylyel 
don Juan d' Austria, Sobieski, savojai Eugen lettek kitüntetve a 
törökökön nyert győzelmeik miatt; u pápa ugyanis megáldott fö
veget és kardot küldött neki. Carlo Alberto di Carignanu, részt 
vévén a csatában Trocadero mellett, a királyok szemében jóvá 
tette azon hibájat, hogy OlasZilr8zág királyául hagyta magát üd
vözöl tet ni. 

Portugalia a szomszéd ország sorsál'a jutott. A nép nem volt 
még ott előkészítve az uj alkotmányos formákhoz> mellyek szerint 
huszonöt éven felül winden polgár szavazat-joggal l'llházlatott fel. 
Közepctte a szabadság lázas rohamainak, B•·asiliál'a ismét a gyar
mati rendszert akarták ráerőszakolni, a a cortesek elé idézték 
Dom Pedrót, ki a helyett császán·á kiáltatut t ott ki (l h 22 dec z. 
ll); háboru keletkezett tehát, melly nagy örömérc szolgált a 
Szent-szövetségnek. Lissabonban a királyné állott az nbsolutista 
párt élén, mellyuek javára. Amaranto gróf fölkel, s kezet fog a 
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spanyolországi francziákkal és Dom Miguellel, a király másod 
szülöttéval, s kiki~i.ltatik az absolut kormány 1). 

A szabadelvü párt tehát mmdenütt bukni látszott; de nem 
bukott el azzal végkép egyszersmind a szabadság is 1 e bolygó 
zsidó, melly mindig uton van és soha czélt nem ér, de kétségbe 
sem esik soha. 

HUSZADIK FEJEZET. 

Török és Görögország. 

Az imént jelzett forradalmakkal akarták összezavarni Görög
ország fölkelését, mellyet egész más szükségek és érzelmek idéz
tek elö. 

Mi is.mételve kijelentettük, hogy ugy tekintjük a török bi
rodalmat mint az európai közjogon kivül állót, semmivel sem ki~

lönbnek egy fegyveres csordánál, melly Európa és Ázsia legszebb 
részeiben ütötte fel sátorait, s évszázadok óta a tudatlanság és 
müveletlenség nyomuru állapotában tartja a valódi nemzeteket, 
mellyek esdeklő szavát inkább illenék meghallgatni, mint a rabló 
török süketítő dob-lármáját, Mindaz , mit mi barbárságut tekin
tünk, s mellyböl hogy kiléptünk, dicsöségünknek tartjuk, fenáll 

1) VI. J flnoM l< irály !824 j un. 4-ről kelt rendeletében feltüntetni igyeke
zett az őRi ~tlkotmány érdemét: "Tudja meg, ki jelen sorainkat olvaeaa, misze
rint, l<Omolyan fontol6r .. vévén nz őoi portugal alkotmány elveit o ezekben ama 
bámulato~ összhangot és okoM combiuatiot, mellyet annyi ad.zadok tapasztalata 
kiszámi thatlan haezonnal jár6nak bizonyit a portogal nemzetre nézve; olly ha-
8Zonnal, mellynél nagyobbat, vagy csak ahhoz hasonlót is semmi uj és kül'ön
bözö intézményektől nem lehetua várni; tekintetbe véve továbbá, ~ikép, a Jeg
bölcsebb politikusok ezerint, egy nemzet semmiféle előnyt ue1p buzbat olly kor
máoyformából, melly természetével, ncvelésevel, régi ~zokásaival tökéletesen nem 
egyez ; s hogy a tett kisérletek: egy A.talános mintába erőszakolni a nemz.etek 
részleges ezokásait, veszélyeseknek e majd windig kivibetleneknall bizonyultak; 
a~on meggyőződésre jutottuolt, hogy nem lenne jó lerontani nemes épületét a 
mi ősi politikai alkotmányunknek, melly írott vagy bagyomápyos bölcs törvé
nyek ö~szege, annál inkább, mart átláttuk, mikép az ősi portugat alkotmáuy 
..1indazoo szükségl!s elemeket magában foglalja, mellyeket a vllilásnak, a trön 
fólségénelr, az egyéni jogok biztonságának, 11z ÖA.,zes alattva16knalt, B IL közigaz
gatás jó rendének védalme megkiván,<~ 



Törökorszag ban : bizonytalanok a birtokok , mert a suitán &21 

egyedüli ur; erre szállnak at egészen, ha a megholt nem hagy 
örökösöket, s részben, ha maradnak ollyanúk i a tisztségeket azok
nak adják, kik fizetnek i pénzen vásároltatnak a tanuk i elraboltat· 
nak a nök, hogy a háremeket népesitsék velök, a fiuk, hogy he
rélteket vagy kéjeszközöket csináljanak belölök. N em kötve a 
talajhoz, és soha fel nem emelkedve a nemzeti meltóságra, a tö
rökök taksálják az országot, hol a tulélö helyhatósági ezervezet 
táplálja a függetlenség vágyát és szükségérzetét : s hogy fentart
hatják magukat, csak annak köszönhetik, hogy az ö központi 
hatalmuk fölényben van a szenvedélyek által elszigetelt és gyen
gített elnyomottak és fölkelök fejetlen szövetségeivel szemközt. A 
keresztény társadalmakban minden a politikai egyenlőségre s az 
egyesek tehetségeinek fejlesztésére irányul, hogy igy eléressék a 
jog és kötelesség összhangja által biztositott köz-jólét. Az euró· 
pai nagy államok soha sem veszélyeztetnek a fők hibái által; . s 
ha a vak erő kormányokat és határokat változtathat is, de le nem 
gyözetve megmarad a nemzeti testvérület, hogy baladjon az uton, 
melly rendeltetésének végezéljához vezet. Európai Törökországban 
ellenkezőleg egy maroknyi török körül I) tizenhat millio alattvaló 
van összehalmozva, kik vallásuk és érdekeiknél fogva versenyfe
lek és ellenségek egymás között. Valamennyi musulmannak egyenlő 
joga van a kormányhoz, a méltóságokhoz, a templomi, igazság
szolgáltatási, közigazgatási hivatalokhoz: a hódi tó törzsben sem
miféle megkülönböztetés nincs hacsak nem o. zöld turbán, melly 
a Próféta maradékait illeti: egyébiránt örökleti semmi sem talál
ható ott. A legalacsonyabb helyzetböl a legmagasabb polczokra 
emelkedve, megtartják elöbbi állapotuk czimét. 

A legyőzöttek ivadékai alattvalók, védenczek, munkások, de 

1) 1841-ben a tl:irök birodalom n~pességét 30, '160,000-re tették ; levonvin 
e ezámb61 a 11,900,000 kereszt~nyt ée hébert, marad 18,860,000 török, kik 
281,000 négyszegmérföldoyi (miglia) területet tartanak elfoglalva: vanll&k tarto· 
máoyok 1 hol egy dgyszeg mérföldre alig jut '16 lakos. De n illy j3lentések 
önkényesek 1 EurcSpában a birodalom lak6iuak számát Hí-16 milli6ra lehet 
tenni, kik köz ül egy millio török, másfél millio hitehagyott bolgár, albaniai 
ée bosnyák; a többi 1zerb, moldva, oUh, hellen, albaniai, bolgár, mindnyájan ke· 
ru z tények. 

Nyild-nitott itéleteink szlgoráb61 keveeet engedUnk az utóbbi idiSben 
adott alkotmbyok és kötött szerzl:ldések, s amaz alaptalan lelkesedés utll.n h, 
mellyet Európa 1864- ben a tö:ök birodalom iránt tanusított. 
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kHiönben testi, lelkiismereti , a fej- és telek-adó fizetése mellett, 
közigazgatási és birtok-szabadaagot élveznek. Ha a raja muaul
mannll lesz, fölmentetik a fej-adó alól, de továbbra is megmarad 
alattaa helyzet~ ben; kivéve, ha a császár külön rendelet utján 
máskép intézkedik, vagy magas hivatalokra emeli az áttértet. A 
törökök történetében tehát találtathatnak egyes fényes lapok, mi
dlln egy II. Mahomed vagy Soliman tolják előre ama csordákat, 
fölizgatva bennök a zsáknutnyolás baromi ösztönét; de összeol
vadni a megbóditottakkal, azon egységben, melly egyedül adhatja 
meg az erőt, soha sem sikerült nekik. 

A rabszolga-népeket meggondolatlanság jellegzi, minek az 
az oka, hogy akadályozva vannak felismerni, kifejteni saját azük
aégeiket, s gyógyszereket keresni azokra; s ellennyilatkozni csak 
a janicaárok szuronyaival lehet. A nép, ha nem tfirheti már to
vább a méltatlanságokat, leöli hóhér urait; de megelégedve e pil
lanatnyi boazuval, nem tesz lépéseket, hogy biztosiha a jövöt az 
utókor javára. A belső közigazgatás egyszerü, mert kéoyuri. Ki 
ma hordár vagy lovász, holnap vizir lehet, ha az ur ugy aka~ja; 
s habár vi:~ir, megtörténhetik vele, hogy egy sérelmet ezenvedett 
koldus panaszára rendeletet kap megfojtani magltt. Ez iszonyu 
egyenlliséget állapit meg a hivők között j s mindenki fel van jogo
sitva a nap bármelly órájában megjelenni a basa elött, ugyanazon 
didora ülni vele, előadni sérelmeit, s minden formaság nélkül i~azsá
got szolgáltattatni magának általa. Irni, olvasni igen kevesen tudnak; 
a suitán tinU.ba mártott kézzel, a basák pecsétnyomóval teszik az alá
jegyzést. Minden szövevényességtől ment lévén· a törvénykezés, gyor
san elintéztethatnének az ügyek, ha kiknek érdekökben áll, pénzért 
meg nem vásárolnák a halogabl.st. A határozatok a józan ész sugallata 
ezerint hozatnak és patriarchálisak j aztán a csekély számu okmá
nyok elégettetnek, s az ügy megmbithatlanul be van végezve. 

A aultan , kiről azt hiszszük, hogy egy roppant birodalom 
kényura, tényleg Cllak saját f8városában az, hol számoa csapatok
kal éa tüzérséggel rendelkezik. Azon tul, a hübéri rendszer ele
ven képe hirul elénk. A basák egyértékfiak a bárókkal, kivéve 
hngy méltóságuk nem örökös i a közeégek a helyhatóságoknak 
felelnek meg, saját jövedelmekkel; a polgári és katonai közigaz
gatás ~ basák, az igazságszolgáltatás a kadik, a vallás-ügyek inté
zese a muftik jogköréhez tartozik: jelentöaég nélküli elkftlönitéaek, 
hol mindent az önkény teaz. A hivatalok majdnem kivétel nélkül 
tivenként arveréare bocaáttatnak, a ki megvásárolja azokat, minden 
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igaztalan eszközt felhasznál, hogy ismét pénzéhez jusson. A hely
hatóságok a csslá.dok között osztják meg a hivatalokat i s az ösz
sze~köttetés igen laza a központtaL Konstantinápolyban a müve
letlenebb népnél nincs szokásban az irás i ha a nagyur rendeletet 
akar valahová küldeni, postásul tatárt kell használnia. 

A népesség szemlátomást fogy, s roppant sivatagok terülnek 
el a városok között; az orvoslást empirikusok üzik, ezek is keve
sen vannak j nem fordittatik gond a köz egészség-ügyre, nincsenek 
kórodák, utak, hidak, tanintézetek; a börtönökben együvé vannak 
keverve a vádlott és az elitélt, a gyilkos és a fizetésképtelen 
adós. A polgárokra személ.res szolgálmányok, beszállásolások, 
adóvégrehajtások terhe nehezedik; ugyanazért a gazdagság, mint 
költség és veszély-alitalom, eltitkoltatik, s nem lévén bátorságos 
vállalatokhoz fogni, mellyek azt feltüntetnék, az összehalmozott 
pénz gyümölcstelenül hever 1 akár a császári kinestárban, akár 
&z egyesek szekrényében ; ha megsejtik, mindjárt kész a sulyos 
adó, mellynek behajtása végett katonák lepik meg a polgár házát 
s urként paraDl'solgatnak ott j ha az adó nagyon terhes, az egész 
helység tova költözködik. 

S az adók nem azért sulyosak mintha tulságosak volnának, 
hanem mert igaztalanul vannak kivetve, s kíméletlenül bajtatnak 
be a bérlök által, kik albérlökre bizzák azokat, minélfogva a pénz
zsarolás hosszu lánczolsta áll elő. A kormány nem ismeri saját 
pénzügyeit, B a pénz meghamisitásán kivül nem tud egyéb kise
gitö eszközt. A földek nagyrészt a moBheákhoz tartoznak, mely
lyck fel vannak mentve az adók alól B annyira szentek, hogy bár
milly Bzükség esetén sem bátorkodnék a kormány birtokukhoz 
nyulni. A többi földektől a basák szedetik az adókat, minden 
eHenllrzés nélkül az adóBzedök irányában ; minélfogva a birtoko
sok terheltetnek, anélkül, hogy ha~zna volna abból a kincstárnak. 

Mindez a muguJmanokra áll: de maga ez egyenlőség is 
gőgös megvetést lehel a keresztények irányában, kik ki vannak 
abból zárva j s ki Konstantinápoly utczáin sétálgatv& még az ur
nők, szájából is illyféle szidalmakat hall : - "A dögvész ragadjon 
eJ. A madarak piszkolják be szakálltalan ajakodat" következtet
heti, millyennek kell . lennie a legyőzöttek állapotának. Az el
különitlí vonal a két nép között mostanában is ép olly kimért 
mint a hóditás napján volt; együtt élnek, a nélkül hogy össze
vegyüln ének, hogy üdvözölnék egymást j a kormány nem szed ka
tonát a keresztények közül, legnagyobb szükség esetén sem ; nem 
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kötelezte öket, hogy nyelvét beszéljék, de nem tanulta meg az 
övéket, minélfogva a korm{myzók nem értik a kormányzottakat, 
tolmácsok segélyével beszélnek velök, kik többnyire hitehagyottak, 
s következéskép kevéssé megbízhatók. A keresztények és törö
kök köz öt t az a viszony van, mi a azoiga és ur k.özött j az igaz
ságszolgáltatás különbüző a kettő irányában j a vétség, melly a. 
keresztényt bitófára viszi, a török által pénzbirsággal váltható 
meg; c~upán a keresztényekre nehezedik a személy-adó; a törölt 
ép olly megvetést érrz a keresztény mint az ültetvényes az ö 
rabszolgája i1·ánt, feljogosítottnak hiszi magát igénybe venni szol
gálatát, használni házát, konyha~szközeit j s ollykor a basa igen 
távoli vidékre küldi dolgozni a nélkül, hogy csak éleiméről is 
gondoskodnék. Mihelyt valameily községben elégséges számmal 
vannak már a keresztények, megengedik nekik egy főt (kodia.. 
bashi) választani, ki képviseli öket a török hatóságnál, kiveti az 
adót, köz li velök a basa rendeleteit, s ez elé juttatja a raja 
panaszai t. 

Összeolvadniok a törökökkel ép olly lehetetlen, a milly lehe
tetlen kiegyeztetni a soknejüséget a házassággal, a szabadságot a 
szolgasággal, az evangeliuroot a koránnaL H~ most Görögország
bau, Algírban, Moldvliban, Szerbiában felülkerekedni látjuk a ke
resztényeket, az onnan van, mert a törökök eltávoztak, csak ke
vesen maradván hátra, mintegy foglyokul. De szerencsétlcnségre 
a keresztények sem birnak olly elemekkel, mellyek szövetkeztet
nék öket egymás között és Európa egyéb népeivel; nincs nemze
tiségök, sem hazájok, nincs kiizös eredetök, vagy nyelvök j nin
csenek átaJános érdekeik a valláson kivül; midön fölkeltek, a ke
resztet tüzték ki. A község az ö ösi hazájuk; de egyik és má
sik közs~g között roppant távolságok vannak és semmi közleke
dés. Legnagyobb részt szakadárok, tehát elhmtétben vannak Ró
mával, melly központja az europai egységnek: mi által nagyban 
könnyíttetett a hosszas ottomao uralom. S most midőn a Korán
hól nincs már fen egyéb mint a soknejüség, a hivatalnokok rom
lottsága, a hatalmak fejetlensége, az átalános elszegényedés, a ta
laj terméketlensége, a török faj sülyedtsége, ki képes előre látni, 
mi fog a jövőben ezekre következni? · 

Az anyagi erő s a vallásdüh, mellyeknek köszönbette kez
detben a birodalom htalmát, most egyedüli elemei lennének ott 
az ujjászületésnek j de mert nagyon ellenkeznek a polgári társa
dalommal, mindinkább nyilvánvaló lesz a hanyatlás, Igen nehéz 
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ott ajittlsokat eazk6zölni, hol a tö"ény valltla, a hol a janicstlrok 
katonai hatalma szegül ellen, támogatva az ulemák vallási tekin
télye által. Már a mult század óta a janicaárok sorai nem ra
bolt kereaztény ifjakkal, hanem janicsárok gyermekei és rokona
ival egészittettek ki, mi egységesebbek- és tömörebbekké tette azo
kat. Háboru idején, miként minden hadsereg, az ország roVI!.d.ra 
éltek: békében, tizeokét ezren csekély fizetést kaptak; a többiek 
sajátjokból ruházkodtak és élelmezték magukat; miért is kényte
lenek voltak dolgozni, leginkább sütésre, csizmafoltozásra, hajós 
azoigálatra adván magukat. Illy módoo azoros összeköttetéabe 
léptek a köznéppel, s rettenetesek lettek a lázadásokban, mellyek 
öt sultánt életöktlll és sokakat trónjuktól fosztottak meg. Azon
ban a köznépnek is zsarnokaivá lőnek, s ollykor Konstantinápoly 
valamennyi ácsát és kömivesét felhajtották, hogy egy laktanyát, 
vagy díszes raktárt épittessenek velök maguknak j a egyéb kiváltaá.
gok között azt is igényelték, hogy csupán nekik legyen szabad 
pörkölni és 8rölni a kávét, mit az egész városnak egyetlen he
lyen kellett vásárolnia. 

Mid8n a lepantói gylizeJem ketté metszette a birodalom ide
geit, a aultánok 1 megszii n vén harczosok lenni, aj tatoSBágra adták 
magukat; ekkor tehát fölényre jutottak az ulemák, kik a janicsá
rokkal szövetkeztek, hízelegve ezek szabadossága és kapzsiságá.
nak, a hosszu id8n át ügyesen készitve el8 a csupásokat1 mellye
ket azok mérend8k valának. Századunk kezdetén, csupán Kon
stantinápolyban négyszáz nyolczvanöt moshea volt, mellyekben a 
pénteki ima végeztetett, a öt ezer rendes j egész sereget képeztek 
tehát a vallási szolgák, kik makacsul ragaszkodtak az 8si szoká
sokhoz. 

lll. Sellm 
A haldokló Abdul-Hamid suitán lll. Selimre, III. Muatafa 

fi.Ara hagyta a kormányt (1789 april. 7), mellycek gyengeaégét 
gyakori lázadások nyilvá.nitották. Legveszedelmesebb volt ezek 
között Passwan-Ogin Oamané, ki az összes tilrök erővel daczolt 
(1793), s végre is bocsánatot nyert s widdini basává neveztetett. 
Ama suitan alatt 1 francziák, angolok, C>roszok, felváltva vagy 
együtt harczoltak a gyenge birodalom ellen , melly folytonosan 
habozott a szövetségesek között. Napoleon rajta volt, hogy fel
raizza azt a ujra beleöntse a harczias szellemet l), nem törlldve 

1) 811ent-Heledban ut monitá, igy irt Seiimhez : Sultan, l'pj kl serailod• 
b61 ; állJ oeapataid 6lére1 1 kezd ujr• mouarcbiád sdp uapj11it ! 
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vele, ha lángba boritaná is Európát, s veezélyeztetné a polgári
sultságot, csak hogy kellemetlenséget okozzon ellenségeinek. De 
czélra nem vezet8 utat választott, a sajtót és csatáinak leírását 
használván fel, mellyek megdöbbenést szültek és semmi egyebet j 
és nem vetett gátat az oroszokoak, kik háborut inditottak & 

Porta, mint a francziák szövetségese ellen, hóditva egész Ismailig 
nyomultak, s a j ass y i előnyös béke-szerz8dést csikarták ki ( 1792 
jan. 5) (XVII. könyv. 302. lap.) S midön Sándort elnéz8vé akarta 
tenni bitorlásai iránt, Tilsitben titkosao megegyezett vele, hogy 
"fel fogják szabaditani a Porta boszantó uralma alól az európai 
tartományokat, kivéve Konstantinápolyt és Rumaliát 1)." 

E folytonos hanyatlás beláttatta Seiimmel a reform szüksé
gességét j 8 minthogy a kényoralom és a török nem bi.zto8itották 
eladeit, egy hadsereg 8 a pénzügyek szervezésére gondl)lt. Adót 
vetett tehát a borra, s a janicsárok mellett egy uj sereget szerve
zett, melly Acre ostrománál jól viselte magát a francziák ellené
ben. De az ulemák zugolódna.k , támogatva a janicsárok ál
tal, kik a miatti boszuságukban, hogy a suitán polgárositani vagy 
helyesebben moodva gyengíteni akarta a törököket , felforgat
ják iszonyu husos fazekaikat (marmite) , 8 gyujtogatva és öl
dökölve dulnak Konstantinápolyban (1807) 2). A suitán kikö
zösiti öket , 8 negyven basa csapatait küldi ellenök : de a 
janicsárok gy8znek a megfosztják öt a tróntól , kiküszöböl-

•) Lásd e könyv v~g~n a Felt~ilágoBitó jegyzeteket M) alatt. 

2) Zogol6dás támadván az uj katonaság behozat .. la (Ni:am y Gedid) ellen, 
egy irat t~tetett közd, mellyet Selim müv~nek tartanak. "Ugy akarván a ma
gasságbeli (mondá elllszavában), hogy az emberi nem, Ádámt61 kezdve az it~let
napig, szenvedésre legyen kárhoztatva, a gondviselés egy császárt adott a világ
nak, ki összes szolgáinak ügyeit kezelje." A11tán azok ellen panaszkodék, kik 
ragaszkodtak a régi sz okásokhoz : A Akarjátok-e, hogy emléketekbe hozzam a 
zavargásokat, mellyek a földön ell!fordultak, miellltt a Nizam y Gedid létezett 
volna? VejQ'étek figyelembe a rendetlenségeket, mellyeket a knrd-Gellalik 
okoztak Örményországban, Sary bey Oglu garázdálkollását, a vahabitilk puszti
tAsait, s. a. t. ; vajjon a Nizam y Gedid okozta e ezeket ? 8 még is egy 
ringy-rongy csoport, a n~p söpredéke, l!sszegyiilvén a borbély-mühelyekben és 
kávéházakban, megfeledkezik mivoltáról1 szabadsilgat vesz magának sértegetui 
a magas Portilt, s nem ~retvén ut61 a büntetés által, neki blltorodik miudent 
kimondani, mi szájára ji!. De e:TIIékezzetek visaza Soliman, a Canonicus, idejére ; 
akkor miként most, szintén okoskodott a nép : miért is a császár megcsonkitotta 
a rágalm&~~6k nyelvét , s levigatta a rágalmaz6kra figyel6k füleit, példaadás 
okáért egy kapura szegeztetv~n azokat olly helyen, hol nagy volt a jt.rás-kelés." 

XVUL 31 
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vén a bölcsész suitán intézményeit s lefejezvén kedvenczeit. 
Mu~Lafa zászlótartó (b e i 1· ak t a r), rustabu ki baija, egy sereg élén 
Konstantinápolyba siet, s meglJUktatván a lázadás filnökeit, 'tissza 
akarta helyezni Seiimet j dP- meggyilkolva találván öt (máj. 29), 
unokáját, ll. Mahmud11t ültetle a trónra, s szigorral és erőteljesen 
kezdett kormáuyozni. Az elleufelek neki dühödve föllázadnak, 
IV. Mustafát, Mahmud idösb testvérét 1 kiáltozva: de a beiraktar 
megfojt.atja azt: s tüzet vet\·e egy Wpor·raktárba, a romolt alá 
temeti magát és a lázadás vezéreit (t 80F! juJ. 28). 

11. Mohm11d. 
Mahmud egész huszonkét éves koráig nők és ulemák társa

ságában töltötle nz időt, igy lévén szokás nevelni a jövendő sui
tánokat; r3 ö, ki némellyek által ujitó gyanánt magasztaltatik, 
szintén nem utazott soha idegenek között, és nem ismerte azok 
nyelvét: de Selim, ki vele egy börtönben ült fogva, tapaszt~~olati 
leczkéket adott neki, gyülöletet csepegtetett belé a janicsárok el
len, s kedvet. az ujitásokhoz, habár csak törökös felf~gással. Ha
sonló teh~tségekkel s nagyobb jellemszilárdsággal bírva jó minisz· 
tereket választott, boszut állott és fenyített, s föltette magában, 
hogy megszabadítja a hatalmat bilincseitöl. Mindent a legroszabb 
állapotban talált. Az ellenséges Perzsia fellázitotta ellene a ba g· 
dadi basát; a vahabiták ~elszakitotlák a birodalomtól Syriát és 
Arabiát j orosz hadset·cgek lepték meg a Duna és Kuban partjait j 
Bosnyákország é8 Hzerbia fellázadtak. Ali, janinai b11sa, Anglia által 
pártoltatva, Albania és a Júni szigetek birtol~ára vilgy .. tt B megki
sérlette elfoglalni azokat. Bent, ü1·es a kincstár, nincsenek kato
nák, nincs bizalom ; a jnnicF!árok makacsok, az ulemák ellenzéket 
képeznel{. Eleintdn ](ed vez<-tt neki n Rzerencse ; v i as z a-s z e r ez t e 
az arabiai szcnt városok l( u l cs a i t j megfékezte a widdini és 
bagdadi lázongó bas;\kat j lecsendesítette az afghánokat, fegyelem
hez szoktatta a mamelukokat j uj életet öntött a hndseregbe; a 
hultaresti békév1ll (l Hl :2) véget vetett a hos8zas moldvai háboru 
nak j Oroszors?.:.iggal 1 rnellyet hatalmasabb dieuség fenyegetett, 
békét kötött . lemondván a Pruth balpartj!\n fekvií városok és 
kerületekről j s felhasználva az időt , midön Oroszország és 
Ausztria Napoleon által levén P.!foglalva nem akadályozhatták terve 
kivitelében, belsö refot·:n ·k éldtbeléptetéséhez fogott. 

A vallási buzgalmat meglankasztották a forr·adalmi eszmék 
B az angolok győzelmei Indiában s a vRhabitákéi Arabiában. Csu
pán flgy zsarnoknak )P.nni alávetvfl, már e;-. iR nyeremény volt az 
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alattvalókra nézve, mi~rt is a nép megszerette öt, s a népszerüs~g 
bátorságot adott neki többet merni : s minthogy egyetlen sarja 
vala törzsének , s vele oda lett volna a kalifaság, daczára a 
janicsárok és utemák ellenséges ~rzületének, sértetlen maradt. 
Tanácsadóul Halat effendit használta, ki követ lévén Napoleon 
udvaránál, felismerbette, mif~le reformok lehetségesek, s kijelölte 
azokat urának, ki teljesen megbizott benne, s tanácsára a főváros' 

környékén karókat állittatott be, mellyeken száz számra ezenved
tek kínos halált a rablók, kik nyugtalanítgatták a várost. A ja
nicsárok haragja a miniszter ellen fordul, s Mahmud engedve ne
kik, számkivetésbe küldi öt, egy firmant adva a sirva könyörgö
nek, melly biztosítsa életét. De alig utazik el, megfojtatni paran
csolja; s elkobozott vagyona tiz millio piastert szolgáltatott a 
kincstárba. 

Midön a rövid franczia megszállás után Anglia oda hagyta 
Egyiptomot, ennok ismét a Portára kellett volna visszaszállania j 
de a mamelukok, kik ruindig uralkodtak ott, megint kezökhöz ra
gadták a hatalmat, hogy folytassák elöbbi garázdálkodásaikat j h ü
béres zsarnokok voltak ök, kik a Konstantinápolyból küldött ha
sának csak annyiban engedelmeskedtek, mennyiben nekik tetszett. 
A porta, el levén határozva megsemmisíteni e féktelen népet, nem 
csak a gyermekek bevitelét Circassiaból és Georgiából tiltotta 
meg, hanem azokott eszközeit, a ravaszságot és árulást is felhasz
nálta. A török tengernagy, lakomára hivatván öket, rájok tüzel
tetett; de főbbjeik, az öreg lbrabim s az ifju Bardisai elmenekül
tek. Kosrew, a Cairóba küldött uj basa, ki az egész birodalom
ból szedett katonákra támaszkodva tarthatta csak magát, irtó har
czot folytatott a mamelukok ellen: végre mégis felülkerekedtek a 
beyek, ösztönöztetve Mebernat Ali által. 

Mehemf't AU. A vahabltók. 
Ez alacsony származásu dohány-kereskedő a rumeliai Cava

laból, mint az arnauták 1) vezére jutott Egyiptomba, hol majd 
egyik majd másik párttal szövetkezve s nem válogatva az eszkö
zökben, mindinkább emelkedett, oroszlán levén, ki nem vetette 
meg a róka-b<írt j s legyőzvén Kosrewet (1803), kormányzó lett, 
s a nép, vagyis a katonák és ulemák: üdvkiáltásai között öltötte 
fel a méltóság jelvényeül szolgáló prémbört, s mindenfelé diadallal 
fogadtatva lóháton járta be az országot. A porta kénytelen elis· 

1) Sklpetar katonAir .Sa rumeliRi görögök. 
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memi az uj uralmat azon jogokkal, mellyek a franczia betörés 
előtt voltak érvényben ; s a ravasz és nagyravágyó Ali azt 
mondá: - 11 Egyiptom árveréa alatt áll; azé lesz, ki többet fizeti 
s az utólsó szablya-vágást teszi." 

Igy vala kénytelen a Porta erőre nézve gyengébbnek vallani 
magát, mialatt létének másik elemében, a vallási rajongásban is 
fenyegettetett. A vahabiták, kiknek eredetökről már szólottunk 
(XVII. könyv. 290. lap) elhatározták a kezdetlegi szigort hozn 
vissza az izlamba, s kik üszöbölni a visszaéléseket, a pipát, a se
lyem. öltönyöket, s minden más imádást az Istent illetőn kivül. 
Erősek a fegyver és lelkesedés által, midőn valamelly városba 
érkeztek, első dolguk volt azétrombolni a véd-sheikek siremlékeit 
és a bazárokat j de :l helyett hogy egyetlen uralmat állitottak 
volna fel, minden tö1·zsnek meghagyták függetlenségét j azonban 
megszüntették a polgár-háborukat s szabályos törvényszékek által 
eszközöltették az igazság kiszolgáltatását. A Porta, későn bánva 
meg, hogy növekedni hagyta öket, Sulciman, bagdadi basának 
parancsot adott Iciirtásukra (If~ O l). Ali Ki aga, Suleiman tábor
nok a, nagy nehézséggel behatolt a Lohza kerületb~, aztán talán 
megvesztegettetvén visszafordult; s a felbátorodott vahabiták Mek
kát is elfoglalták, hol egy halmaz pipát gyűjtöttek össze, néhányat igen 
drágát, s felégették. Midön fejök Abd-el-Aziz boszuból egy perzsa által 
meggyilkoltatott (1803), utóda Dreichben a Perzsa-öböl mellett lbn 
Seod lett, ki ismét feltüzelte a hóditási kedvet, fosztogatta a szent 
karadnokat, lerombolta a mosheákat i a Kaabát nem dulhatta fel, 
mert igen szilárdan volt építve, de betömvén a kutakat, elide
genitette onnan a zarándokokat. Pedig hát nem volt több hat 
ezer embernél azon hadjáratban , melly rémiilettel töltötte el 
Yement, Syriát, s az Euphratesen tuli síkságokat (1804). 

Me hemet-Ali elfoglalván Egyiptom alkirályi székét, föltette 
magában, hogy leigázza öket: de előbb hátát kellett biztositania 
a mamelukok törzsének kiirtásával. A szertartás alkalmával, 
melly a végből rendeztetett, hogy ünnepélyesen átadassék a prém
ruha Tosun Ismailnak, másod szülöttének, ki ama keresztes had
járat vezéréül volt kiszemelve, a kegyetlen alkirály mind megöleti 
a mamelukokat, fel nem hagyva a vérengzéssel, mig négyszázhet
ven főt le nem vágatott (1811. marcz. 1). - Mérsékelje az olvasó 
felháborodását; a törökökréll beszélve, ugy kellmagunlmakképz~::lnünk, 
mintha ötszáz év elötti történetet olvasnánk. 

Most már siettette a vahabiták elleni hndjáratot i de a To-
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sun által vezérelt háromezer főnyi sereg, melly azt hitte magáról, 
hogy sok is bolygó bandák ellenébe , vereséget szenvedett 
(1812). S ámbár Tosun ujra összeszedve magát visszavette Medi
nát és Mekkát, s hosszas hadjárat s több rendbeli egyezkedés és 
árulások után, legyözte a J'ajongókat, ezek nem sokára i11mét föl
keltek (Hll4). De lbrahim, Mehemet elsőszülötte s csakhamar 
kedvencze és büszkesége, uj1·a kezdvén a háborut, elfogja Abdal
láht, az ő bátor de képtelen főnöküket (181~), s kiirtva a rajon
gókat helyi·eállitja a nyugalmat. Ugyanigy bánt el Mehemet 
Dongola, Berber, Shendi, Alfai, Cordofan államokkal és Sennaár 
királysággal ( 1820), hol a Fundsik ut·alkodó háza a hedsira 890-ik 
ev étől ( 1484) tartotta magát, me ll y id ö alatt huszonkilencz király 
ült a trónon. 

Alexandria és Konstantinápoly ünnepelték a "szent városok 
ifiu basáját" : de nem a Porta, hanem Mchemet Ali diallala volt 
az. Nagy kedve lévén a hóditásokhoz a nélkül, hogy tudta volna 
azokat szabályozni 1 .Mehcmet zsarnokoskodott Arabiában, minek 
következiében ama szarzemény kárára vált neki; 'l'osun Nubiába 
küldetvén általa ( 1822), hogy Egyiptomhoz csatolja azt, megöletett, 
a miért aztán harmincz ezernél több élet esett a boszu áldozatául. 
Mehemet, a ravasz kényur, önző ujitó, fensőbb értelmiségü ember, 
azalatt megtanul olvasni, megismerkedik a kerellztények müvésze
teivel, s lazítani iparkodva a kötelékt:ket, mellyek őt a Portához 
füzték, ugy kormányozta és szet·vezte az orszá~ot mint sajátját i 
miért is átalános volt a vélemény, mikép csak alkalomra vár, hogy 
kikiáltsa a függetlenséget, mellynek tényleg már élvezetében volt. 

Törökország egyéb részeiben is lázadások ütöttek ki, mert 
a zsarnokok alatt nem szólalnak fel hanem összeesküsznek j gya
kori gyujtogatások jelezték az elégületlenséget 1 s a Porta kényte
len volt megadni a győzedelmes lázadásnak, mit megtagadott a fel
szólaló hüségtől. 

Göriigor~Jzog. 

Törökország szembetünő hanyatlása az ujjászületés reményét 
nyujtotta a hellen-alá v törzsnek, e k é ts z e r l e g y ő z ö t t n é p
n ek, melly mindazáltal soha sem alkudott meg a zsarnokságga!, 
s nem vesztette el reményét a legmostohább perczekben sem. E 
nép a' keleti Alpesektől délre fekvő félszigetet foglalja el, mellyen 
a Porta négy basaságot állitott fel: a salonikait, melly a régi Ma
cedoniának felel meg j a janinai t, melly ugyanegy az arnautai Al
baniával; a livadiait, melly a régi tulajdonképi Hellas ; a tripolizzait1 
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melly Moreát, vagyis a régi Peloponoesust foglalja magában, Can
dia, Negroponte1 a Cydadok és Sporadok a kapudan-basa közvet
len parancsnoksága alá helyeztettek. Görögország kevéssel_ Kon
stantinápoly bevétele után hódíttatott meg: de egy nép nincs el
veszve, mig megvannak a nemzetiség elemei. Ugyanazon vallás 
füzte össze a görögöket a mahomedan csorda ellen i még mindig 
ugyanegy nyelvet beszéltek, s azon ismételték a nemzeti dalokat, 
folytonos tiltakozásul a r1Liga ellen i ugyanazon remények által 
valának lelkesítve. 

II. Mahomed capitulatiója érintetlenül hagyta a görög egy
ház jogait, hol továbbra is szabályszerüleg választattak a méltó
ságviselök, kik bizonyos taksa lefizetésa mellett a nagyur b e r a t
ja által erősittettek meg. A konstantinápolyi egyetemes patriarcha 
elnöke volt az állandó szent zsinatnak, melly a legközelebbi vá
rosok tiz vagy tizenkét püspökéből alakittatott j fogadta a püs
pöki törvényszékek felebbezéseit 1 nevezett az egyházi méltósá
gokra1 kivetette az adókat. A patriarcha, azonkivül, hogy védte 
a Portánál a görögöket, döntött a görögök és örmények egyházi 
vagy vegyes bünfenyitö pereiben, s joga volt fogságra és gályára 
ítélni a nélkül, hogy ítéletét a suitan megsemmisítbette vagy ke
gyelmet adhatott volna, kivéve, ha a vétkes áttért az izlamra. 

A tudatlan törökök hódításuk első perezétől kezdve a görö
gök azoigálatára szarultak a birodalom közigazgatásában i s a kon
stantinápolyi ugynevezett Fanale városnegyed néhány kiváltságolt 
családja kezelte a diplomacziát s a pénzügyeket (fa n a r i o t á k) j 
melly nép érdekből ragaszkodott az uralkodókhoz, de egyszers
mind hatalmában állott, ráber.zéltetve a testvérek által, elárulni a 
titkokat s megmetszeni a birodalom idegeit. De midön a tbessa
liai síkság alávettetett, a nemzet zöme és java a hegyek közé 
menekült 1 megőrizve az ellenállási tulajdonokat, s azokás-törvé
nyekhez tartva magát i s az Olympról, a Pelionról, a Pindus és 
az Agraphák thessaliai meredekségeiröl le-leszállottak kirabolván 
a törököket és alávetett görögöket; honnan a klephta név. A 
törökök, belefáradva a háboruskodásba egy &zegény és megtörhet
len népség ellen, megengedték nekik saját törvényeik ezerint élni, 
B csekély adó fizetés mellett fegyvert viselni; de a magasabb he
lyeken tartózkodók minden alkut visszautasítottak. 

A klephta kis korától megszokja a nélkülözést, szenvedést, 
bátorságot; kész szembeszállni a halállal hogy rabcljon, ép ugy 
JPintha arról van szó, hogy védje földjét, vagy meg ne tagadja 
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vallását, bántalmakkal illetve utolsó tiráiban a törököt keresett 
kegyetlenségeért. Kevéssel beét·ve, nom tartva mrggyalázónak a 
rablást, fegyveresen őrzik nyájaikat j fegyverrel döntik el a pere
ket, mellyek egyezkedés utján meg nom oldathattak j a fogoly nők 
iránt kimélettel viseltetnek. Harczaikban nem tartják magukat az 
európai szabályokhoz, hanem els~órtan foglalnak állást, biztosra 
lönelt, hátrál nak, meg-lepik az ellent; s mindenkire néz;ve köteles
ségnek tekintvén a bátor magaviseletet, nem emlegetik azt, ki hő

siesen meghalt, hanem azt, ki gyáván megfutott. A nők tüzelik 
a bátorságot, megosztják a fáradalmakat; a pópák ollykor vezé
rek vagy harczosok. Néha ősi módra ketten vagy többen fegy
ver-testvét·iséget esküsznek ( atJÚ.ffJÓ?fA/.TOt) a?. o J tár előtt, B az illy 
szövetséget a halál sem bontja fel 1); öröklik a szövctségeket, ép 
ugy miként az ellenségeskedést éa a boszut. Az atya halálával, 
az anya veszi át a házi parancsnokságot: a házasságtörö nő meg
öletik a férj vagy a rokonok által. Ama kalandos élet ép olly 
vonzerővel bir rájok, millyennel reánk elpuhultalo-ll a kényelmek: 
nyáj 'lik egyszcrü táplálékot szolgáltatnak nekik; a harczosok meg
sütik a hust, miként hajdan Horner hööei, s b1,,., tréfa és vidám 
dalok közt költik azt el j "' közepette kirabolt e:'; bántalmazott test
véreiknek erőt és zord vigaszt meritenck az áldozatokból, mellye
ket magukra vállaltak. 

Azok, kik csekélyebb magast~ágban iévén megteJepedve in
kább ki voltak téve a vesz6lyeknek, védelmiikre tisztán görögök
ből, kik a r ma t o loknak neveztetnek, egy h?.dsereget szerveztek, 
melly az Axiustól az lsthmusig kiteJjcszkcdik, s annyi független 
csapatra oszlik a hány a kerület, egy örökös i-:apitó.ny alatt, ki a 
főhelyen Azé kel. A tö1·ökök sok szabadságot kénytelenittettek en· 
gedni e p a ll ik ;í. r oknak, hogy lii;,;-gésben tartsák öket a basá
tól ; de minthogy a basák folytonosau nyirbálni igyekeztek kivált· 
ságaikat, mindig rnegujuló ltáboru folyt azok és az arrnatoJok kö
zött, kik, ha a szükség ugy hoz;ta magával, hegyesebb vidékekre 
menekültek, s klcphtákká lettek. A költészet, soha ki nem halva 
a hegyek körül, mellyeket a régiek a múzsált lakhelyévé avattak, 
táplálta a füg·getlenségi szellemet, s megénekelte annak vértanuit; 
s a klephta dalok tárgyát a hősök vállalatai a törökök és nyájak 
ellen, a bátorság, az éhség, szomj, kínzások elviselése, a ti-;ztelet 

1) Milose, az 1815-iki fölkel~s elöU, bizton•ágba helyezett egy törököt, 
kivel testv6ri frigyben állott. 
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p6páik és az ereklyék iránt, képezik 1). Ismeretlen költők müvei 
azok, kiket nem a szereplési vágy ösztönzött, hanem szivérzelmeik 
kiöntésének szükségérzete j s a vakok emlékből tudják azokat, s 
dallamokat alkalmazván rájok, mint aféle uj Homerok, koldulva 
éneklik: 

- "Puska, szablya, vagy ha más nincs, parittya, ime a mi 
fegyvereink. 

"A puska, szablya, parittya, legelőt, búzát, bort ad nekem. 
"Láttam az agák11.t leborulva lábaim előtt: urok és pártfo· 

gójuknak neveztek engem. 
"Eiragadtam tőlök a puskát, szablyát és pisztolyokat 
"Oh görögök, emeljétek fel megalázott homlokaitokat! fog

játok a puskát, szablyát, parittyát j s elnyomóink CRakhamar uraik 
és pártfogóiknak nevezendnek minket." 

Ő nálok a községi rendszer tartotta fen magát képviseleti 
tormákkal; ök választják a birákat és adószedőket, s maguk ve
tik ki az adó- és ujoncz-illetéket. Tit!ztelik az öregeket, ugy hogy 
egész helységek egyedül az idősb által kormányoztatnák j igen 
élénk a házi tüzhely tisztelete j s család, törzs, haza, vallás képe
zik az ö eszméiket, nem igen birván a nemzet és állam fogalmá
val. De mit a polgári alkotmány nem adott, megadta azt a val
lási. Hozzáférhetlen szikláikon alig található pap és templom, 
miért is rájok nézve valódi ünnepély, ha ollykor egy pópa érke
zik közéjök misét mondani valamelly szegényes imaházban, vagy 
az üregekben, bal csodatévő ereklyéket helyeztek el. Mindamellett 
az egyház nagy befolyást őrzött meg a népre, s a patriarcha, 
környezve a zsinattól, a hat exarcbával állott összeköttetésben; 
ezek pedig a püspökökkel és lelkészekkel, kik vezérelték a köz
igazgatás élére állitott idősbeket : patriarchalis kormány, független 
a hóditókétól, s melly mindinkább elkülönítette öket ez utóbbiak
tól. Még a hordiui remény is szent hymnusokban nyert kifejezést, 
mellyek Krisztus országát, a szent Sion helyreállítását, a vitézkedő 
Egyház diadalát énekelték. Mert, mig a törökök a végzetesség 
tanához ragaszkodnak, a görög-slávok a Gondviselésben biznaa; s 
bár engedelmeskednek, mindazáltal visszaemlékeznek a régi na
pokra, s reménynyel táplálják magukat. 

1) Lásd Faurtel, Ohanaans populaires de la Gréce, 1824. -1837-ben a Piu
mák vagyis 11 Fekete lvan-ra 8 a törökökkel vivott csatákra vonatkozó monte
uegrói hagyamAnyak egy gyüjteménye téteteit közzé. 
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Illy érzelmektiíl áthatott nemzetet el lehet nyomni, de nem 
lehet megrontani ; s annak, ki nincs megromolva1 előbb utóbb fel
virad az Isten napja. Csakhogy a vallási egyenetlenség, melly 
szakadárok és katholikusokra különitette öket, meglazitotta közöt
tök a testvéri köteléket j s a patriarcha pártfogolván saját hiveit 
rosz hirhe igyekezett hozni a pápaiakat. Különösen 1817-hen Ge
rasimus patriarcha egy hattisherífet eszközölt ki a nagyurt611 melly 
szerint a katholikusok a szakadárok templomát köteleztettek lá
togatni Aleppóban j honnan zavargások keletkeztek, mellyek foly
tán néhányan megölettek, s többen be b örtönöztettek. 

Az orosz czárok, miként látt uk, forradalmi eszméket táplál· 
tak a görögök között, valahányszor diversióra volt szükségök j 
mikor pedig megszünt az illyféle érdek, magukra hagyták öket. 
Anna, Anglia királynéja is küldött oda meghizottakat1 kik vallás
ról, hazáról, megváltásról beszélnének a görögöknek, hogy segély
nyujtásra birja öket Törökország ellen a háboruban, mellyet VI. 
Károlylyal kezet fogva szándékozott kezdeni a Porta ellen, s 
melly soha sem jött létre. Annyi tapasztalás után, a görögöknek 
tisztába kellett volna jönniök az idegen igéretek megbizhatlansága 
iránt, ha ez ábránd nem volna az utólsó, mellyröl a szenvedö 
nemzetek letesznek. Mindazáltal az első szikra ott pattant ki, 
honnan legkevésbbé lehetett volna várni. 

Albánok. 
Az albánok, mintegy másfél millió föböl álló harczias nép, 

a legjobb katonákat szalgáltat ják a török birodalomnak; s a hor
da-élet akadályozza öket a polgárisodásban, jóllehet olly közel es
nek Olaszország hoz. A Mmes törzsbeliek m i r d i t ik azaz hő

söknek neveztetnek, s akinek közülök kedve van knpitánynyá lenni 
(buluk. bashi), bandát gyüjt, a szalgálatot vállal, vagy rabláara adja 
magát: jó katonák, igen ügyes rablók. Sk i p e t a r ok vagy he
gyieknek neveztetik a köznép, melly a régi görögök vad erélyé
vel őrizte meg a keresztény vallást egész Skauderbeg halála 
utánig, a mikor Il. Bajazet suitán az izlam elfogadására kénysze
ritette öket. Legnagyobb részök a szigetekre vagy hozzáférhetlen 
hegyeégek közé menekült, s némellyek közülök csoportosulván 
községben élnek mint favágók, aratók, kömivesak, szabók, mások 
pedig elszigetelten álló, megerősített és szegényes házakban lak
nak j eröteljesek1 babonásak; ha keresztények, hatholikusok és 
szakadárokra, ha musulmanok, siiták és sunnitákra oszolnak. 
Siciliai Roger s a kel'esztesek örökösödési baységeket és aga-
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eágokat, módositott hűbéreéget vittek be közéjök ; e mai napig is 
a közép korra emlékeztető hűbéri fejetlenség, rabló portyázások, 
háboru és törvénykezési jog, boszuállás, tengeri rablóság, fa r e
vagy c l a n-osztályozás, vannak ott szokásban. A Porta némileg 
szabályozott kormányt igyekezett életbe léptelni közöttök, kiirtva 
a főnököket; de az erős helyekből kiszorított beyek a ht>gyekre 
menekülnek, hol független életet visznek s elfogadják a hozzájok 
menekülliket ; nem képesek tovább ellenállni ? Montenegróbn 
mennek át. 

Montenegro. 
Montenegro, melly Olaszországgal átellenben uralg Dalmá

czia, Herzegovina s északi Albania fölött, egy század óta beve
hetlen fészke a fellázadt görög-slávolwak. A XVII. században 
husz-harmincz ezerre ment számuk ; most százhullz ezren vannak, 
mindmeganuyi fölkelök , kik különbözö helyekről rnenekülvén 
ide, minden nemzeti kötelék nélkül csak mint családok vannak 
egyesülve egy főnök alatt. A nők is harczolnak, és sértö azt 
mondani valakinek közülök: - "Tieid ágyukban haltak mPg !" 
nincdeDek városaik, erödeik, utaik. Már Nagy-Péter szitotta öket 
a Porta ellen, s a mult század végén hiresekké tették magukat 
kegyetlen harczot folytatván azzal ; miután Napoleon békét kötött 
a törökökkel, nem szüntek meg háborgatni az őrségeket, mellyeket 
ö határaikon hagyott hátra, s bizalmatlansággal viseltetvén a pol
gárisultság irányában, mit sem akartak tudni az utakról, mellye
ket nyittatni ajánlkozott. Albania azon része, melly a Portának 
van alávet~e, a delvinói, paramatiai és janinai kormányzóságokra 
vala felosztva, melly utóbbi a görögök és ~;kipetárok legnagyobb 
részét foglalta magában. Albaniában nem volt egy absolut vizir, 
hanem minden város vagy kanton köztársas:':g-félét képezett, meliy 
fa r e-k ra alosztályoztatott, nagy höhéresekk el, kik vasalijai a Por
tának, cllenzéket képeztek az ottomao hatóságokkal szembr:n, 
mellyeknek fékezték visszaéléseit. 

AU Tebelcn. 
E:t ököl-uralom közepett növekedett a teleben i ( Albaniában) 

származásu Ali, ki miként a régi hősök, juh-hodályok és mezök 
megrabolásával kezdette, s illymódon szaporitotta saját bandáját 
és fokozta nagyravágyását, a bitófa és uralom között lebegve. 
Egy olly államban, hol bátorsággal mindent el lehet érni, Ali az 
övéivel bárkinek azoigálatára állott, ha ez iránt megkerestetett; 
sikerült neki megnyerni a Porta ellen fellázadt del-vinői basa leá-
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nyának, ErniDának kezét; aztán elárulta ipáját, ki lefejeztetett j s 
nem foglalhtltván el helyét, miként remélte, föltette m~gában szü
letése helyén ragadni magához a hatalmat eitévén láb alól a ve
télytársakat. Megöli sógorát, az argirocastrói hAsát, s bár ennek 
sem lehetett utóda, a vétség hiressé és félelmessé tette öt; s látva 
a birodalom gyenge állapotát, a diván megvesztegethet6ségét, a 
görögök türelmetlen voltát, s érezvén saját elhatározottságát1 azon 
gondolkozik, hogy Albania, s talán egész Görögország urává te
gye magát. 

Selim, epirusi basa, némileg mérsékelte a szigort a lázadó 
keresztények eli--'nében, miért is a Porta, egyetértésről gyanusit
ván öt az oroszokkal és velenczeiekkel, parancsot adott Ali Te
belennek a basa meggyilkolására j s ö a vendég-jog gyalázatna 
megdértésével hajtotta azt végre. Akkor történt ez, midön Ocloí 
kiküldöttei lázadá;;ra. ösztönözték a görögöket, segélyt igérvén Ka
talin és II. József részéről: de a csekély fegyveres erő s a hit
vány orosz hajók csak roszahbá teszik az elnyomottak állapotát, 
kik magukra hagyatva, tömegestül végeztetnek ki. A legyőzöttek 
részint a Jcíni szigetekre menekülnek, részint sulyosbitott lánczok 
alatt nyögnek: kik nem birják azokat tovább viselni, fegyveres 
bandákká tömörülnek Morcában s ott, hol egykor Sparta feküdt. 
Ali, kiküldetvén ellenök (1780), fegyver-erő és álnokság segélyével 
a Thermopiléktöl a Tempe völgyig megtisztítja a tért a keresz
tény bandáktól j s birnévre és kincsekre tévén szert, megvásárolj a 
a janinai sandzsaságot, melly kezére juttatta Epirust s képessé 
tette öt megboszulni ellenségeit. Pénz, cselszövény, erőszak, mind 
megengedhető eszközök az ö szemében j a dögvész ösllzehalmozza 
birtokában az örökségeket j a kéjeigések közepet t nc;n feledkezik 
meg nagyravágyó terveiről éB a vétkekről j leiszsza magát a bol
dogságos szüz egé.;zségére; minden pártnak h izeleg; megvásárolja 
a díván befolyásosabb tagjait j a görögöknek szabadságról beszél, 
mialatt irgalom nélkül végrehajtja Törökország véres ítéletét min
den fön, melly a görögök között folemelkedik; s öröklött és ma· 
gán boszuit mindig rablással kezdi. Megerősíttetvén a suitán ál
tal (l 7 88), szahályozza a kiizigazgatast, felhasználva a görögök 
képességát j s árulás utján nyert győzelmek terjesztik uralmát. 

De igen erős ellenallásra talált Suli lakosainál, melly függet
len község, tizenkét márföldnyire (leghe) Janinát611 az Acheron 
partján fekszik, s a Cassiopea hegységen terül el. Veszély köze
led tével, a lakosok egy hegységbe vették magukat nyájaikkal 
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és élelmi szarekkel; s jaj volt annak, ki meg merte öket támadni. 
Felböszitve az öldöklések által, mellycket Ali a síkon véghezvitt, 
megrohanják és visszaüzik őt (1790) j pusztítva járják be Thespro
ziát és a Pindust, s megszakítják a közlekedést. De nem tudják 
felhasználni gyözelmöket, hogy biztositanák maguknak a független· 
séget. Ali a vereségböJ erélyt merit, s mialatt más vállalatokkal 
van elfoglalva, szemmel tartja az ellenségeket, kik elaluszéko
nyodnak. Midőn megbukván a velenezei köztársaság, a szabadság 
büvös jelszavával ékeskedő háromszinü zászló lobogott Corfuban, 
Ali feltüzte a kokárdát, mert az elismertette öt Európa által 
(1797) j Buonaparte előtt a njakobinusok vallása hü tanítványá
nak u adta ki magát, s azt mondá n be akar avattatui a c a r ma g
n o l e cultusba" mit ö valami . uj hitvallásnak tartott: de ugyan
azon időben a husvéti szertartások közcpett meglepte az acroce
raunokat, s hat ezret gyilkolt le közülök. Kitörvén aztán a há
boru Francziaország és a Porta között, áruló módon emezt segíti j 

kirabolja és felégeli Prevesát, leöldösi vagy rabszolgákul hut·czolja 
az ott tartózkodó francziákat, s igen sokat lefejeztet közitlök saját 
szemei előtt j miért a Portától harmadik lófat·kat, s Nelsontól sze
renesekivánatokat kapott. 

I. Pál megegyezett a Portával, mikép az epiroták török 
alattvalók maradjanak, de csak a kereszt tüzessék ki városaikban. 
Ennyi elég volt arra, hogy visszaköltözzenek a polgárok: egy tö
rök vajvoda, a jóni senatus kérelmérc visszahivható, kezelendette 
a polghri közigazgatást, a rendörséget j azt illeti a botoztatási jog; 
katonákul csak keresztény arrnatoJok alkalmazandók. Ali, elka
patva a gyözelmek által, azt remélte, megsemmisítheti e szerzű
dést, s hatalrua alá vetheti az egykor velenezei tartományokat j de 
az albán ok egy lábig fölkeltek kisérietei ellfln ( 1800). Ali haragja 
most a sulioták ellen összpontosul, kik hősiesen visszaverték ujabb 
támadásait. Samuel, ragaszték nevén V é g i t é l e t, élőkre állván, 
elérkezettnek hirdeti a szabadulás óráját, s ihlett arczczal vezeti 
öket csaták ra j a Zavellák hősöknek mutatják magukat, de végre 
még is megtörik erejök j Emina, ki könyörögni mer érdekökben 
férje elött, ennek egy csapásától vagy a rémülettöl halva rogy 
össze. Su li lakói oda hagyják a leigázott hazát ( 1803) j Samuel, 
utolsónak maradván ott, hatszáz musulmannal együt légbe röpit
teti magát. A háborut tuléltek a szomszédos Pargába vonultak 
vissza, hol azonban nem sokáig maradhattak nyugton a törökök
től. Más helyeken szintén még a nők is hősiesen küzdenek ; s 
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midön már egyebet nem tehetnek, százanként vetik magukat cse
csemőikkel a folyamokba. A halálbüntetések bevégzik a szegény 
görögök kiirtását, Itiket mindenfelé karóba vannak, megnyuznak, 
ízekre szakgatnak. 

A Porta által egekig magasztal va, Ali felszólittatott ( 18U4 ), 
tisztitsa meg a bandáktól Thraciát és Macedoniát; s ö felhasz
nálva ez alkalmat, adókat, sarczokat vet ki, s szolgaságr&. kény
szeriti Epirus beyeit, ollj fogásokkal, mellyeket Machiavelli is 
megbámult volna. !80o-ban mát· egész Hellasnak ura, kivéve 
Boeotiá.t és Atticát, mellyeket szintén engedelmességre szorit, le
igázván az agraphiotákat; minden párttal fondorkodik, hogy emel
kedhessék; két kézre rabol, visszatartja a fizetéseket, tetszése 
szerint bárkire kiállitott utalvány-levelekl(el jutalmazza a szalgá
latokat j átaláno~ örökössé teszi magát, miként már előbb átaJános 
pénzügyérré; mindenféle szolgálatot parancsol és követel j fény
üzést fejt ki, melly nélkülözi az ízlést és szemérmet; keresztény 
kelyheit és indiai · olvasók diszitik termeit, mellyekben az ajtatos
lwdás kicsapongásokkal párosult j erőszakot használ a janinai nök 
ellen, aztán egyszerre csak védelmére kel a jó erkölcsöknek, s 
tuczat számra fojtatj~ vizbe saját és fiai buja kicsapongásainak 
szolgáit és áldozatait l). 

Joni szigetek. 

A J ón i szigetek aristocratiája, me !ly Velencze uralma alatt 
kezében tartotta ott a hatalmat, igen rosz szemmel nézte Napo
leont, az ö anya-hazájuk megbuktatóját; aztán midön (1 799) Tö
rök és Oroszország kiszorították öt a szigetekröl, a régi formákat 
akarták visszahozni; s egy, kiváltságokon alapuló alkotmányt ké
szítettek ( 1800), a ragusai mintájára, a Porta felsőbbsége alatt; 
ez volt az első eset , hogy görögök alkotmányoztattak. Oroszor
szág, ro. háboru alkalmával, elfoglalja a szigeteket, s uj alkotmányt 
ad, melly a népet is részesiti a képviseletben. Ismét Francziaor-

1) Pouquevillehez igy szólt : -- "LUod ez apródokat, kik engem környez
nek? egyetlen egy sincs közöttök, kinek atyjA-t, testverét, nagy-bA-tyjA-t vagy 
egyéb rokonát nem ölettem volna meg." - ,És mégis szolgálják önt, s ágya 
körül töltik az éjeket, anélkül hogy valamellyiknek eszébe jutn& ml"gboszulni 
rokon~<it ?' - "Megboszulni a rokonokat? a világon senki egyebök nincs én ki
vül em. Vak engcdelme"ségü végrehajtóivá tévén öket akarataimnak, mindnyájo
kat b.ünrészességbe kevertem; s minél sülyedtebbek az emberek, annál inkább 
ragaszkodnak hozzám. Úgy teldotenek eng~met mint rendkivüli lényt, s viirá
zsaimat az arany, a vas és a bot képezik. ÉR igy nyugodtan alSII:om." 
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szág uralma alá ke1·ülvén (1807), 1810-ben Napoleon javára a si
ciliai partokon egy welléktámadást ajánlkoztak intéz11i; de az 
angolok megelözték a csapást, B Ali segélyével elfoglalták a szi
geteket. Az angol lobogó Napoleon bukása után is ott maradt 
kitüzve a Joni szigeteken, mellyekböl britt védnökség alatt köz
társaság lett, élén egy lord-biztossal, ki korlátlanabb ur mint né
melly gyarmat-kormányzó. Anglia nevez a hivatalokra; angol az 
őrség, mellynek költségeit a jolliak viselik; angol vezénylet alatt 
~manak a hazai csapatok; az angoloknak joguk van visszautasi
tani a senatus által javasiatha hozott törvényeket, s tengerészeket 
szedni gályáikra; a hivatalokban, mellyek a honfiaknak tartattak 
fen, caak a nemesség részesül. 

Parga. 
Pargának az angolok egyenlő sorsot igértek a Jóni szigete

kével; de Ali winden egyezkedés alkalmával azt mondotta: -
" Pargát akarom." t; az angolok végre is átengedték azt a Portá
nak (1818), azaz szerződésilcg megerősítették annak kényszerű 

apostasiáját és rabszolgaságát, csupán kárpótlást kötvén ki javaik
ért azoknak 1 kik jobbnak látnák elhagyni bazájoltat. Maitland, 
a J6ni szigetek angol biztosa, vitte az elnökséget e gyalázatos 
ezerzödés-kötés alkalmával; a pargaiak elhagyták hazájukat ma
gukkal vivén atyáik csontjait j s Ali régi vágya teljcstllt. Az an
golok pénzzel és egy ágyuüteggel jutalmaztál meg öt, ki tud ván, 
mikép "a vizir egy, prémöltönyös ember, ki lőpor-hordön ül, 
mellyet egyetlen szikra lángba röpíthet,"'· nem titkolta, hogy füg
g!>tleniteni akarja magát; a mig a díván, melly el akarta volna öt 
veszteni, habozott, () az ellenségek mészárlásával, s At re us ud
varához méltó belső merényletekkd elégítette ki nagy' avágyását 
és boszuját. Öregedve még roszabbá. válik i nem hisz sem Krisz
tusban sem Mahomednek i büv-ereklyékkel környezi magát, aláza
tosan meghallgatja a derviaek szemreMnyásait, s kéjelgésekbe merül, 
m~llyeket még gyalázatosabb szinben tüntet fel a tehetetlenség: a 
fejedelmi udvar, a hízelgések, követségek táplálják benne a nagy
ravágyást. Tüz ütvén ki, a lángok martaléka lett tebeleni palo
t~ja (1819), hol roppant mennyiségü óra, kashwir, szövetek, gyü
rilk, aranyékszerek voltak felhalmozva i mindazáltal tizenkét millióra 
tették évi jövedelmét, s tízre fiaéit. II. Mahmud égett a vágytól 
megfosztani öt kincseitHI, s ketté vágni függetlenségi terveit j mi
ért is megidézi, s a mufti által kiközösitteti (1820). Ali könyörög 
és fenyegetözik, reszket és szidalma7J i de mig a Porta híjával van 
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a pénznek, ő bizik kincseiben ; segélyt vásárol az angoloktól, ha
lasztást a divántól, 8 fegyverkezik. A Porta gyilkosaágra ösJ~tönzi 

az epirotákat, s fegyverkezésre a rajákat ; minélfogva Epirus a 
Pindnstol a Thermopy !ékig fölkel. 

Ali, az öaszes görög erők által megtám11dtatván1 saját fiaiban 
is árulókra talál, ki !t (Mehemet Veli és Moctar) átadják Parga, 
Pt·evesa, és Berat erődöket j a hadsereg Janina alá nyomulva, tü
zesen ostromolja nzt j a basa sziklafészkéből felgyujtja a várost, 
s hő3iességnek látszik vad szilárdsága, melly az ö utólsó rejtek
helye alatt előkészitett löpor-aknákon alapul. Alkudozásba bocsát
kozik a suiiotakkal j mi által ezek ép ugy meggyalázták magukat 
miként ö, s megnyer egy hadtestet, mellyet Bozaris Márk vezé
relt; aranynyal megvesztegeti a török hadsereget, s a görögökhöz 
fordulva saját függetlenségök visszaszerzésére buzditja öket, igy 
remélvén vagy megmenteni magát, vagy saját romjai alá temetni 
az ottomao uralmat. 

GöJ•ög fölkel~s. 

A Francziaországgal folytatott háboruk alatt a hellenek ke
reskedelme gyat·apodott; s Hydra, Spezzia, Ipsara, Skio szerenesés 
üzleteket csináltak, minek folytán emelkedtek Argolis és Arcadia, 
8 az ipar behatolt a városokba. Legalább hatszáz kereskedelmi 
hajó hasogatta a Jőni-tengert, és harminczezer görög foglalkozott 
török áruk szállításával a Földközi-tengeren : sok ifiu kiildetett 
neveltetés végett áz európai városokba, s illy módon egy kö
zép osztály keletkezett uz elnyomók és elnyomottak között. Ter
jedtek tehát a szabadság-eszmék , s a remény tápláHatott a 
titkos társulatok által. A thessaliai költő Rigas alapitotta az első 

h e t a e r i a t (É.-rat(!ta); s lelkesítve a franczia eszmék által, ut
ban volt, hogy fellázitsa hazáját ( 1798), midön Ausztria elfogta, 
s a Portának adta át, melly karóba huzatta. Mig az első hetae· 
ria csak felszahaditásról beszélt, egy uj, melly felső Olaszország
ban alakult (l tsü6), a görög birodalom helyreállitásáról ábrán
dozott, melly szövetségbe lett volna hozandó a francziával; Napoleon 
igéreteket tett annak; 8 Corfuban már huszonötezer darab puska 
volt elkészítve egy néphad fölfegyverzésére, mellyet franczia csa· 
patc~k fogtak volna támogatni, de Napoleon bukása e másik he
taeriát is magával rántotta, melly kevésbbé tünt fel mint az el8ö, 
de talán nagyobb befolyást gyakorolt a jövőre. 

II. Mabmud 1812-ben elfogadta a bukaresti hátrá11yos békét, 
holott a szorongatott helyzetben lévő Oroszországtól jobb f'öltéte-
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leket is kieszközölhet vala, ha nem volt volna, mint mindig, tudat
lan a kül politikát illet/Heg. A bécsi congressuson Törökország 
iránt semmi megállapodás nem történt; s igy akkor kezdődtek 

reá nézve a veszélyek, midl.ín a többi országokra nézve ri:uir 
megs?:üntek. Mi Görögországot illeti, a kereskedő szellem elfoj
totta a nagylelk üséget, s a frankok és főleg az angolok nem sze
rették e versenytársakat; miért is rabszolgaságban hagyatott az. 
De Sándor, épen mert érezte az európai béke szükségét, azt is 
belátta, hogy tért kell ny i tn i a tevékrmységnek, s keleten akarta 
azt eszköz ölni; s egy szövetség, m ell y szentnek czimezte magát, 
nem is lehetett máskép mint ellenségesen hangolva az izlam iránt. 
Tehát mialatt egész Európa függetlenségről beszélt 1 Sándor a 
görögöket mozgatta1 emlegetvén nekik a Mahomed harczosai által 
azéttépett labarumot 1 a fejök fölött függö szablyát, a szlávok 
testvériségát a hellenekkel, amazok atyáinak hősies~égét, s eme
zekéinek müveltségét; és siránkozott velök az Isten házának 
ronda állapota fölött. A görögöket uj remény szállta meg; Bécs
ben és Pétervárott egy harmadik hetaeria keletkezett (1814); s 
miként az első a demokratáknak, a második Napoleonnak, ugy ez 
Sándornak hízelgett, miért is első sorba a vallást s a müvésze
tek és tudományoknak a görögök között terjesztését helyezte. 
Ama titoktartás melle t t, melly az elnyomott népeknél szokásos, 
sokat elsajátítanak a régi görög t es t v é r ü l e t ek forrnaeágai kö
z ül; kölcsönösen kicserélik a fegyvereket, s az oltárokra esküsz
nek. S mert a sziivetséges fejedelmek tagjai voltak a philomusák 
társulatának, melly az oktatás terjesztését czélozta a görögök kö
zött, a fönökök azt hiresztelik felőlök, hogy egyetértenek a he
taeriával ; egész Európába ügynököket menesztenek1 mig mások a 
görögöket lázitják, Oroszország küldötteiül adván ki magukat. 

A törökök ellen táplált gyülölettel megvetés is párosult, a 
mióta nyolczezer orosz elött harminczezer török eredett futásnak : 
igen sokan a görögök közül1 kik Oroszországban találtak alkalma
zást, az összehasonlilás folytán még sanyarubbnak érezték a hazai 
állapotot j mások, kik fraoczia, o•·osz, angol hadi azoigálatot visel
tek, új győzelm~k alkalma után sovárogtak. Némellyek ugy vé 
lekedtek, hogy a törököket müveltségi felsélbbséggel kell legyöz
niök j s ösztönszerüle g sejtvén, mi legnagyobb ellensége a kény
uralomnak, tudományos és kereskedelmi intézeteket alapitottak : 
mások győgyászatra adták magultat 

1 
s az európai egyetemeken 

egy jobb állapot öntudatára és vágyára ébredtek. Sándor 1 már 
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csak hálából is a segélyért, mellyet neki Napoleon eilen nyujtottak, 
pártol ta a hetaeristákat j s hogy dindalra juttassa öket, elég lett 
volna visszabocsátania hazájukba a sok görögöt, kik hadseregében 
azoigáltak: - "Szegény görögök! ruindig haza után epednek l 
s bizonyára meg is nyerendik azt. Elégedetlenül halok meg, ha 
nem teszek valamit szegény görögjeim wellett; nem is várok 
egyebet csak az ég egy intését.u Az intés nem következett be, 
s az ö politikája elégnek találta ujjászülni amaz országot a müvé· 
szetek és pl)lgárisultság által s jólétre juttatni a Konstantinápoly
ban megtelepedett görrig családokat j szóval, szives indulatot tanU· 
si tar. i a rab~zolga iránt, a nélkül, b ogy megsértené az urat j s 
mindkettőt függésben tartani, amazt a remény, emezt a félelem 
által. 

Mig a tör1ikök egész biztonságban ringatták magukat mint 
kik. a forradalmakat csak a vérfürdök szr,rint számitották, 
mcllyekben azok elfojtattak , Gö1·ögorsr-ág érezte közelgését az 
időnek , midön valósulni foguak a mc(~Táltás reményei. A két 
másik déli félsziget forradalmai (1820) felbátoritották a hetae
ristákat, kik ephoriáld<al rendelkezvén Török és Görögország főbb 

városaiban, jónak látták siettetni a dolgot. Már az epirusi beyek 
és agákuak Ali által törtímt ldiriása is egyengette az utat a fel
szabaduláshoz: midiín ime a Porta, képtelen lévén magától végre
hajtani Alin az itéletet, fegyverkezésre szólitja fel a görögöket a 
törvényen kivül helyezett basa ellen j más részről meg Ali sUr 
gette hozzá csatlakozásra a fölkelt népségeket, biztositván őket, 

mikép csak az ő segélyével lesznek képesek a Eosporoson tulra 
üzni vissza a barbárokat. A görögöknek nem volt kedvök egy 
szörnyetegével tenni közössé az ö szent ügyöket; de a török had
serPg dulásai, melly, élén a kiközösítő levéllel, ment a hasát meg
büntetP.i, minden hnbozást megszünlettek. 

Copodislria János, corfui orvos 1 mel!•g philhellen volt, 
és Sándor által, kinek titokzatos lelkületéhez jól tudott al
kalmazkodni , igP-n fontos ü~yekben tanácsadóul használtatott, 
s a bécsi congressu~ban is részt vett, mellynek felismerte bot
lásait j nagy diplomata, habár ltözépszerü politikus. A görögök 
a forradalom élére akarták állitani; de ő , ki mindarnellett 
hogy a királyokat szolg:Utn, nem feledkezett mBr, a hetaeriá
ról, vonakodott, s időelöttinek tartotta a mozgalmat. Elh11tározták 
tehát, hogy Moldva és Oláhországban fogják a dolgot kezdeni. Ez 
országok sa j at fejedelmeknek (h os p o d a r) engedelmeskedtek, kik 

xvm. S2 
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a papság és a nemesség által választattak, s arna.uta testöröket 
tartottak; s midön elismerték a Porta föut'aságát, ezt azon kikö
téssel tették, miszerint a török kormány nem avatkozandik a 
belső közigazgatáaba s nem fog ott csapatokat tartani. De a for
radalmak üriigyet szolgáltattak a kiváltságok nyirbálására. Az 
oroszokkal folytatott háboruk alatt, mellyek szinteréül ama feje
delemségek szolgáltak, a Porta magának tartván fen a haspodár
nevezés jogát 1 kit a legtekintélyesebb fanariaták közül szakott 
válaaztani, kötelezte magát nem görditeni akadályokat a b:ereRz
tény isteni tisztelet elé 1 két-évenként követeik kezéb/H venni át 
Konstantinápolyban az adót és nem emelni azt , s megengedni 
Oroszországnak, hogy szükség esetén felszólalhasson érdekökben. 

Ypsilanti Sándor, fia egy hospodárnal{, ki a pétervári udvar
hoz menekült, hol ö maga is növekedett, sokáig ellenállott a he
taeria sürgetéseinek, mert tudta, hogy csekély eszközökkel rendel
kezett az s tulságosan bizott a külföldi támogatásokban: most 
azonban ujolag felszólitva a főnökség elvállalására, kérdést intézett 
az iránt Sándor czárhoz, kinek generalisa volt; s bátori tó választ 
nyervén, titkos kiáltványokat menesztett az ephoriákhoz (1821 ), 
segély- gyűjtés végett bejárta Oroszországot, s nővérével együtt ö 
maga is nagy összegeket áldozott. Középszerü ember, pP-dans 
tudományos készültséggel, s jártas a cselszövényben, mint minden 
fanariota, a görögökbe bizalmat öntött, mert Sándor oraculumának 
tartották. 

Jassyban, Moldva fővárosában, gyult ismét lángra a hellen 
szabadság fáklyája (marcz. 7). Germanos menr.lói pásztorszülök 
fia, megedzve az Athos hegy ájtatos magányában Konstantinápoly 
patriarchájának oldala mellé került, ki által nagy okos~ágot 

igénylö küldetésekkel lett megbizva, s végre p!ttrasi érsekké ne
veztetett. Egyidejűleg e vá1·osban is kitörvén a forradalom, melly 
egész Achaját befutotta, 1) a keresztet ragadja kezébe mint a 
megváltás jeiét; "Béke a keresztényeknek, halál a törökökre" 
ki~~ltozzák mindenfelé. De a forradalmi lelkesültségbe gonosz 
szenvedélyek is vegyülnek : rablás, boszu, visszahatás mutatkoz
nak; az öregeket rémület fogja el, azt képzel vén, hogy ismét az 
1770-ild iszonyok térnek viss:>:a, midőn olly sok vérrel kellett 
megfizetniök bizalmukat az idegen ígéretekben. A mainoták, eme 
kérlelhetlen ellenségei az ottománoknak, Mauromikali és Colocot
roni vezérlete alatt előbujnak a Taygetes üregeiböl, s török vér
től részegülten kezet fognak az achajaiakkal: egy senatus, élén 
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Mauromikalival, jelenti Európának a hellen forradalmat, s pénzt, 
fegyvert, tanácsokat kér- azoktól, kiknek ősei Görögországnak kö
szönték a müveltséget. S rögtön görög, német, hmgyel, franczia, 
orosz, olasz ifjuság gyülekezik inkább jó akaratu mint megfontolt 
buzgalommal a vörös-keresztes fehér lobogó alá. 

A skipetárok, ldk Hydra, Spezzia, lpsara, Myconos szigeteken 
kerestek menhelyet, halászatra, aztán tengeri rablásra, végre ke
reskedésre adták magukat, melly foglalkozás, sok maotességnek 
örvendvén, jól sikerült nekik j s mindig küzdve a barbárokkal, 
megőrizték velök született bátorságukat. Huszonkétezer lakos kö
ziil tízezer tengerész volt, s a gyakorlat megtanitotta öket a leg
könnyebb hajókat, a legalkalmasabb vitorlákat készíteni; s dalaik 
egyike igy szólt: - Hydrának nincsenele mezöi, de vannak ha
jói; uradalmát Neptun képezi, földmüvesei a hajósok j Hydra 
hajóival Egyiptomban arat, Provenceban látja el magát élelmi 
szarekkel , s Görögország partjain szüretel." Miután előbb 

bevárták volna a kereskedelmi utra kelt hajók visszaérke
zését, a hydraiak kitüzik a zászlót j fö hajóvezérül Tombasis Ja
kabot válaszják, ki rilgtön az egész szövetség által ollyanul üdvö
zöltetett; s egy határozatot hoznak, me Ily ezerint a sebesültek ről, 
s a megöltek özvegyei, árvái és atyáiról gondoskodni a kormány 
kötelessége; s a megholtakért nagyböjt harmadik vasárnapján 
évenként gyász mise tartandó j llZ árulók, és esküszegöle kiközösit
tetnek j ki hősi tényeket visz véghez, bizonyítványt fog kapni a 
patriarchánál bemutatand6t. Conduriotis és Orlandos husz hajóból 
álló csapat fentartására kötelezik magukat, melly havonként öt
venhatezer frankba keriilt j valóban hösi erőfeszítések; a kis szi 
get tizenkét-husz ágyus harminczhat brikket szerel fel j a fönökök 
fején a kereszt fénylik "szabadság vagy halál" jelszóval; s 
a zászlón Krisztus-kép s "e z z e l v a g y a fe n ék r e" szav11k lát
hatók. Ama hajók bejárják a partokat s hirdetik a szabadsli go t j 
Bozaris Márk, megboszulandó Su lit, Acarnaniát fenyeg-eti; Ulis
ses, Ali Tehelen egykori helytartója, a klE>phták élén fellázitja 
Thelisali át. 

Meghalálozván Sutzo, a bnjárok, Oláhország ben•ziilött nr:li, 
maguk akarták volna választani hospqdárjukat, de a Porta vona
kodott megadni nekik e jogot. Ekkor Wladimiresko Theodor, egy 
névtelen kalandor, fellázitja az orszá11:ot, nem a szabadság érdrké
ben, hanem hogy bizonyos összeg visszafizetésére kényszerítse a 
kormányt, s a bolgárok és pandm·ok élén Ypsilantinak ajánlja 

32* 
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fel szolgálatát: de tudomásra jövén, mikép ugyanakkor a PorU.val 
iR alkudozott, agyonlövetett, s csapatai Ypsilantihoz csatlakoztak. 
Ez cselszövöktöl környezve, kiknek nem ismeri fortélyait, meg
gondolatlanul osztogatja a hivatalos állásokat, hiuknak tap~sztalja 
a szárnüzöttek mindig tulzott igéretr.it, s látja mint élnek vJss?.a 
a szabadsággal, még mielött meg lett volna az nyerve. Azok, 
kik bukásán dolgoznak, csusznak másznak előtte, mintha király 
volna; fegyver és árulás szövetkezvén tehát ellene, futni látja 
övéit, a szent csapat kivételével, melly fegyverrel kezében hull el: B ö 
maga is osztrák területre kényszerült menekülni. Ausztria letartóztat ja, 
B nem adja ki a Portának, miként Rigast hogy karóba vonassék, 
hanem fogságra veti s ott tartja, mig Bécsben szivfájdalmában 

meg nem hal ( 1828). 
Helyét ifi u testvére Demeter fogla \ja el j ezerencsétlen kül

sejii, de hősies minden báuyaveti~~g nélkül, önzetlen, gyönyörökkel 
nem törődö, szigontan loyalis. O, csatára vezetvén a nemes hyd
raiak és ipsariak fl.ottáját az ottomao ellen (maj.), gyujtóhajókkal 
tesz kisérletet, mellyek ez órAtól fpgva iszonyu fegyvcrré lettek 
a görögök kezében. 

Miként az absolut kormányokkal történni Bzokott, a Porta 
deintén nem akar tulini a dologról, azután pedig tuloz; esküszik, 
hogy kiirtja a görögöket, mintba el tudna lenni görögök nélkül; 
Mahmud, érezvén, hogy ~ha ez egyetlen ponton meghagyja töretn i 
erejének varázsát, az egész hóditmány veszendőbe megy, vég 
erőfeszítésre határozza magát. A vakbuzgóságban keresvén az 
erőt, birodalma legtávolabbi r~szeibe is tatárokat mencszt hirdetni 
a szent bábornt j az imámok a moRheákból tüzelil{ a köznépet a 
hitetlenek ellen j a tanuJók oda hagyják a me d r ess ek e t, hogy 
hirdessék a keresztények kiirtását. Megkezdődik a háboru, melly
nél gonoszabbat még nem látott a világ; a janic",árok, kik Kon
stantinápolyban maradtak, szintén vér és zsákmány után áhítoz
nak; s a sultán, képtelen lévén fékezni a forradalmat, gyilkossá
gokkal enged azon boszut állani. Azt hivén, hogy fejében a val
lást sujtandja, husvét napján, egy vad tömeg s a hében.k tapsai k ö
zött, főpapi öltönyben akasztatja fel a keleti Egyhaz patriarcháját, 
kit ama csőcselék az utcza sarában vonszol meg ; az egész syno
dus keresett kinzásoknak vr>ttdik alá; ct tenger partra veti a holt 
tetemeket, hogy Konstantinápoly ebeinek szolg;í/janak eledel!il. 

Mi volt itt közös az olaszországi fölkelésekkcl, hol polgári
suJt nPp \{ért jogbir.tositékokat embe!·ieR királyolttól? Milly gya-
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lázatosság összezavarni Nápoly és Turin ügyét a barbárokéval, 
kik csak szégyent hozhattak azokra, kik keresztények ellen vették 
őket védelmükbe. Az igaz, hogy Párizsban egy bizottság alakult, 
melly a görög fölkeléssei dél egyéb forradalmait is pártolta, s 
czélja volt egy latin szövetséget hozni létre az északi ellen

1 
s 

megsemmisíteni az 1815 müvét Francziaországban ugy mint egye
bütt. Ama bizottságban szokás szerint nagyravágyó és nyugtalan 
emberek is megakadtak, kik önző czélok érdekében fondorkodtak, 
s La Fayette, Du pont de l' Eure és mások neveivel takaróztak j 
Olaszor3zágban is voltak ügytársaik , s nevezetesen Buonaparte 
Lajos, az egykori holland király két fia, !(iknek egyike, többszöri 
kisérlet és bukás után, azon polezra vala fölemelkedendő, hon
nan nagybátyja letaszittatott. 

Törökország még most iH erőseb L volt mint a hogy hitték; 
tizenöt sorhajó, tizenhét fregát, huszonnégy c.orvettc és sok kisebb 
hajó, százhatvan ezred janicsár, nagy számu könny ü csapatok, 
gazdag tüzérség állottak t•endelkezését·e, nyolczvancJ.er katona által 
védett husz erőddei ; Egyiptom éll a berbér á!lamok kijzdeni fognának 
mellettc, Albania és Bosnyákország rettenthetlen katonákat azoigál
tatnának neki. Illy roppant birodalommal szemben a felkelő görögök 
száma 111indössze bétszázezerre ment, de ott volt részökön a hosz. 
sz at~ szolgaság iszonya s a kétségbeesés; s brikjeik ép ugy küz. 
döttek a tengeren, miként bandáik a szárazon. A boszu kegyetlenségé
vel jártak tehát a győzelmek, s a csaták és ostt·omok kevéssé kü
lönuöztek az lliásuau megénekeltektöl, nem hiányozván ott sem a 
tüzön sütött kosok, egészben feladva a hősök elé, sem a vak 
énekesek. 

S valóban a nagylelküség, bátorság, kapzsiság, iszony tényei 
bö anyagoi szolgáltattak uj rhap,Jodiákhoz, mellyek csak egy Homerra 
várnak. A cretai Melidunius Antal, Jupiter szigete felszabadit6ja, 
nagyszámu török gyermeket, s~üzekct, öregeket talál ott egy völgy ben 
elrejtőzve; megmenti öket, s igy ir a megalocaslroni basához: ·--
11 Mint fiu bántam atyáitokkal, min t atya tiaitokkal, ru int testvér nőitek
kel; hasonló módon viseljétek magatokat a fogoly görögök irányában." 
Niketas, gazdag győzelmek után egy fa hurnotszelenczét küld nejének 
következő levél kiséretében : "Katonáim e szelenczét B egy nagy
értékü kardot ajándekoztak nekem j a kardot Hydra főnökeinek 
kézbesitettem a flotta szükségeire fordítás végett; ezt pedig ne
ked kiildöm, ki legkedvesebbern vagy a haza után." A gaiatzi 
Cilata alkalmaval, Kotiros körülfogatván a törökök. által felkiált ; 
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11
Musulman véne szomjaztam j ime az alkalom eltelni vele: ki ugy 

gondolkozik mint én, kövessen engem j ma nem fogjuk látni a 
nap lementét." Huszonöt bajtárstól követve, a törökökre rohan s 
nagy öldöklést visz véghez köztök; betör egy házba, hol törökök 
korhelykodtak, leveri öket s megerősiti ott magát; de felgyujtat
ván a ház valamennyi társával együtt a lángok martalékául esik. 
A skulleni fegyvertény alkalmával az aetoliai Athanas és négy
százkilenczvenöt hetaerista megesküsznek inkább életöket áldozni 
fel mint engedni. Ibrailof vizir feJszólittatja öket, tegyék le a fegyvert; 
- "Jöjjön, vegye el" volt a válasz. Spiros Alostros saját ingével 
kötötte be megsebbzett mellét, s folytatta a harczot, mig végkép 
kimerülvén, vérével levelet irt anyjának szerenesésnek rnondván 
azt, hogy elvesztette fiát a hazáért. Nem measze tőle, a skioi 
Sebastopulos oda hagyta a futó árkokat, hogy közelről harczoljon, 
s torlaszul használva. az elesettek egy halmazát, mindaddig foly
tatta a küzdelmet, mig ö maga is a holttestek közé bukott. 

Papok, barátok, sze1·zetesnök őrizték Epirusban a löszereket j 
a kolostorokat hazafiak népesitették, s a szent énekek h:özé szabad
ság- és honfi-daJok vegyültek. S ujra felelevenittettek régi példái ama 
nök hősiességének, kik a gyáva kezéből kivették a fegyvert, hogy 
maguk küzdjenek azzal. Midőn Ali basa Suli ellen fordult dijJ.ével, 
Mosco, Zavella kapitány neje, és Caido, annak nővére, a magasból 
szikladaJ·abokat hengergettek a törökökre magasztalólag emlegetve 
a jól végzett vállalatokat, s ujakra lelkesítve. Alig veszi kezde
tét a forradalom, a spartai Zachariás Konstanczia, toborzás jeléül 
házára tüzi ki a zászlót j s Pentadactylion bátor hiilgyei rögtön 
körülte gyülnek, hogy a kereszttel váltsák fel a félholdat Bobo
lina három hajót állit ki, s két fiut kiild a hellen elöcsapatba, 
kiket Kon~tantinápolyban megölt atyjuk boszulóiul nevelt; s hirét 
vévén haláluknak, felkiált: - "Hála lstennek: mi gyiízni fogunk, 
vngy azon vigasztaló tudattal halunk meg, hogy nem hagyunk 
hátra görög rabszolgákat a világon." Modena Maurogenia, My
conosból, egy hajót szerelvén fel, hogy boszut álljon atyjáért, kit 
a Porta megfojtatott, fellázitja Euboeát, s a törökök legyözi;jének 
igéri kezét. Arcadia női a boi dogságos ezüz szobraira aggat
ják menyegzöi koszoruikat, özvegyeknek nyilvánitván magukat 
azon eoeh·e, ba férjeik gyávasága a hitetleneknek engednék a 
gyözelmet; a leánykák fogadaimul a szeutek lábaihoz rakják le 
öltönyeiket , bimzéseiket, rokkáikat : sokan mások bátorságukat 
csak a kínzások elviselésével tanusithaták, mellyeket macskákkal és 
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viperákkal egy zsákba kötve, vagy föld alatti üregekbe dobva ál
lottak ki, hol éhen kellett halniok vagy földdel és szénnel táplál
kozniok. Egy eur(1pai, ki meglátogatta Canaria nejét, töltényké
szítéssel foglalkozva találta azt j 8 azt mondván neki - Kegyed 
egy l1öst bir férjül " válaszu! kapl.a - "Ha nem az, elmentem 
volna-e hozzá nöül ?" 

Azonban a bátorság elégséges egy forradalom meginditásá
hoz, de nem elégséges annak fentartása és szervezé8éhez j 8 a 
görögöknek a törökökön kivül más legyőzni való ellenségeik is 
voltak: a diplomaczia és önmaguk. Az 1774, 1792 és 1812-iki 
szerzödések által a Porta kötelezte magát Oroszország irányában 
védeni a keresztény vailást és annak templomait, s figyelembe 
venni az orosz kormánynak ez iránt teendő felszólalá8ait. Most 
tehát Oroszország követeli a török kormánytól, építtesse ujra a 
lerombolt templomokat, adjon elégtételt a patriarcha meggyilkol
tatásaért, és segélyje visszaállitani a rendet Moldva és Oláhor
szágban, hol a forradalom óta nem voltak hospodárok, kik kor
mányoztak volna, mig a Porta, ellenéle a szerzödéscknek, számos 
csapatokat tartott ott: ellenkező esetben OrosziJrszág kénytelen 
lenne a lázadókkal fogni kezet. A Porta büszkén azt válaszolja, 
neki joga van büntetni a lázadókat; illyenek voltak azok, kiket 
megöletett, illyenek, kik fölkeltek ; azoigáitassák át neki azokat, 
kik orosz és osztrák területre menekültek, akkor teljesiteni fogja 
a szerzödési föltételeket. Azalatt megmotoztat minden hajót, melly 
a Bosporusban vagy a Dardanellákban megjelenik. Ez elégséges 
czim lett volna a fegyveres beavatkozásra j de, ugy látszik, a 
barbárságnak mentségül kell szalgálnia Törökországra, miként 
az a részegség egy erőszakoskodóra nézve. Sándor vallásos esz
méivel jól megegyezett volna fegyvert fogni, s eltörölni az otto
man birodalmat, melly után olly rég óta ohajtoztak elődei: de az 
európai hatalmak megrémültek, midőn látták annak közelgő bu
kását j s nem nyugodván bele az osztozkodáo~i igéretekbe 1 ma
guk!'a vállalták annak fentartását, ki békéltelni igyekeztek azt a 
görögökkel, s eltávolítani a szakítást Oroszországgal. 

A görögök a bécsi congressushoz fordultak panaszaikkal: -
"Egy gyalázatos igát ráztunk le nyakunkról j mit kivánunk mi? 
szabadságot a vallásban 1 biztonságot a nőknek, tiszteletet gyer
mekeink szemérme iránt. V érpatakokat ontottunk ezért, s lehe
tetlen, hogy ismét visszatérjünk Krisztus és a polgárisultság ellen
ségeinek járroa alá. Foghatják-e önök letépni akarni a keresztet 
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a megváltott homlokokról? kényszeriteni minket1 hogy ujolag a 
háremekbe és rabszolga börtönökbe adjuk a nőket és fiainkat? 
Nem, semmiféle szerzödést nem fogadunk el, ha követeink nem 
vehetnek részt annak megvitatásában. Ha panaszaink meg nem 
hallgattatnának, ez .okmány legsdább tiltakozás gyanánt fog szol
gálni; s nem bizván többé Cdak Istenben, ujra küzdeni fogunk, 
hol!y mint keresztények haljunk meg, vagy győzzünk a Krisztus 
segélyével." De a királyok, kik forradalmakat fékezni gyültek 
össze, támogathatták-e ezt? Metaxas-t, kit a görögök ohajaik 
eWterjesztésével megbíztak, a congressus elé sem bocsátják, mi 
könnyebb dolog volt, mint feleletet adni. A törököt ellenben~ ba
rátságos arczot öltve, felhívják, küldjön oda egy képviselőt; s az 
megveti az ajánlatot. Sándor a Katalin-féle régi eszmék s a for
radalmaktól való félelPm k.Jziitt ing:-;dozik j C;~podistria háborura 
sarkalja öt a törökök ellen, Nes:selrode béke-szeretetböl visl"za
tartja; Metternich, kinek tulnyomó befolyása volt a czárra, min
dent elkövet, hogy Görögország fiilkelé;ében "az iszonyu fon·a
dalmi hydra fej1~inek ~~gyi két" láttassa vele: minélfogva Sándo1· 
Ausztriá;a hagyja magát, megtagadja a felkelőket, bátoritja a tö
rököt. Es Chateaubrianddal beszélve következő nyilatkozatot tett: 
- "Többé nem lehet szó angol, franczia, porosz pr, lit ik árú l; ha
nem az összesek érdekében egy átahinosat kell elfogadniok a né
peknek és királyoknak. Illy elvekre fektettem én a Szent-szövet
séget j Görögország lázadása sz~p alkalom, s a vallási háboru a 
törökök ellen Ö:;szhangzónak látszanék érdekeimrnel s birodalmam 
véleményével 1 de a peloponnPsusi zavargásokban én forradalmi je
leket véltem észre venni, s rögtön visszaht1zódtam. Mi sziiksép;em 
van nekem arra, hogy növeljem birodalmamal? A Gondviselés 
nem azért tett nyolczszáz ezer katona föltétlen urává, hog-y nagy
ravágyásom kielégíti-sére szalgáljanak eszl<özül, hanem hogy véd
jem a -•allást, az er:,ölcsiséget, az igazságot, s hogy uraikod
tassam a rend ampz alapelveit, mellyeken az emberi társadalom 
nyugszik." 

Gö1·ögorszag uüászületése. 
E habozások, e keserü csalódások szintén segitettek eikese

riteni " kedélyeket, s szitani a versengést a görögöknél. Tarto
mányi és egyéni féltékenységek, vetélkedés a polgári és katonai 
fönökök között, lehetetlenné teszik Ypsilanti Demeternek meg
őrizni a kormányzat és vezénylet egységét; s az elfogi:Ut városok
ban nem képes akadályozni a kcgyetlenkedéseket. Maurocurdato 



505 

Sándor, cselszövényekben ügyes és az időkhöz alkalmazkodni 
tudó ember, nem kímélte sem saját, sem a nemzet javait, hogy 
hatalomra tegyen szert, a szerint változva amint a körülmények 
vagy a nagyravágyás kivánták j s szet·vezte Görögországot, köz
igazgatási rcnd~zert és senalust állitván fel, mellynek elnökévé 
tette magát. Az ö elnöklete alatt Epidaurusban hatvanhét tag 
gyült össze átaJános congressusban, kik, miután megjelentek volna 
a szeut mi~én, melly Aesculap egy régi oltárán végeztetett, vitatás 
alá veszik a törvényeket, s egy alkotmányt hirdetnek ki (okt. 15.) 
türvényhozó senalussal, melly a tartományok követeiböJ alakul, 
s öt tagu végr~'h'•.i tó hatalommal j e testületek megbízatása egy 
évre terjed j a kormány székhelye Korinth. Visszaállíttatnak a 
régi bizanti törvények, a kereskedeimet illetőleg pedig a franczia 
törvénykönyv fogadtatik el j szabad a vallás ; minden görög 
egyenlő; csak az érdem emel hivatalokra; országos védelem alá 
helyeztetnek a tulajdon, a becsület, a biztonság: s kimondatik a 

függetlenség (1822 jan. !:!D), és h0gy "e háboru nem demagogia 
és lázadás által sugaltatott, hanem szent és nemzeti az, mellynek 
czélja a tulajdon, a becsület, az élet jogaiba helyezni vissza Gö
rögországot." Addig, ki zászlót ragadott kezébe s egy maroknyi 
elhatározott népet gyüjtött maga körül, kapitány czímet vett fel, 
és saját tetszése szerint igyekezett a lehető legnagyobb kárt 
okozni a töröknek j most számos és szervezett hadtestekben cso
porlosittatnak, katonai hierarchiával j az idegenektiil a philhellenek 
zászlóalja alakittatik j zsold helyett földbirtokokat utalványoznak, 
visszaszeretvén illy módon a területek tulajdonjogát. 

.Skio semleges akn;·t maradni a testvérek fölkelésében, hogy 
megőrizze gazdag kercskedelmét, s mert félt a s?:nmczédos törö
köktől. Ezok nyolczvan kezest :~dattak át maguknak, kiket fel
váltva negyvenével a citadcllába zárlak, s egy hadtestet is he
lyeztek ott el, melly ugy viselte magát mint háborus földön. De 
kétezer samiota, kik inkább rablás végett mint a szabadság érde
kében fogtak fegyvert, betör a szigetre. Csakhamar megjelen ott 
a török flotta (marcz. 23) s leöli a lakosokat, kivéve negyvenkét
ezret, kiket elad j Skio romhalmazzá válik j f.\ldelen kicsapongás
nak adják át magukat a törökök; részeg dervisck a karóba hu
zott fök ezrei közt járják tánczaikat, s az agák fül-füzérekkel 
ékitik nyakukat. De az ünnepélyek közepett , Canaria egy gyuj
tóhajót csatol a kapudán-basa bajójához, melly háromezer részeg 



506 -

törökkel légbe röpül. Ugyanazon órában az athenei acropolisra is 
kitüzetett a keresztes zászló. 

A skioi eseményből megtanulták a görögök, mi vár rájok, ha 
a törökök felülkerekednek, s hogy saját bátorságukon kivül nem 
helyezhetik egyébbe reményöket. 

A döntő eröfeszitésnek Moreában kelle kifejtetnie, melly hu
szonnégy kantont foglalt magában kilenczszázhatvanöt helységgel 
és másfél millio lakossaL Ypsilanti Demeter oda irányozza fö 
erejét, s beveszi TripolizzAt és Corinthot, melly alkalommal iszo
nyuan nyilatkozott s törökök elleni vil'lszahatás, mérveül a szen
vedett elnyomásnak: Naupliában, melly utolsó pontja· Peloponae
susnak, tizennyolczezer görög öt>enötezer törököt tartott bezát·va. 
Ez időben Ali basa kastélya a törökök kezére jutott; de ö kin
cseivel és nőivel egy Wporral telt földalatti helyiségbe menekült, 
készen eltemetni magát és lcgyözöit. Ezek rémiilve huzódnak 
vissza, s kegyelmet ígérnek, ha kioltja a kanóczot j ö megteszi 
azt, de rögtön lehull feje: az ál'Uló clát·ultatott. (febr. 5). 

Törökország, elbizván magát e győzelem s az európai hatal
mak pártolása következtében, fölemeli homlokát Oroszország ellen, 
minélfogva a viszályok ismét mérgesebb alakot öltenek. Sándor azt 
kivánja szövetségeseitöl, hivják vi~sza követeiket Konstantinápolyból: 
de Ausztria ellenséges érzületből a forradalmak iránt, Anglia keres
kedelmi tekintetek ből, nem támogatják öt j rábeszélésökre azonban 
a Porta hospodárokat nevez a két fejedelemségbe, a benszülöttek 
közül választván azokat. 

Mindennek daczára az ellenségeskedések magokban a feje
delemségekben sem csillapodtak, s Jassy elhamvasztatott. Mauro
cordato, hogy nagyobb kiterjedést adjon a fölkelésnek, elhatározza 
magát átlépve a Thermopyléket fellázitani Epirust, s csupán két
ezer emberrel a sulioták segélyére siet j Bozads egy hősies cE<a· 
pattal támogatja öt: de a musulmanok ezreitől és árulóktól köt·· 
nyezve, Maurocordato Missolungi felé kénytelen visszavonulni. A 
Porta egyeseknek igéri oda e tartományokat, olly föltétel alatt, 
hogy meghódítsák azokat; s a közben nagy hadkésziileteket tesz, 
rninöket soha előbb: százharmincz hajó indul el T enedosból j Me
hem et Ali egyiptomi basa Candia ellen fegyverkezik ; a berberek 
az Archipelagusban kalózkodnak, mig a görögök egymás között 
czivódnak és verekednek. Dram Ali harminczezer emberrel állépí 
(julius) a védtelenül hagyott Thermopyléket , elfoglalja Acroco
rinthot, kirabolja, felgyujtja a házakat, s kardra hányatja a talál-
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bató lakosokat. A peloponnesusiak hegyekben és barlangokban 
huzzák meg magukat terményekkel és nyájakkal, elpusztitva hagy
ván hátra a mezőkrt; s a kormány egy hajóra menekül. 

Nem birja nz az orszngot, ld nem birja az embereket. Ypsi
lanti Demeter 1 Argosba zárva, feltartóztatja a törökök rohamát, 
mig Görögorsz:i.g hozzákészül az ellenállá.shoz. Colocotroni nyolcz
rz~t· hegylakó élén valóban ketté vágja a törökök visszavonulási 
utját, s gyakorolja az uralmat, miután elfutottak a kormányzók; s 
a tiimrgeM•n fölkelt mainotákkal és arkadiakkal nyugtalanítja az 
ellenséget. Ennek most már nincs egyéb vágya, mint menekülni 
az országból, dc a Thermopyléknél Niketas, a török-evö, utóléri 
és kiirtja (aug. 29), s Dram Ali szivfájdalmában meghal. Canaria 
gyujtóhajói elpusztítják Tenedosnál a török flottát, daczára az an
golok és osztrákok segélyének , kik a kereszt ellen fegyver
keztele 

Most a g1irögök ügyei jobb fordulatot vesznek: fölmentik 
Missolungit, mellyet Bozaris és Maurocordato védelmeztek; hatal
mukba krritik Napoli di Romaniát (Naupliát) 1 Morea legkülönb 
erödét, at'denállal és kikötővel, melly menhelyet nyujt tengerésze· 
töknek és a kormánynak. Látva e h/isies erőfeszítéseket Európa 
népe tapstJlt örömében, a királyok pedig megrémültek, s hirlapo
kat béreltek fel, hogy gu nyolják a görög vitézséget: a philhelle
nek pénzt, hadi szereket és embereket gyüjtöttek oda küldés vé
get!; de az angol és osztrák czirkáló hajók elfogdosták a szállít
mányokat: angol tisztek igazgatták a török flottát; Corfuból a görö
gökre nézve veszélyesebb ellenségek kerültek ki mint Stambulból; 
midön a törökök végkép megtön'e a tengerig nyomattak vissza, 
angol és osztrák hajók látták el öket ismét a sziik-;\,; :s hadisze
rekkel, s átszálitották a hadsel'eget, mellynek czélja volt leverni a 
keresztet, hogy a félholdat állitsa helyébe. A görögök tehát kije
lentették, hogy minden olly hajóval, melly csapatokat, vagy hadi
szereket szállít, irgalmatlanul fognak elbánni: a bérencz hirlapok 
üvöltenek a görögök kalózko<lasa ellen; de e határozott fellépés 
megszerezte nekik ama tiszteletet, mellyet a dicsöség és szeren
csétlenségek nem birtak kivivni. 

De a görögök meg voltak oszolva és egymás ellen Hirtek. 
Követeik A st ros czedrusai között tartják a második országgyiilést, 
hol Ypsilanti a hetaeristák első erőfeszítéseit, Ulisses a vad har
czias bátorságot, Colocotroni a kapitányok vállalatait, Maurocor
dato a politikai ügyességet képviselik, környezve hősök és vérta-
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nukt61 j B megállapítják, miszerint a végrehaj '(i hatalom ne hoz
hasson törvényeket, B hogy javitani kell az alkotmányon. Hatá
rozatlan intézkedések, mellyeket kölcsönös féltékenységek s a po
litikusok és hadtiak, a polgári kormányzók és kapitányok által 
egymás iránt táplált megvetés sugalltak. 

Bo~nris halála. 
A suitán minden áron vissza akarván szerezni Missolungit és 

Peloponnesust, százezer embert és kilenczvennyolcz hajót sze
reltet fel: de Miaulis, a görög flotta fárAdhatlan vezére, sakkban 
tartja a Portáét; s Colocotroni megveri azt Phocisnál ; Bozaris 
Már·k uj Leonidásnak mutatja mugát, Egyike Hzoknuk, kik rnin
denfelöl siettek segélyezni a görögöket, igy szólt hozzá: - "Ha
~ámban bámulják az ön vitézségét; lapjaink följegyzik az ön 
nagylelk ü tényeit" rnire ö azt felelé: - "Nálunk is feljegyzik a 
rendkivüli eseményeket, márványba vésik annak nevét, ki gyává
nak mutatta magát." A nemzetgyülés egy okmányt küldött neki, 
me ilyben nyugati Görögország katouai kormányzójává neveztetett j 
ö megtudvárJ, hogy valaki irigyli tőle e kitüntetést, megcsókolja 
és dar·abokra tépi az okmányt, mond ván: - "Mostant01 fogva 
vériinkkel irandjuk a diplomát, ki meg akarja azt érdemelni, jöjjöu 
velem érette Muslafa sátorai ba." Kétszáznegy ven válogatott su 
liótával csakugyan utnak indul Mustafa táborába , hogy meg
lepje azt , B igy szól - "Ha szem elöl tévesztetek, csak 
Mustafa sátorához tartsatok; ott fogtok engemet találni j lsten lát 
és vezérel minket." S mindnyájan ismételték - "Isten lát él> 
vezérel j Isten segéljen minket." Val6ban eljutnak az ellenség<:s 
táborba j Bozaris mindig elüljár, mig végr·e egy hullahalmaz kö 
zött maga is elbukik felkiáltva: -- "Barátim, bosznijatok meg." 

D~ ron. 
Byron György, hires angol l~öltö, telve hazája és osztálya 

elöitéletei vel, elérzéktelenitve az élvezetek és elégületlenség által, 
végre nemes czélt tllz nyugtalan szelleme elé, elhatározván magát 
küzdeni Gélrögországért Bát· csekély kísérettel és kevés pénz
zel érkezett, mindazáltal nagy lelkesültséggel fogadtatott, miként 
La Fayette Amerikában. Ő igy szólt Maurocordatóhoz: - "Ha 
Görögország ollyan akar lenni mint Moldva és Ol~hország, hol
nap ollyan lehet, ha mint Olaszország, holnapután, ha szabad 
akar lenni, az iránt ma kell magát el határoznia." 

Valóban Hellas könnyen lehetett volna törökké vagy európai 
tartománynyá: Sándor czár1 kiben a merev politika elfojtotta de 
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nem oltotta ki a nemes indulatokat, egy békéltetésit ervvellép az ud
varok elé: azt ajánlja, osztassék Giirögország három fejedelem
ségre, mellyek a Portának alá legyenek vetve, olly módon mint 
a két hospodárság; az nrchipelagusi szigetek pedig helyhatóságilag 
kormányoztassanak. De az európai kabinetek semmi eredményt nem 
altartak engedni a fölkelésnek j a Porta boszankodik, hogy egy 
király olly egyezményt ajánl, melly kedvezőtlen a királyra nézve: 
a görögök belátják, hogy illy módon hasztalanul pazaroltak volna 
el annyi életet j s nem esvén még puha diplomaták kezei közé, 
függetlemégre vágynak. Kitartanak tehát, B kiizdenek a negye
dik hadsereg ellen, miu tán hármat már I!IZétvertek: Byron fel
ajánlja vagyonát, s kölcsönt igyekszik eszközölni j de ez alatt 
meghal Missolungiban (1824 apr. 19), s Európa könyeket hullat 
fölötte. 

A hösök vére biztoRitotta a haz9.t, s megalázta Mahmud gög
jét j a basák kijátszani igyekeznek parancsait j a janicsárok vona
ko cl nak egy olly földre lépni, melly elnyeli az ellenségeket: a 
suitán nem tehetvén egyebet Európa királyaihoz fordul, kik attól 
kezdenek félni, hogy a keresztényekre nem rakhatják vissza a 
török lánczokat. 

Mchcmct Alt 
Mehemet Ali, Egyiptom alkirálya, boldogult, mert közeledett 

az európfli polgárisultságh0z j bevitte a tudomanyokat, térkép·'ket 
vétetett fel, a Nilus partjára ültette át Brasília gyapotját s az in
digót; collegiumokat, távirdákat, könyvtárakat, nyomdászatot lé
tesitett j fegyelmt>zte Nubia négereit. Kiirtván a mamelukokat, el
határozta európ11ilag szervezni a hadsereget j s mivel a törökök 
mint szentségtöréstöl iszonyodtak ez ujitástól, s a négerek százan
ként vesztek el , Ali elég bátor volt a fe ll a h-kat, vagyis az 
egyiptomi bens?.iilötteket fegyverezni fel, kiemelvén illy módon 
öket a rabszolgai állapotból j söt, daczára a törökök iszonyodásá
na~I, tiszteket is választott közülök; B még tovább ment volna fia 
lbrahim, ki mindenre ké~z de értelmes eszköze volt az atyának, 
ha ez nem figyelmezteti, miszerint ök törökök csak tizenöt ezren 
vannak egy elnyomott nép között. Kitiirvén a görög forradalom, 
Ali figyelő Allást foglalt; a tá virdák utján gyors értesítéseket ka· 
pott, s megkímélte a kerrsztényeket Egyiptomban a vérfürdiíktöl, 
mellyeket számukra a török másutt mindenfelé készitett : hadi 
késziiieteket tett, s egész Európa a?.t hitte, fel fogja használni az 
alkalmat, hogy függetlennek nyiivánitsa magát j mi igen alkalmas 
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diversio leendett, még ha nem fogott volna is kezet a kereszté
nyekkeL De az európai királyok politikája azt tanácsolja a sul
tánnak, veszítse össze két ellenségét, a görögöket és egyiptomia
kat; ha ezt teszi, mind a győzelem, mind a vereség az ö elöny~t e 
fog szolgálni. A suitan tehát Mehemet Alit MCtrea hasájává ne
vezi, s ez Ibrahimot bízza meg a tHtomány elfoglalásával: har
minczöt osztrák és huszonhat angol hajó fogja átszállitHni a had
sereget: a közben a ravasz alkirály pénzt gy~jt, hogy mcgdsá
rolja az árulókat, millyenek soha sem hiányoztak a görög h~ bo
rnkban. 

A Porta, észrevévén, mikép a görögök fö erejét a tenger 
képezi, fel akarja C.ulni a göriig szigetekct ; ugyannzért, midiin 
egyesültek volna a konstantinápolyi és alexandriai flották, mellyek 
mintegy háromszáz hajóból állottak, Mahmud a kapudán-hasát Ip
sara ellen küldi, me Ily c,; ek él y szikía-sziget Gi_irügnrszág tengeri 
határvonalában feltszik, s igy szól hozzá: - "Csatold azt hajód
hoz, s vontasd Konstantinápoly ha." A tengernngy, tudván hogy 
fejével játszik, mindent mozgásba hoz, cselt, bátorságot felhasznál, 
hogy czélt érjen, s egy áruló segélyével c-<akugyan hatalmába ke
ríti a szigetet: de az erőd légbe röpül az ntolsó védiikkel s a 
betörökkel; a nök és gyermekek, h:ik egy sziklára meneh:iiltek, 
közeledni látván a kapzsi és buja törököket, a tengerbe vetik ma
gukat. Egész Görögország fegyvert ragad ; boldog, ki elsö léphet 
a boszuló bt·ikkekre: a török flotta nem meri azokat bevárni, s 
Miaulis visszaveszi Ipsarát (szept.); az ö és Canaris gyujtóhajf1i 
é.iid nappal nyugtalanitják a török flottát: minélfogva a kapudan
basa Konstantinápolyba nem Ipsarát, hanem saját gyalázatát viszi. 
Európa tapsol, de mint valami szindarabnak; a költők énekelnek, 
a bizottságok pénzt gyüjtenek, a királyok fenyegetőznek. 

Conduriotis, a végrehajtó hatalom elniike, okos és mun kás 
ember, a rend bizto;;;itásával igyekszik fentartani a tekintélyt, sz;\
bályozza a pénzügyeket s az oktatást, Colocotroni ellenben az 
elégületleneit élén, kik egész a lázadásig mennek, háborura sar
kal; de megfékezve lánc:>:ra vet·etik. Maurocordato most urnak 
hiszi magát, s fegyvert fog: mi közben véclteleniil hagyatik 1\Iorca, 
hol Ibrahim kiköt, s elfoglalja Sphakteria szigetet rs NavHint 
(1825 május). lVIost visszaadják a szabadságot és knrdnt Coloc,,t 
roninak, ki haRztalan siet Tripolizza védelmére: Ypsilanti, ki két 
év óta dajnálandó tétienségre l•árhoztatta magát, védi Naupliát 
támogatva a franczia ezredes Fabvier által. A veszély azon gon-
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dolatot kelti a görögökben, hogy Anglia védnöksége alá helyezzék 
magukat! a Maurocordato, feje a pártnak, melly ez eszméhez ra
gaszkodott, nyiltan védnokül hívja fel az angol kormányt, az 
egyedülit (mondá), melly sohasem támogatta a koránt a kereszt 
ellenében. E fellépés szakadásokat idéz elő s mindinkább nehe
ziti az eg-yetértést. A függetlenséget feláldozni kész angol párt 
ellenébe Karaiskakis egy hazafiasat állit, melly a népben kcre1:1i 
az üdvöt j s átvévén a főparancsnokságot Rumeliában győzel

meket arat. 
Mlssolungl elfoglalása. 

Eközben bekövetkezett Sándor orosz czár rejtelmes halála 
( decz. l) ; s utóda, a kevésbbé titokzatos és másoktól kevésbbé függö 
l\! ik lós lett, ki sztikségesnek találta kint adni foglalkozást nyug
talan hadseregeinek ; dc Wellington ráhir:ja öt a közhelépésre, hogy 
megbékéltesse a fölkelöket a Portával, függövé tévén ettől Görög
országot. Az ackermnnni congressuson Törökország kötelezi ma
gát all{almazkodni a bukaresti szerződéshez, tisztelni a moldva és 
oláh fejedelemségek kiváltságait s a két birodalom ázsiai határait, 
s biztositani Szerbiának a kikötött előnyöket. Ekkor a Porta ki
vonja seregeit a fejedelemségekböl, hogy megkettőzteese erőfeszí

téseit a görögök ellen; s mig az egyiptomiak Peloponnesust vetik 
alá, Reshid, rumeli ai basának rendeletet kézbesittet a sultán, 
mellybcn azt mondja: - "Vagy Missolungit vagy fejedet." Há
boru szinhelyévé válik tehát Aetolia fővárosa, mellyet Bozaria 
Márk, Byron, Kiriaculis sirjai ezenteltek meg, B mellynek erödit
ményei Tell, Franklin, Rigas és hasonló neveket viseltek. Az 
ottoman haflsereg, európai tisztek által vezéreltetve, visszanyomja 
a göröglit (1826): a polgároknál nem hiányzik a bátorság, de 
nincs kenyet·ök ; végszorultságba jutván, kitörésre határozzák ma
gukat, mellyben katonáknak öltözve néik is részt vettek; igen SO• 

kan elveszne!{, mert elárultattak; Bozaria Notus felvetteti a félvá
rost, a barbárokkal egyiitt, kik megszállották azt. (marcz. 26)". 

A janicsárok megscmrnisilése. 
Törökországban a reformok csak közigazgatásiak és kato

naiak lehetnek j erkölcsiek nem. II. Mahmud mahomedan eszmé
ken nevekedett, miért is, látva birodalmának hanyatlását, ugy 
okoskodott, hogy az európai polgárosultság jobb mert erősebb, s 
felkarolta azt, már mint öreg s a nélkül hogy ismert~ volna. 
Következéskép az első reformokkal a hadseregben tett kisérletet j 
s emlékezetében tartván meatere Selim tanácsait, elhatározta az 
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ötvenegy janicsár csapat mindenikéböl százi:itven embert szemeini 
ki, hogy európai szervezetü ezredeket alakitsan azokból. A tisz
tek, meghallván a mufti nyilatkozatát, meg,~sküsznek, hogy alá
vetik magukat az uj rendnek, s szuronyos puskákat és egyenru
hákat kapnak j dc csakhamar fellázadnak, s tiizzel vassal pusztit
ják Konstantinápolyt. Mahmud ketuényen tartva magát, miuden 
részröl csapatokat és tüzérséget szólit elő, kibontja a Próféta kön
tösét 1), s aldást osztva a tömegre, mclly e szent ereldye kiiriil 
tolong, a janicsárok ellen küldi azt (jun. 15), kik a hippodromban 
voltak e~ybegyülvc. Tüzzel, vassal, kat·tácRcsal pusztíttatnak el 
vzok, kik védelmeziii és réme voltak a birodalomnak j egyetlen 
éjjel négyezeren ölettek le és vettettek a Bosporusba; a követ· 
kezö napokon huszonöt ezer esett áldozatul j nlíik, gyermekeik 
megfojtattak; nevök eltöröltetett. Illy múdon hitte az ottomao 
európaivá tenni magát; de saját idegeit metszette e:~ által ketté, 
a népet megfosztotta a fatalista bizalomtól s a had-o·~reget a vad 
erély től, melly egyedül adhatott volna még hatairnat; s nem ma
radt egyéb mint a hanyatlás érzete, s ismét bcLizonyult, hogy 
egy vesztének indul t országban ujitani a11nyi mint rombolni. 

Európa lázas rokonszenvet nyilvánitott a görögök iránt, any
nyira, hogy elnémította az ellenséges kormányokat: de mialatt a 
királyok vitatkoznak, a törökök iildökölnek. A győzelmeket Gö
rögországban igen drágin fizeti meg az egyiptomi, ki nem igáz 
hatván le fegyvenel a helleneket, pusztítva járja be Peloponne
ilust, kivagdalja az olajfákat, felgyujtja a vetéseket, leöli a védte
l<meket. Athene vidékén összpontosul a giirögök és tlirökök ereje; de 
amazok ügyét megt·ontották az egyenetlenségek, mig végre fölismer
vén a belső egyetértés s a kiilsegély sziikségét, a katonai és pol
gári tisztségeket kitünö idegenehc, s az elnök~;éget Capodistriára 
bizzák (1827 maj. 17): egy·uj politikai statuttunot léptet-

') Mahomcd zászlója Konstantinápolyban az ereldyék termében Hrizte 1'k, 
negyven selyem takaróba göngyölve, B a Próféta l<öntöse ötvenbe. Ez öltöny a 
rHmadan hó 15 ón évenként ungy iinnqJélye,ség,_,;el o:~.olu•tt kibontntni, hr•gy 

csókra nyujtnssék az u•lvarnak; :t DJ!gyfe,syvern<ilt min<len csók után egy darab 
mus,;elinual törli azt meg, mel:y szöHtct a csúkol6 mint erniéitet Brzi meg-. El
végeztetvén a szertartás, az öltönynek esókra nyujtott széle egy nag-y czÜ.<t 
edényben mosatik meg, s IIZ erre hasznhit vizd üv~g-<'lno szedik, tn< lly<,lt lPp<·

csétdve 11 f~jedelmel<nf'k és országnagyoknak l<iilildnek meg. Az clsií pohár 
vizbe, melylyel azon eote a bBjtöt meg1örilt. nPhány cseppet hintenek am:. mo,a
dékbó\, s óvszernek tartják azt a beteg,égelc éM tüzveszélyek ellen. - Hammer, 
Staats-uers. und staatsverw. des 011m. R. 1, HJ. 
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nek életbe j a kormar.y székhelyéül N11poli di Romania (Nauplia) 
sze me l tetett ki. 

Capodistria "kényszerítve a szükség által: hasznositani ma
gát, és semmi e~yebet hanem csak lsten, a görögök és az embe
riség érdekeit tartva szem előtt, erőt vett magán, s beleegyezését 
adta einökké választatásához :" de némi föltételek mellett tette l'zt, 
mellyeket nem mertek visszautasitani 1 mert azt hitték, mindig 
Oroszország nevében beszél: 6 ak közben bejárta Európát pénzt, 
barátokat s az udvarok kegyét keresve, s bökezü igéreteket tett 
a görögöknek, mialatt ugy festette le öket mint tengeri rablókat 
és barbárokat, kiket egyedül ö lenne képes megfékezni. Megér
kezvén aztán Aeginába, a forradalom erőteljes főnökei között ta
laJta magát, kik hatalmukat csupán vállalataiknak s a személyes 
érdemnek köszönték, s kik alkalmasabbak voltak parancsolni mint 
hajlandók engedelmeskedni. Ő ellenben uralkodni akar az or
szágban s akközben várni a külhatalmak rendeleteit: tudja, mi
ként kell vezetni egy ezervezett népet, de nem tudja, miként kell 
azt megteremteni j s nem lá~ja be, mire való esküt tenni a függet
lenségre, melly még nem létezik : ha az ö segélyével rendhez és 
pénzhez akarnak jutni, függeszszék fel az alkotmányt. Kivánsága 
teljesittelik ; s magára ruháztatván a teljhatalmat, oda irányozza 
gondját, hogy földmüvelést, utakat, iskoláltat adjon Görögország
nak: de nem ismeri az ország törvényeit és szokásait; fogságban 
tartja Mauromikalit és mindenbatóságának több más akadályait; 
saját teremtményeivel környezi magát; mit sem akar tudni a 
Porta aj!\nlatairól, mclly Ausztria közvetítésével bocsánatot igért, 
ha visszatérnének az engedelmességre; segélyt eszközöl ki Angol 
és Francziaországtól, mig a görögöktöl csak azt kivánja, hogy 
hallgassanak. 

Most tehát Görögország egyetlen ember kPz<'bcn volt, és 
sorsa fölött a kabinetek vitáztak, mellyek féltékPnyoégl'löl nem 
kevesebbet várhatott mint saját fegyvereiWI. Engedni, hogy n gö
rögök visszaszerezzék az atyáiktól elrabolt földet, s egy hatalom 
helyébe, melly visszautasitotta Eurl!pa békés és polgárositásra irá
nyuló szándékait, egy másikat állitani, melly hozzájámina azok
hoz, arnilly egyszerii ép olly_:helyes eszme volt. De a királyok, 
azon kivül, hogy féltek egy jól sikerült forradalom példájának 
ragályosságától, nagyravúgyó terveket főztek , ILellyek keretébe 
jobban heillett egy gyenge s jövöben nekik zsákmányul esendő 
birodalom. Az öt hatalom összejövetele hozatván javaslatba, hogy 

xvm. 33 
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elintézzék viszályaikat e pont fölött, a diváu, Ausztriára támasz
kodva, melly kijelenti, miszerint nem fog beleegyezni, hogy a sui
tán a görögök egyszerű suverainjévé szállíttassék alá., azt feleli, n 
nemzetek jogával ellenkezik, hogy alkudozás indittaesék egy sau
verain és annak alattvalói között. Ámde Franczia és Angolország 
attól tartottak, hogy Oroszország majd az egész ügyet saját elli
nyére fogja elintézni, s e hatalommal Londonban egy szerzödést 
irnak alá (.jul. 6), hogy véget "i essenek a küzdelemnek, me!ly aka
dályozza Európa kereskedelmét j ha a Porta egy hó alatt el nem 
fogadná a javasolt közvetitést, nevezett hatalmak Görögország 
mellé állván minden eszközt felhasználnának a béke kieszközlé
sére, melly most már szükségessé vált két neki bőszült és dU
höogö nép között. Ujnomü szerzödés volt ez a diplomaczia terén, 
melly teljes béke idején hadi állapotot teremtett. A görögök szi
vesen fogadják e szerzödést mint aféle elismerését fiiggetlenségök
nek: de a diván sérelmesnek találja azt magára nézve, B zugoló
d ik Ausztria ellen, mintha nem tartotta volna az meg igéreteit 

Na,•arinl üflu\.tef. 
A hatalmak fegyverszünetet eszközölnek Ibrahim basától 

(szept. 25). kinek rendelkezésére atyja kilenczvenkét hajót kül
dött NavBrin alá: de ö, kedvezöknek találván B körülményeket, 
megszegi a fegyverszünetet, s pusztitva jár kel az országban. A 
három hatalom t.engernagyai emlékeztetik öt B szerzödésekre, s 
midön visszaküldötte volna levelöket, megtámadjál,; s az angol 
Codrington, átvévén a főparancsnokságot, reácsap !IZ ottoman flot
tára és tönkreteszi azt (nov. 20), Európa bámulva értesült a vá
ratlan csapásról j IV. György angol király, trónheszédében, szeren
csétlen eseménynek nevezte azt, mert Törökország gyengitéfle 
tisztán Üt•oszországnak vált előnyére. Mindazáltnl a Porta nem 
veszti el lélekjelenlétét j az alkudozások al ka Imával mellöztetni 
akarja a görög kérdést, s kárpóilást követel a llottMrt; miért is 
a követek odahagyják Konstantinápolyt, s a suitán kihirdeti a 
szent háborut. S minthogy Törökország nem tisztelte az orosz 
lobogót, elzárta előle A Bosporust s zavarta kereskedelmét Perzsi
ával, Miklós hadat üzen nehi, nem nagyravágyáshól, sem hogy 
területet bóditson, hanem hogy helyreállitsa alattvalói kereskedel
mét, tiszteltesse a szerzödéseket, B biztosítsa az európai hajózást a Bos
porusban. Egyszersmind sernlegességre igyekszik birni a franczia ka
binetet, megigét•vén annak nem Cl!ltk MorM átengedését,ha ö positív 
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hóditásokat tenne, hanem azt is, hogy el fogja nézni Francziaország 
határainak egész a Rajnáig kiterjesztését i Hollandot és Porosz
országot szintén kárpótlásokkal kecsegtette. 

A diván, talán AuRztria bujtogatására megkeményitve magát, 
elszámlálja a sérelmeket, mellyeket Oroszország, a lázadas titkos 
szitója, követett el rajta; mi joggal avatkozik valameily hatalom 
egy másik bel-kormányzatába, s :mnak viszályaiba alattvalóival? 
Fegyvert fognak tehát, s Withgenstf~in szá~ezer oroszszal átlépi a 
Pruthot (1828 máj). A törökökuek szokások vis~zavonulni az el
lenség elöl, hogy a nagy eriídök ben összpontosuljanak, hol igen 
elhatározottan kiizdenek. Tapasztalásból tudván ezt Oroszország, 
azzal kezdi. hogy bizto~itja mag"ának a .iassyi és buk&resti erődö

ket, aztán előnyomuL A szabadelvüE>k rokonszenvei. most má
sodízben, az orosz hadsereget kisérik i a suitan IDI~gkettözteti buz· 
gal mát, bök ez ü a jutalmak ban Ás nyilatkozatok ban : Franczia és 
Angolország aggódnak, nehogy Göl'ögország felszabadításának s 
:1z általok vi·:ott navarini csatának ~'géi!z érdeme és gyümölcse 
Orn~zországnak maradjon, M ujra mrgkötik a hármas szövetséget, 
rendbe hozandók Gör\igürs:t:ágot, a n t'llltiil hogy beavatkoznának 
az orosz-töt·iik vi~zályha. Ausztria , mert habozott, minden be
folyást elvesztett ez alkalommal , a a megrémült Metternich 
hasztalan igyekezett szövetségbe vonni Francziaországot a fe
nyegető Oroszország ellen. Paskewitsch, ki csak az imént ara
tott győzelmeket a perzsák fiiliitt, török Örményországra tör: 
de a négy pontra irányzott hadmüvPlet egyiken sem elég eré
lyes, s Törökország az ö barátainak olly hösies ellenállás lát
ványát nyujtja, millyenre nem bitték többé képesnek. Végre a 
három hatalom elhatározza magát egy hadsereget küldeni (aug) j 
Francziaország lbt·ahimnak Moreaböl kiüzésére vállalkov.ik i Cod
rington Alexandriában egyességre lép Egyiptom alkirályával, ki kö
telezi magát visszaadni a göröl!;öket, kiket rabszolgákul a Nilus 
partjára szállitott át, s kiüríteni Moreát, csak öt eriídben hagyván 
örséget j s a fdsziget sza bad lett, 

Anglia nem akarta, hogy Törökországtól még más egyéb 
birtok is elvétessék: a félig szabadelvü Francziaország a görög 
határok tágasbitását kivánta; de a suitán makacsul nem-et mond, 
minélfogva a hatalmak nem akadályozhatják meg az orosz badjá.· 
ratot. Diebitsch tábornok huszonnégyezer ember élén, kik Konstan
tinápoly mellett váratlanul megjelent két flotta által födöztettek, 
a Balkánon keresztill veszi utját (1829 február). A Porta Orosz-

33* 
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ország veterán harczosai ellenébe száznyolczvanezer tapasztalatlan 
ujooczot allít, kiket a bevitt európai fegyelem figyelmeztetett a 
wszélyre anélkül, hogy megtanitotta volna öket, miként kell azt 
l<ikerülni j mig az ulemák azt hiresztel ték a nép kliz!itt, hogy Mahmud 
nem remélhet gyözelmet, mert ujitásAÍval megrontotta a Koránt. 
Reshid basa, Ali 1'ebelen legyőzője, védi a Balkánt, de nem birja 
röptében feltartóztatni az orosz sast, melly Drinápoly, a birodalom 
második fővárosa mellett állapodik meg. Ugyanakkor Paskewitsch 
a Kaukaauson hatol keresztül: s megtámadja Erzerumot, melly 
hatalmába esik Uul. 9). Konstantinápoly menthetlenül oda van, 
ha a franczia és angol diplomaczia fel nem tartóztatják vala Mik
lóst. A diván, minden reményét elvesztve, kész beleegyezni Gö
rögország felszabadulásába, megujitani a régi szerzödéseket Orosz
országgal, ismét szabad hajózást engedni a Fekete-tengeren , s 
helyre pótolni a kereskedöknek okozott károkat1 csak birodalmá
nak területe épségben hagyassék. 

A drinápolyi béke. 

A drinápolyi békeszerződésnél fogva (szcpt. 14) a Porta 
visszakapta erődeit Rumeliában és ázsiai Törökországban, néhá
nyat kivéve, mellyeket biztositékképen Oroszország tartott meg 
magának; hasonlóan visszanyerte a moldva és oláh fejedelemsé
geket, de azon kikötéRsel, hogy a boapodárok szabadon intézhessék 
saját belügyeiket; a Dardanellák átjárata minden hatalom hajói 
előtt nyitva álland; a Porta kárpótlások és hadi költségek fejében 
százharminczhét milliót fizet, !l elfogad ja, mit egy Londonban tar
tandó értekezlet Görögország békéltetése érdekében határozni fog. 

Oroszország tehát biztositotta magának a Fekete-tenger ke
reskedelmét, s jó határokra tett szert Perzsia felé, mellyek annál 
fontosabbak, mert elkülönítik öt eme hatalomtól, s nyitva hagyják 
előtte Törökországot. 

Irigyelvén Oroszországtól a dicsőséget, hogy ö döntsön a 
görögök sorsa fölött, Franczia és Angolország részt akarnak 
abban venni, s teljesen függetleniteni Görögországot, melly egye
sítve Törökországgal, nem örvendhetoc békének vagy jólétnek ; 
hogy azonban a Portának is elég legyen téve, szükebbre veendők 
a határok, mellyek az uj ország rébzére ki fognak jelöltetní. Le
gyen tehát szabad állam (1830 febr. 3), határul egy vonallal, 
melly az Aspropotamas torkolatától a Sperchios torkolatáig huzas
sék, a Portának hagyatván e szarint Acarnania és Aetolia egy ré
Bze; a kormány monarchiai j teljes bünfel~dés; azoknak, kik ki 
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akarnának költözni, javaik olárusilátuha egy évi idököz cug"dtetik. 
Görögország uzt hivén, hogy ltallatha~ja szavát ott, hol 80rsa fii
lött döntenek, előadja, mikép ;t kijelölt halárok nem eléggé véd
hetök; hogy valóságos guny Görögországnak neve:wi Moreát és 
Livadiát (Peloponnesus és Hellas) mig el vannak attól szakasztva 
a legnépesebb tartományok, Epirus, 'l'hessalia, Macedonia, s mig 
Creta, Samos, Ypsara, Skio, annyi dicsteljes vállalatok szinhelyei, 
a törökökre szállanak vissza; végre akarja, hogy a király az or
szág vallását kövesse. 

Capodistria, ki, ha nem mutatta is , elöszeretetet taplált 
Oroszország irányában, mert a görö~ szabadság természetes meg 
alapítójának tartotta azt, nem szerette voln:~, hogy királyul Anglia 
jelöltje, Koburg Lipót, választassék, s figyelmeztette ezt, miszerint 
eddig az alkotmány ezóba sem hozatott; minélfogva a szövetsége
sek vagy önkény-hatalmat akarnak, vagy pedig az uj fejedelem 
részére tartják flm a terhet és veszélyt: bölcs intézményeket adni 
az országnak, ha mihez bizonyára nincs kedve, törvényes formák 
nélkül nem ak ar uralkodni. Egyszeremill d s;itét sziuekkel festette 
az ot·szág állapolát, s biztositotta öt, miszcrint roppant összegeket 
leend szükséges magával hozuia: annyira, h·•gy Lipót visszautasitja 
a felajánlott jogart, nem akat·ván szolgasággal kezdeni az udvarok, 
és zsarnoksággal a népek irányában. 'l'á,·olí eseményeknek kelle 
bekövetkezniök, hogy eldöntsék a kérdé~t. 

BUSZONEGYEDIK FEJEZET. 

A ru erik a. A g y a r m a t o k. 

Hábomink diihe a má~>ik félgömbl'e is átszállott, B a nálunk 
szellőztetett eszmék rnélycbbre ható gyökereket vertek ott, s tel· 
jes erejökben voltak, midön itt már már elnyomattak. 

Egye•ült-Áilamok. 
Mig a déli gyat·matos claluszékonyodott az Hrany s a böség 

földén, észak lakója, zord, erdös, macsáros hazájában, kitéve a 
szükségeknek és szenvedéseknek, ipana, egységre, kitartásra, s 
ezek folytán szabadságra tett szcrt. A népesség rövid idő alatt 
megnégyszerezödött, a földmivP.lés virágzásnak indult; nagyszet·ü 
utak nyittattak az öserdökbcn, mellyek anyagkészlettel és hajó-
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épületfákkal kiml.lkoztak a tengeri kereskedés szempontjából rend
kivül alkalmas helyzet felhasználását·a. Semmiféle vám nem aka
dályozta a termények kivitelét j B a beBzállitottaktól fizetett illeték 
visBzatérittetett, ha ujból kivitettek: miért is az Egyesült-Államok ke
reskedelemre nézve a legvirágzóbb nem?.etekkel versenyezhettek, 
mellyek csakhamar igen kedvező Bzerződésekre léptek velök: 
maga Anglia, mialatt Francziaországgal ellcnségeskc:dett, London
ban szerződést kötött az Egyesült-Államokkal (1794 nov. 19), 
melly, véget velvén a régi viszálkodásoknak, nevezett államokat 
felhatalmazta, hogy hetven tonnányi hajókon kereskedést üzhesse
nek a nyugati angol birtokok ban, B hajózhassanak a keletiekben j 
a semlegt>s lobogóra, a csempéBzetre s a zárlatra nézve kölcsönö
sen az angol elvek fogadtattak el. 

Az Egyesült-Államok hajói tehát minden tengeren jártak a 
forradalom háborui alatt j azonban nélkülözvén a tengeri had-erőt, 
nem vonhatták ki magukat az erősbek tulhatalma alól, melly ak
koriban a jog helyét bitorolta, Ugyanazért mindent elkövettek, 
hogy tengeri hatalomm á nőjjélt ki magukat i mire igen jú alkalom 
kinálkozott. l\1időn Spanyolország Louisianát Francziaol'szágnak 
engedte át ( 1800 okt. l), Ross, Pensylvania senatora igy szólt: -
"Miután egy ünnepélyes szerződés sértetett meg, no habozzu::k el
foglalni a területet, melly nélkül az Egyesi.ilt-Allamok fele nem tart
hatja fen magát. Ideje megmutatni, hogy Amerika mérlege a mi 
kezünkben van; hogy a földgömb e részén mi vagyunk az uralkodó 
hatalom i hogy átélvén az ifiuságot, az erő korába lépünk." Kihi
vás volt ez az ó világgal szemben; akkor azonban nem került a 

dolog küzdelemre: de Napoleon, nem tarthatván meg Luuisiauát 
Anglia ellenében, nyolczvan millioért csakhamar az Egyesült-Álla
moknak engedte azt át (1803 apr. 20) járulékaival "'gyütt, meiy
lyek Spanyolország birtokában voltak. Egyike ez a legszebb föl
deknek, az uj világ központján, a föld legnagyobb folyójával, 
melly ezerkétszáz médöldnyi (lega) hosszu3ágban birja meg a ha
jókat j de még mindig vadállapotban van, alig hatvanöteze1· laltos t 
számítva kétt!zázezer mérfölduyi területen. Az amerikaiak nem 
késnek érvényesiteni ott erőiket és értelmiségöket ; s birtokuk ba vé
vén e roppant teriiletet, melly megkdtszerezte az övéket, s melly 
a Mississipi és Misstll'i folyarnokkal bi .. ü(Jsitotta nekik a mexikot iiböl 
uralmát, bámulatosan növeltéK kereskedelmokei, föleg Spanyolor
szággal Louisiana, nyugati Flurida és Uj-Mexikó határain át. Az 
Egyesült-Államolt saját alkotmányukat vitték be ocln f•>kozato~;an, 
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fentartva a reg1 törvényeket, 11 Livingston Robert (- 1813), miu
tan megvédte volna azt Jacksonnel az angolok betörési kisérlate 
ellen, egy törvény köny vet léptetett ott életbe, igen becses jobbi
tásokkal, eltörölte a halálbüntetést, kivéve az erőszak esetén, s 
vezeklő rendszert honositott meg. 

Az Egyesült-Államok illy módon egész addig terjeszkedtek 
ki, hol a Colurnbia a nagy oceánba szakad. Késöbb (1819. febr. 
22) az Egyesült-Államok roppant összegeket követelvén Spanyol
országtól a kalózai által okozott kArok megtéritése fejében szer
zödést kótöttek, mellynél fogva öt millio dollárnyi adósságot vál
lalván magukra, ez összegért Spanyolországtól a két Floridát 
kapták, melly tartományok után régóta vágyakoztak, mert könnyi
tették azok a kereskedelmet Cubá.val és Mexikóval, védték a déli 
hutárt, s épületfát szolgáltattak. 

Az államok száma tizenhatról huszonkettöre, a népesség hat 
millioról tizenegyre, a jövedelmek tizenkét millió dollárról tízen
negyre szaporodtak. Az alkotmányou nem változtattak, hanem 
igyekeztek eltörölni a gyarmat-1·endszer nyomait, s tökélyesbiteni 
a részleges szabályrcndcleteket, érezve mégis a központiság hiá
nyát. Pártok keletkeztek tehát; a a földmi velési rendszernek 
kedvezö déli és központi államokban a demokraták, északon a 
kereskedéere hajlandó foederalisták kerekedtek felül; s az Anglia 
és Francziaország között folytatott ll:üzdelmekben, az elsők emeh
hez, utóbbiak Nagy-Britanniához hajoltak. 

A kereskedelmivé vált európai háboruba lehetetlen volt 
bele nem ltevertetnie egy olly országnak, melly kereskedelemböJ 
él. 1805-ben az angolok motozási jogot igényeltek maguknak a 
hajók irányában, ha amerikai lobogó lengett is rajtok, s fogdosni 
kezdették azokat; miért is az Egyesült-Államok, hogy kikerüljék 
a háboru t, hallatlan elhatározással önkénytesen felfüggesztették sa
ját bajózásukat. V égre abban állapodtak meg, hogy az ellenséges 
gyarmatukklll való kereHkedés ctsupán 11. s~abad angol kikötök 
közvetítésével folytathattaHaék nyugati Indiákban j megujittatik a 
78-iki szerzödés; kölcsönösen visszaadatnak a zsákmányok, a elfo
gadtatik a somlegességnek Francziaország által kikiáltott dogmája. 
Napoleon jónak látta engedni szárazföldi rendszerének szigorából 
Amerika javár~t j melly ennek kövdkeztében közeledett hozzá, 
annyira, hogy viszályba keveredett Angliával. Foederalisták é$ 
demokraták egyesülve e közös ellenséggel szemben, bár gyér csa
patokkal és kevé~ ho.jAv:ll rendelkeztek, bátran küzdöttek a hatá· 
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rokon ( 181 ~), föle g Uanadában; s a csaták még azután is folytat
tattak ott, miután Európában már véget értek. Mig Uj-Orleanst 
hősiesen védték az amerikaiak, Cocbranc és Ross angol hadvezé
rek az Unio fövárosát is felgyujtották: végre Gandban békeszer
ződés jött létre ( 1814 decz. 24), me ll y megállapitotta a határokat 
Canada felé, visszaadta az elfoglalt földeket, s kimondotta a rab
szolga-k eresked és eltörlését, de megoldatlanul hagyta a fö kérdést, 
t. i. a motozás-jogot. 

Az Egyesült-Államok növelték az állam-adósságot, de megszi
lárditották az egységet a közös veszélyben : félbeszakasztatván a 
kül-kereskedelem kéz és gépgyárakat alapitottak; a tengerészet 
csakhamar első gondja lett a kormánynak j s alig szabaditotta fel 
a béke a tengereket, Amerika lobogója mindenfelé lengedezett. 

Az ö tengeri joguk szaros kölcsönösségben áll: a kereske
delmi szabályzat tiltja idegen árukat vinni be, hacsak nem nem
zeti vagy azon országok hajóin, mellyek az árukat termelték vagy 
kezelték , s mellyekben ugyanazon szabály áll fen. Angliával 
(1~15) )(ölcsönös kereskedelmi és dij-szabadság iránt állapodtak 
meg; a keletindiai angol kikötőkben szabad kereskedélJ engedte
tett nekik, kivéve a parthajózást, s föltéve, hog-y a teher vala
meily amerikai kikötőbe szállíttatik. Azóta (18!2 aug 9) ltngliával 
szabályozták a határokat, a rabszolga-kereskedést, s a vétkesek 
kiadatását j nehéz pontok nem eléggé szabRtosan határozott orszá
gokban· De a vám-jegyzék, mellyet az idegen kézmüvek ellen 
megállapítottak, káros hatással lesz termékeik kivitelére. 

A déli államokban a fekete rabHzolgák tartása megmásítja 
az érzelmeket, a társadalmi szokásokat és viszonyokat, s növeli 
az aristokratikus hajlamokat, mellyek ismeretlenek északon; a 
föld müvelésnek azonban előnyére szolgál. Az Uj-Anglia által gyar
matosított államokban nincsenek rabszolgák, s oda tódulnak a ki
vándorlók; miért is virágzik a kereskedés, a hajózas, az ipar any
nyira, hogy a kormány a kézmügyárak kevesbitésére gondolt. 
Sulyos taksákat róván Anglia a közép és nyugat gabonájának, 
észak fanemüjének s dél rizsének bevitelére, az amerikaiak visz
szaadták neki a kölcsönt, jól megróván a szükséges tern1ékeket. 
Dél földmüves államai, mellyek kevésbbé előbaladottak, feljajdul
tak a kézmüvek megd•·águlása miatt, mert ez által csak az iparos 
államok nyertek, :1 gyapot pedig, az ö gazdagságuk, ki lett zárva j 
s tulajdon souverainségi joguk erejénél fogva vonakodtak elfo
gadni a congressus, mint nem alkotmányos testület, döntvényét. A 
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statutum nem látta el ö re az illy ellenállás esetét: miért is felfor
gatástól féltek ; de aközben lejárván Adams elnök kormányideje, 
Jackson András tábornokot, a népies vélemény képviselöjét, he
lyezik az elnöki székbe ( 1829), ki a föl dm ü vesekre nézve terhes 
taritra alábbszállítását hozta ja vaslatba. 

Jackson. 
Mcrész, fáradhatlan, gyors belátásu ember, vas akarattal és 

testtel, igazelmü lovag és tevékeny hazafi, Jackson 1812-ben és 
15-ben az angolok ellen küzdött j mindig rettenthetlenül ha nem 
is mindig ezerencsével; s miként a demokracziákban történni sza
kott, a katonai dicsöség nagy népszerfiséget szerzett neki. Mig 
előtte az elnökök mindig foederalisták voltak, ö vele a demokraták 
jutottak a hatalomra. Megtagadván a függetlenség hőseinek sze
lid erényeit s W as h ington politikáját, ö a terjeszkedést, a hóditás t 
akarta; mi, igaz, hogy végtelen fölényt adhat ama szárazföldön a 
britt törzsnek, de egyszersmind megfoszthatja hitelécöl s veszélybe 
döntheti ama szabadaágo t, mellyet W as h ington becsült té és tisz
te itt.~ tett. Nem türhetvén az átaJános szavazat lassuságát, dicta
torilag jár el; sok tekinteten tul teszi magát j teljes béke idején 
megtámadja Floridát j elméletekkel megrontja a belső alkotmányt, 
mellynek gyöngéd kézre lett volna szüksége, s egyszersmind arra, 
hogy ellenállhasson a demagogiánák. Dél-Carolina visszautasitván 
(1832) a congressus által megállapitott vámjegyzéket, Jacks011 
háborura készül; de lecsillapittatik. Ekkor a b a nk ellen fordul, 
mit szintén a központiság elleni visszahatásból tesz. 

A bemutatónak kifizetendö bankjegyek könnyitik a forgaimat 
a nélkül, hogy ártanának a készpénz becsének, csak valódi érté
keket képviseljenek: ha azonban tulságos mennyi~·;;rhen adatnak 
ki s határtalanul aldaraboltatnak 1 a hamis pénz-jog egy nemévé vál
nak. Szükséges tohát, hogy azok kiváltsága a köz-joghatóság alatt 
álljon. Amerikában mindjárt kezdetben azon gondolatra jöttek, 
hogy az átalános hitelt egy, az állam által támogatott és mérsé
kelt központi bank segélyével kellene szabályozni. Az Egyesült
Államok bankja, melly 1790-ben Philadelphiában tiz millió dollár 
tökével és huszonegy évre alapittatott, a szövetségi jövedelmeket 
birta letétben, s for~atván azokat, fölényre jutott ama b&.nkokkal 
szemben, mellyek utánzásból windenfelé keletkeztek, annyira, hogy 
uyolczvanig emelkedett számuk, negyvenkét millió dollárnyi összes 
tökével. De minthogy csupán a philadelphiainak volt megengedve 
az egész Unióban váltó üzletel gyakorolni, ez szabott törvényeket 
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a többiek müveleteinek az által, hogy hitelt nyitott azoknak, vagy 
megvonta azt tőlök. Nagyszerű előnyöket nyujtott , különösen 
midön, a sz.árazföldi háboru következtében 1 az Egyesült-Államok 
kezére jutott a világkereskedelem: de határideje lejartával elnyo
matván, a részleges bankok tulságos felszaporodása s a bekövet
kezett béke egy első válságot idéztek elö 1814-ben, ugy hogy a 
déli és nyugati államok bankjai felfüggesztették a fizetéseltet. 
Hogy segitsenek a bajon, harminczöt millió alappal visszaállitották 
a központi bankot; és ez ismét lehetségesekké tette a fizetéseket, 
szerzödést kötvén a különbözö baukoklial , mellyeknek könnyü 
hitelt biztosított, viszonzásul a jegy-kibocsátás rnc-gszoritására k<1-
telezvén azokat. Az elővigyázat nem sokáig tartott, s a rendet· 
lenség általános válságot okozott ll:l37-ben. Az akkoriban léte
zett kilenczszáz bank bizonyos politikai hat~lomra tett sze1·t, s 
roppant mennyiségü jegyeket bocsátott ki, mellyek ép ugy fel 
voltak aprózva mint a pénz; eszteleo vállalatokba fogtak; a tul
hajtott köz munkák elvonták a tökéket valódi rendeltetésöktöl, a 
kereskedelem és földmüveléstöl. 

A demokratikus Jackson félt, nehogy a nagy tökepénzeaek 
aristokracziája kerítse hatalmába a kereskedelmet és ipart: miért 
is a központi bank tól visszavétette az állam-tök éket, aztán meg
semmisittette kiváltságát, kötelezvén azt kész-pénzzel fizetni a 
vámokat s a fold-engedélyezésekért járó takeákat. Megingattat
ván illy módon a bizalom, a tőkék az egyes államok pénztáraiba 
vándoroltak, mellyek nem fizetnek azoktól kamatot; s kitörtek a 
batártalan és rendetlen verseny, s az alapot nélkülözö hitel követ
kezményei. Az eredmény általános bukás lett, me H y orvosolhat· 
lanul sujtandotta a köz-jólétet, ha a talaj s a nyerészkedő szellern 
más segéd-forrásokat nem nyitott volna a károsultaknak. Politi
kailag véve, a központi bank eltörlése eriíshitette a részleges 
kormányokat, eme képviselőit a demokracziának, melly bölcsőjé

ben megfojtotta az aristokracziát. Elmulván aztán a válság, a 
tapasztalás bölcsebb módokhoz vezetett; s az ujola~~ kiváltságolt 
pensylvaniai bank roppant tökéi segélyével tulnyomódtgnak örvend. 

Daczára e rendetlenségnek, a hitel leirh&tlan anyagi jólétet 
szült. Az Egyesült-Államok városai nem félhetnének többé a 
bombáztatástól, mert huszonkétezer ágyu védi a partvidéket i s a 
vasutak, mellyek sehol sem számosabbak és l{önnyebben építhetök 
mint ama, fában vasban bővelkedő szüz földön, könnyitik a csa
pat-szállitásokat. A hadsereg, legutóbbi megállapodás szerint, ti-
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zenkétezertől ötvenezerig emelhető j de háta mögött ott áll másfél 
millió nemzetöt·, s ott a nyugati erdőségek félelmes vadászai. A 
v:imok legal~bb is száznegyvenezer frank bev~telt biztositanak a 
szövetségi kormánynak. 

A népesedés nagy mérveket ölt, de valóban csalt a fehér 
fai szaporodik, s ebben is a legfehérebb ág, tudniillik a német 
(teuton) 1). Az ottani kormányforma megengedi az egyeduek tel
jesen ltif~jteui sa ját tevékenységét, s bátorítja a me rész vállalato
k at, honnau a bámulatos haladás. Az oktatás sehol sincs annyira 
elterjedve mint az Egyesült-Államokban. 1840-ben \"olt ott 47,~09 
elemi islwla, 5242 akadf>ruia, 173 collegium é::~ egyetem, mellyek 
közül azonban néhány tisztán a gyógyászatnak, jognak vagy the
olagiának van ezentelve; lagalább HiOO-ra ment a birlapok számr., 
mellyek sem taksát nem fizetnek, sem biztosítékot nem tesznek 
le. Tudományos expeditiókban versenyeztek a régi hatalmakkal. 
Gyarmatokat a ma1·iannei és nokabivai szerencsétlen kisérletek 
után nem alapitottak többé a tengeren tul; de az által, hogy 
kérlelhetlenül büntetik a tengeri rablók merénylcteit , fölmentik 
magukat a szükség alól kitünő flottával védeni saját kereskedel
möket Czetbalál:lzaik felüimulják Angliáéit; a Lajó-épitésben ver
senyeznek nevezett or.;zággal j a gőz· hajózáil ott vette kezdetét s 
mindjárt óriásivá nökcdett. J ~0 3-ban még alig volt négy gyapot
fonodájok, 1?;11-hen már czerkét~;zázncgyvenet számítottak; 1814-
ben buszezer chilogramm gyapPlot dolgoztak fel, 41-ben legalább 
40 milliót: ugy hogy a kivitel értéke, melly 182!i-ban hatodfél 
milliot tett, 41-ben tizennyolcz millióra emelkedett. A napidíjak 
magasak, mert kevés a munka-erö, ólcsó az élet, mert sok a 
termű föld; minélfogva a pauperismus ott ismeretl~n. 

1) Humboldt szerínt, Amerika t.iz lakosa köziil kiloucz a bensziilöU fajhoz 
tartoúk.. B»lbi alig egy uegycd részre teszi a bcuszülöttek számát: mindl<ét 
vélemény alapnélküli. Az egyesült-:\ llamok 1815-ben meg akarták tudni, hAny 
bemzülött lakik az Unio teriiietén j és Chovalie1· 613,000-et, H>U"ris 33t,500-at, 
Crawford 306,000-et számit. Av. Egyesült-államok, hogy megszabaduljanak a 
benszülött ek támadáHait61, a Missis .ipitöl ~ Arkunsas és Míssuri Aliarnoktól nyu
gatra költöz•etik At ölult: s 1828 tól 38-ig már 81,282-töt helyeztek el ottan. 
A Congre,sus 1846-bau elhatározta: llerde:tote,,sék meg a stoclJnídgi indiánok 
törzse, ohajijAk-e megtarhui saját kormllnynkat, vagy pedig Wisconsin állam 
polgúrai akarunk lenni. Különbözöleg szavaztak, minélfogva a törzs két töre
nék 1·e szakadt, a stockbridgidára, s az Egyesült-áll~imok polgiraiéra j s amazok 
kizbfl' nak 11 f•hérek jögaib61. 
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A szövetségi adósság, rnelly 1790-hon 7!) millió dollárig 
emelkedett, s melly 1816-ban, az angolokkal folytatott háboru kö 
vetkeztében, 127 -re szaporodott, 18:34-bcn teljesen ti:lztázva l ön, 
ámbár törlesztésére csak a vámok és állam -jószágok jövedelmei 
s a még nem gyarmatosított nyugati területek eladásából befolyt 
összegek fordíttattak. Mennyit 1 ehetnek az ól csó kormányok 1). 

Az egyes államoknak összesen mintegy 200 millió dollár 
adósságuk van; de ez összeget nagyhasznosságu munkálatokba 
fektették, millyenek p. o. a vasutak és hajózható csatornák, mely
lyek köz ül csupán az E r i é i busz millió dollárt jövedelmezett. 
~~s uj városok emelkednek ki mintegy varáz.;iitésre j nyolczszáz 
bank élénkiti a kereskedelmet és földmiveléstj 1856 ban 7,122,2g2 
bektarnyi uj földet törtek fel, vagy is olly területet, millyen Bel
giun. é<> Holland egyiitt véve ~). 1855-ben 33,900 s 56 végén 
38,616 chilometernyi vasut volt a forgalomnak átadva, vagy is 
háromszorta több mint Angliában, ötször több mint Franczia és 
Németországban: a villany-távirda-vonalak egész fölszinét beh á 
lózták j a tengeri erő 221 1!iízösseiJ és 1703 vitorlás hajóval 
növekedett. 

A földmüvelés és kézmüip11r terméke l 840 ben haladta a 
20 l millió sterlingct, s 1855-ben az 5~0 és telmilliót; vagy is a 
kétszeresnél is több lett tizenill év tlatt. 1844- ben az Egyesü It
Államok arany és ezüst készletét 20 milliú sterlingre számították, 
1855-ben több volt negyvennél i s California bányái 8ii0 milliót 
adtak. 1850-ben a kivitel Angliába l ,484,000 sterling, s a bevitel 
1,5101000 volt: a következő évben megköttetvén a szabad-ken·s
kedelmi szerúidés, H•56-ban a kivitel 4,543,110!1} a bevitel 4,262,000 
aterliogre emelkedett. 

De, mint windeu szövetségben, egyik á ll am érdekei eltérnek 
a másikéitól i s a központi hatalomnak, rueHy t'gy erkölcsüs, értel
mes és mérsékelt 11épre való számitáesal szarveztetett, nincs 
elégséges ereje, hogy az ellenzést munkás vetélkedessé változtat
hatná át. Némelly államokban nevelik a négerek et, másokban 

') Az elnök fizetése huszouötezer dollAr; az alelnöké ötezer. Késöhb tiz
milli6 dollár ad6sságot c~ináltak, visszafizetendő (remi.Jotm;able) kölcsönök ut.ján. 

2) Mostanábau a földek összes terméke (1868) 13,000 millio frankra becsül
tetik; az Egye•ült-államok földbirtokai, nem ezll.mitva az állam-javakat, 56,586 
milli6ra. A még át nem engedett vagy el uem adott területek nagyságra eg-yen
lök Eur6pával, ide nem értve Oroszországot. 
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eladják öket : a melly államok nevelik, ellenzik a négereknek 
Afrikából szállítását, nehogy az ö árújok értéke csökkenjen. Vir
giniában 18-tn-ben 448,886 rabszolga volt, s tiz év alatt 28% pza
porodás mellett 574,574-nek kellett volna lenni. 125,688 helyett 
azonban csak 24,140-nel szap01·odtak: a többi 101,518, s talán 
még Wbb, mllrt ott igen jól bánnak velök, eladatott. Louisianá.ban 
44, Mississipiben r,7, Arkansasban 135 százalékkal szaporodtak: te
hát ide s Texasba P-s Floriclába kiildötte Virginia a rabszolgákat, 
q ritszáz dollárt számítva fejenként 250 milliót kapott érettök. 
Hogy fentartassék e fogyasztás, uj államok vétetnek fel, és pedig 
mind rabszolgatartók. A nyugati államok erőteljesek és munká
sak, 1'1 évenként egy egy helyt~éget alapítva nyomulnak előre az 
indiánok földén s az erdökben; észak-keleten a legjobb kikötök 
s nagy népességii terjedelmes városok vannak, csatornákkal, utak
kal, iskolákkal, bankokkal; délen kevés a város, s a roszul mü
velt vidékeken csak az ur házával találkozhatni, mellyet a rab
szolgák kunyhói környeznek; nyugaton még gyérebb a város, de 
Wbb a helység, s a népesség megkétszereződik ott husz év alatt. 

A sulyegyen illyetén zavartsága mellett kikerülhetö-e az 
összeütközés? Miért is az amerikai szabadság ellenzői érvek gya
nánt felhozzák a szövetségi hatalom gyengeségét szemben az álla
mokkal, ez~k csekély ftlggését, a pénzügyek zilált állapotát, a po
litika hullámzását, melly ugyanazért nem maradhat meg a mérsélc
let utján ; ~ a dictatori hatalom szükségességét jövőben. 

A demokraták közül , kik a mai napig urai maradtak a 
helyzetnek, egy w i g h párt vált ki, melly kötelességének hiszi 
fentartani legalább a gyenge kötelékeket, mellyek a kiiltinbözö ál
lamokat egymáshoz fiizik t). Aztán, jóllehet a teljes vallás-szabad
s::.g kezdettől fogva uralkodott ott, a vakbuzgóság magvai, mellyeket 
az első gyarmatosok vittek oda, titokzatos tulzásokká fejlödtek, 
mellyek ama társ:>dalmaknak gyakran bizonyos nehezkés és szentes
kedö szinezetet adnak, mi megbocsátható volna, ha türelmetlen
ségre nem vezetne. A tulbuzgóság mellett nagyban uralkodik ott 
a hitetlenség- is; s mig a m o r m o n ok uj felrkezete a kereszté-

1) 18!10-ben kev~A híja volt, hogy a pártok polgárháboruban nr-on törtek 
ld : H nagy elismerésre tette mag-át méltóvá Clay, az ugynevezett BéUitetö, ki 
államról államra futkosott, hogy hillyre411it.sa a nyugalmat. Megegyeztek, hogy 
többé egyetlen nj államba sem fog bevitatni a rabszolgaság. E ezerint meg
szünik az egyensuly, s fölény•·e fognak jutni a szabad államok. 
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nyekénél régibb bibliára hivatkozik, és Smith József alatt városo
kat is alapított, New-Yorkban az istentagadók egy gyüleke
zete alakult, kik minden vasárnap összejönnek, hogy megtagadják 
az Istent: s Ralph-Emerson bölcsészete bizonyitja, mikép az 
észak-amerikaiak nem kevésbbé merész fürkésziik a gondolat mint 
a természet sivatagjain. 

Uanada. 
Midön a franczia forradalom felforgatással fenyegette Euró

pát, Pítt alkalmasnak találta az időt növeini Angolországot, meg
vetve lábát C:madában. Az Egyesült-Államok példáján okulva, két 
tartományra különitette azt, senatussal és népképviseleti gyüleke
zettel (1791), mellynek billjei törvény eröre emelkedtek, ha a ki
rály két éven át nem helytelenitette azokat j engedményezte a 
H a b eas c o r p u s t, az esküdt-székeket s a gyülekezeteknek az 
adó-megszavazás jogát. Miért is Canada és Uj Skóczia hük ma
radtak Angliához a szárazföldi háboru alatt. Dc aztán uj jogokat 
és vallás-szabadságot kövdeltek az anglican türelmetlenség ellené
ben : s a büntetések, mellyeket Anglia a lázongókra kénytelen szabni, 
az angol-amerikai szövetség felé bajlitják a szellemeket. Canada 
elvesztése sulyos csapás lenne Nagy-Britanniára, melly onnan nagy 
mennyiségü épülelfát, besózott hust, lisztet és igen tapasztalt ten
gerészeket kap. 

llBjll. 
Hajti véres felkeléséről már emlékeztünk (218-21. lap.). 

Északi részén Kristóf király elterjesztette a polgárosultságot s is
h olákat, gyáraka t, öntödék et, észleldéket állitott: mig déli ré:lzén 
Petion, attól tartván, bogy a négerek vetélytársához fognának át
menni, hízelgett azok tunyaságának, szabadossá~gal tette tUrhetövé 
a kén y uralmat, B a vétségek iránt is elnézönek mutatta magát; 
aztán uj alkotmányt adván, saját javára élethossziglanivá változ
tatta át az elnökséget (1818). Boyer János Péter, teremtménye 
és utóda, az ö nyomdokait követte j aztán megöletvén Kristóf ki
rály (1820) az egész sziget egységes és oszthatlan köztársasággá nyil
váníttatott, mellynek elniike Boyer lett, s melly Francziaország által 
ltártalanitás mellett t) elismertetett (1822 jan. 2R). Boyer folytatta 

l) A kál'talanit.llsi összeg százötvenmillió fromkban állapittatott m~g (1825), 
melly aztán hatvanra sdllittntott alá (1836) de soha ki nem fizettetett. 1789-ben 
Hajtiból gyarmati á!'ukb1m Francziaországba százh~rminczöl., má~ orsz!Lgokba 1\t
vennégy millió frank vitetett hi, 



521 

a zsarnoki uralmat, mig n. váJ aszt.:\ sok utján a radikalisok nem 
kerekedtek felül: akkor nyugtalanság és lázadás tör ki i a népies 
hadsereg gy !lz; 11 ruenekülni kénytelen Boyer (1843), kit uérnellyek 
\Vashingtonnal hasonlitanak össze, mig mások megvetőleg nyi
latkoznak róla mint ollyanról, Iti szándékosan tudatlanságban tartotta 
a népet , adósaágba verte a szigetet , elpusztította a városokat, 
müveletleniil hevertette a mezőket. Az uj alkotmány ezerint 
polgár·-jogot semmiféle fehér nem nyerhet , hanern csupán az 
afrikaiak és indiánok vagy ezek ivadékai; egyébiránt sajtó-sza
badaágot, ingyen-oktatást s más azokott jogokat biztosit. Ez al
kotmány sem volt tartót~, és Sou)ouque Fausztin császárrá kiáltatta 
ki ott w agát (l R 49) i de a béke nem állott helyre, s amaz egy
kor olly virágz(,, most sze~ény és elpusztult sziget, alig terem 
annyit, mennyi a folytonos bor és dohány mámortól kábult lakosok 
táplálására elégséges volna. A szabadságot nem lehet rögtönözni! 

Did gyarmatok. 
A napóleuni háboruban , meily alatt Na~y-Britannia olly 

et·öt fejteit ki, hogy minden más, gyarmatokkal biró hatalmat fe
lülmult, a má11ik félgömb is rázkodást szenvedett, s az eredmény 
századunk legnevezetesebb eseménye , Dél-Amerika felszabadi
tá~a, lett. 

A kapzsi~:íg és h'lmis elméletek által vezéreltetve az anyaor
s:d.;;ok saját érdekeiknek áldozták fel a gyarmatokat, e c~ak azon 
voltak, ho~y lehetil legtöbbet sajtoljanak ki belöli>k. Ha hogy 
Anglia növekedésökhöz arányositatta tengerészetét, Spanyolország 
ét~ Portugalia hajói fogytak, midön a gyarmatok legnagyobb kiter
jedést vettek. Határtalan hasznot akartak volna huzni a gyarma
tokból, de bámulatos hanyagságot tanusitottak védelmezésökbrm, 
inkább terjeszteni igyekeztek azokatmint felvirágoztatni, hiibérül ad· 
ták, elárusitották i a kormányok szervezésénél nem vették fig-yelembe 
a népek természetét i senkisem gondoskodott orvosok, ügykezellík, 
ro es terek, munkások k~pzéséröl a gyarmatok reszére; a nemzet salak
ját, gonosztevöket küldöttrk oda, és szabad tért engedtek a vak buzgó
ságnak. Brasília a Portugaliából kiüzött bébereknek köszöni népessé
gét; Spanyolország csak Castiliából vagyis a legkevésbbé népes és 
iparos tartományból bocsátott ki embereket megtelepülés végett 
Amerikába. Ismétlésbe emém, ha fel akarnám itt hozni a védnök
ségi fonák törvényeket, az elöjo~okat, a kizárásoltat, mellyek p6-
lyákban tartottak egy 6riást. A-dán az anyaország közigazgatását 
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akarták utánozni a gyarmatokban, jóllehet ezek polgárosultság, 
eredet, fekvés, termelés tekintetében teljesen elütők voltak amat
tól. Canadában, melly ötször nagyobb kiterjedéssei bir mint Franczia
ország, egyetlen kormányzót alkalmaztak j egy alkirály volt Mexi
kóban, hol csupán a guatimalai audiencia háromszáz mérföldoyire 
(lega) nyulik: s e fö hivatalnokok minden előismeret nélkül, e 
ugy mentek oda mint valami számkivetési helyre, vagy csak ugy 
tekintették hivatalukat miot elsö lépcsőt jobb állomásokra ; és 
mindnyájan azt gondolták, mit egyikök kimondott: - ."Az lsten 
igen magasan, a kirtly igen távol van, s itt én vagyok az ur. u 
Gyakran változván, nem szerezhettek tapasztalást, és nem valósit
hattak bosszabb időt igénylő terveket, miért is mindig az első ki
sérleteknél maradtak. Kinek panasza volt ellenök, félvilág távol
ban lakó monarchához kellett folyamodnia, és pedig az ármányko
dőlt sorain keresztül, kik akadályozzák az ig11zság eljutáeát a 
trónhoz. 

A gyarmatok lakója igavonó alsóbb lény gyanánt tekintetett, 
e a féltékenység ollykor kizárta a közigRzgatásból, holott helyi 
ismereteinél fogv:! alkalmasabb lett volna arra. Innen neheztelé
sek és zavargások keletkeznek. Aztán kitörvén a háboru Euró
pában, mielött a gyarmatok védelmi állapotban helyezhették volna 
magukat, sőt ollykor mielött tudomást szerezhettek volna arról, 
megrohantattak: B elvesztvén önfentartásuk egyetlen eszközét, az 
anyaországgal való közlekedést, csempészethez s más erkölcstelen 
kisegítő módokhoz kénytelenittettek folyamodni. 

Ez állapot csak addig tarthatott, mig a gyarmatok gyér né
pességüek, tudatlanok voltak, s n~lkiilözték a fölkelési példákat. 
De, a nélkül hogy észrevennék, maguk az anyaországok szolgál
tatták nekik az ellenállási eszközöket: 1804-ben Mexik ó nak har
minczkétezer főből álló nemzeti hadserege vala, melly huszonkét 
millió frankba került j s Galvez alkirály öntödék et, fegyver és 
h:\ j ó-gyárak at épittetett ott: Francziaország nagyszerüen megerő
sitette Saint Nicolas révpartjait, s ötvenezer négert szállitott át 
San-Domingóba. A kizárási rendszer nem volt fentartható szem
ben a kereskedelem haladásával s a politikai nemzetgazdászat 
leczkéivel; az északi felszabadított gyarmatok virágzó állapota 
utánzásra ösztönözte a többieket j a san-domingói négerek kiál
tása minden rabszolga szivében viaszhangot keltett i s a szabad
ság ragályos. 

A négyszáz mérföld (lega) széles és ezerkétszáz hosszu déli 
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szárazföld Spanyolországtól függött, kivéve Brasili:it s a holland 
és franczia Guyanát. Mexikó, hol a gabona harmincz, a kukori
cza százötven, a banán három vagy négyszáz magvat ad, száz
negyvennégyezer négyszáznegyven négyszög mérföldet (Iega) fog
lalt magában, hat millió lalwssal: a százhusz millió j fi vedelemből 
nyolczvannégyet emé9:t.tuttek fl' l a kiadások; az ezüst-bányák szin
tén százbusz milliót adtak. A spanyol gyarmatok ban a rabszolgák 
nem birtak szám-felsöbbséggel: az indiánok gyülöletes szegödség
ben és örökös gyámság alatt sinlödtek. A szin, melly egy eltö
rölhetlen aristokracziának képezte alapját, elsökké tette a fehére
ket, anélkül hogy a vegyes osztályoknak eszközt nyujtott volna 
fölemelkedésökhöz. A creolok első helyet foglaltak el a honosul
tak között, de SpanyolorszAg féltékenyen kizárta öket a hivata
lok ból, s keveset bocsátott közülök a spanyol egyetemekre i négy 
ötöd· részök nem tudott olvasni j s azon nézetben voltak, misze
rint a creoloknak, hogy alávetettségben maradjanak, nem kell 
egyebet tudniok a katecbümuson kivül. Könyvet nyomtatni egy
átalán nem volt szabad. 1706-ban Limában megtiltották a nége
rekuek és szines egyéneknek az utczákon kereskedni és árulni 
"nehogy hasonlókká legyenek azokhoz, kik illy foglalkozásokat 
választottak, s mert a tisztán gépies munkákra szükséges öket 
szoritni, csupán ezekre lévén alkalmasak" 1). 

A be és kivitel Spanyolországnak volt fentartva, miért is a 
bevitt áruk igen drágán adattak, mig a honi terrnékeknek Mm volt 
értékök. l\lire való tehát javítani a földrnüvelésen? A kézmüipar eitil
tatott j még a vasat is Spanyolországból kellett beszerezni arany
ért; az utak csak az öszvéreknek szolgáltak, mellyek az anya
ország részére szánt adó alatt görnyedtek. 

A papság nem Rómától hanem a királytól függött, ennek 
lévén joga, régi és öt·ökös engedélynél fogva, nevezni a püspökö
ket, páp:.~i jóvábagyás mellett i a plébániai és más kisebb hivata
lokat az alkirály vagy a kormányzók töltötték be a püspökök 
elöterjesztésére. E szerint az egyház részét képezte a közigazga· 
tásnak, s ugyanazért szolgálója volt a világi uralomnak. A szent 
Inquisitio Cartagt>nában székeit, s mindenfelé hivatalnokokat al· 
kalmazott; kik őrködtek a gondolat fölött. 

•) J. V. Lasteria, lnvestigacionu sobra la influencia social de la conquiata 
y del sisterna colonia! de los E•panoles en Chile. 1812. 

XVIII. 34 
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III. Károly nem értett a királyság mesterségéhez, midőn, a 
családi szerzödés kedveért, pártolta az Egyesült-Államok függet
lenségét. De a képviseleti forma toljes hiánya akadályozta a spa
nyol gyarmatokban a hivatalnokok és hadvezérek képzödését, B 

nem volt ott semmiféle központ, melly körül a tetterő és érzelem 
tömörülhettek volna. 

A Ilanerok, végtelen síkságokon legelésző számtalan gulyák 
tulajdonosai, kik gyermekségöktől fogva hozzá voltak szokva ló
háton tölteni életöket, bikák és jaguárok ellen küzdeni, folyókat 
átuszni, szabad ég alatt hálni, hosszu utakat tenni, ezen azoká
saiknál fogva soha sem törödtek bele a szolgaságba; de bár min
den ctlatajelre készen állottak, annak inditói nem lehettek. A vá
rosok lakói, legnagyobb részt creolok, az európaiakkal való érint
kezés és olvasás utján tettek szert némi eszmékre; s a gyülölet, 
melylyel az európai hivatalnokok ellen viseltettek, táplálta bennök 
a függetlenség reményét. A franczia forradalom növelte azt; s a 
becsempészett könyvek és hirlapok uj fényt löveltek azét. A na
poleoni hábomk alatt nagy zürzavar uralkodott a gyarmatokban; 
a váltakozó foglalások tömérdek kárt okoztak azoknak ; minden 
kormányzat megszünt ; -a négerek vonakodtak dolgozni. Közepette 
e rohamos változásoknak a gyarmatok érezték, hogy választhatnak 
a régi ur és az uj között, s ollykor, hogy egyiktől is, másiktól is 
szabadulhatnak. Az anyaországok zárlata ciszoktatta a gyarmato
kat az ősi viszony októl, s uj akat kényszeritett rájok: az angolok, 
nem remélvén megtarthatni azokat maguknak, inkább száh::~dok
nak akarták látni miat visszaadva a régi birtokosoknak. Az 
Egyesült-Államok, mellyek nem elegyedtek az európai kérdésekbe, 
hogy minden kikötö megnyiljék előttök, a többi országokra is ki
terjeszteni ohajtották ama szabad állapotot, mellyet maguknak biz
tosítottak. Igy forrongott ott a függetlenség kovásza. 

Columbla. 
Ama kilenczvenkétezer négyszög mérföldnyi (le ga) terület, 

melly most Columbiának neveztetik, akkoriban három részre volt 
különitve, és pedig a Santa-Fe alkirályságra, melly aztán Uj-Gra
nadának neveztetett, a Magdalena fulyam medenczéjében; a ve
nezuelai kapitányságra, az OrinooJo medrében; tovAbbá a quitói 
elnökségre, az Amazon felső folyásánál. E szerint Caracas, San
ta-Fe de Bogota, és Quito mind meg annyi fövárosok voltak, s 
központjai a nagyszámu területi alosztályoknak. A ~zázad ele
jén Colurubia lakosságát hétszázhusz ezer indián, hatszáz negyven-
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kétezer creol és európai, egy millió kétszázötvenhat ezer mestiz, 
és kétszázezer vad képezte. (Humboldt). 

Francziaország példájára Bogotában egy szabadelvü társulat 
alakult, melly kP.zről kézre járatta az emberi jogokról szóló nyi
latkozatot: de fölfedeztetvén1 tagjait részint bebörtönözték, részint 
Sp~nyolországba küldötték. Viszont a gyarmatokba azoktak volt 
szá.llittatui, kiket Spanyolország formdalmi véleményekért számü
zetésre it élt; s ezek közül hárman, a Caracas me !letti erődben 
lévén elzárva, alkalmat találtak némi összeköttetésbe lépni a ben
szüliittckkel ( 1797), kik nagy érdekeltséggel viseltetvén sorsuk 
és eszm6ik iránt, elhatározták a haza felszabadítását s egy köz
társasÁg alapitását1 melly példát és ösztönt adjon a többieknek· 
Elárultatván, halállal, galyarabsággal vagy számüzetéssel lakoltak. 
Má~ részről a ke~yetlenkedések, mellyeket a fellázadt indiánok a 
creolok ellen véghez vittek, elvették a kedvet a mozgalmaktól. 

A perui Miranda tábornok, el öbb W ashinglon, aztán Dumou
riez bajtársa, telve gyülölettel Spanyolország iránt s vágygyal fel
szabaditani hazáját, dél-Amerika fell:ízitására ösztönözte Angolor
szágot. Eleintén meghallgattatásra talált, de midön 1804-ben Anglia 
viszonyai Spanyolországgal megváltoztak, magára hagyatott. Ő 
azonban el nem vesztette bátorságát, s bizonyos new-yo•·ki keres
kedöre, lord Cochranc angol tengernagyra, s behö segélyekre szá
mitva, ötszáz önkénytessei partraszállást kisérlet meg Venezuelá
ban ( 1806): de nem támogattat ván, vissza kellett vonulnia. 

Midön a spanyolországi llourbonok lemondottak a trónról, s 
a franczia hadsereg betört a félszigetre, a függetlenségvágj szövet
kezctt a hüdég érzelmével, melly sokkal erösebben nyilvánult a 
levert, mint nyilvánult volna a szerenesés királyok irányában; ugy 
hogy, miként Brasiliában, menhelyet szándékozlak adni az EuropAhól 
kiszoritalt mooarchál(nak. Ugyanazért nem hallgatván Buonaparte 
Józsefre, sem a fonadatrni juutákra, saját juntákat alakitottak, 
mire fcljogositottaknak hitték magukat ama zürzavarban, s a mig 
a dolgok ismét rendbe jönnének; s ott is VII. Ferdinand neve 
szolgált jelszóul a szabadelvüeknelt. 

Illy értelemben kelt fel Quito, s minden erőszakoskodás nél
kül egy uj juntát alakitott SelvaiiC>gra marquis elnöksége alatt 
(l ~00 aug. 10), hüséget esküdvén Ferdinand királynak: a nép 
között azon hirt terjeszletLék el, mintha az európai hivatalnokok 
Buonaparte kezére akarták volna játszani Amerikát. A spanyol
országi legfőbb junta (1809) figyelembe vévén, miszerint "az ame· 

84" 
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rikai tartományok nem gyarmatok, miként a mlts orsz:\gokéi, ha
nem kiegészitö részét teszik a monarchiának," a király nevében 
kijelentette, mikép nemz~ti Íls közvetlen képviselet illrti azokat a 
spanyol cortesek ben. De jóllehet a képviselök megjelentek ott, 
semmi scm történt a távoliak javára, semmi sf'm ~rcztette tettleg 
a két nép cgyenlöségét, mellynek érdekében iratok terjesztettek j 
izgattak a napoleonid.ík, !tik kellemrtlenséget igyélteztek s?.crezni 
a kormánynak, mellyet ök forradahninak neveztek; és mozogtak 
az anyaországtól már fiigge1lenitrtt BraRilia titkM ügynökei. A 
spanyolországi junta, mclly az otthoni neMzségekkel is alig volt 
képes megküzdeni, nem birta eJ,ljét venni a távoliaknak. Egy 
spanyol biztos oktalan sértegetése lázadáRt idéz P 1ö Bogot~ban j llZ 

összes polgárok rendkivüli egybehívását követelik (t 8l0 j ul. 20), 
s Cisneros alkirály nem rneri azt megtag:1dni; s a junta, mellynek 
elnöki székét ö foglalja el, csakh11mar fiiléje kerchd ik. A ll o u 
v e r a i n n é p támogatja a j 1m tát; az alldr:íly vis8zaküldetik ; Uj
Granada függetlennek nyilninit,ia mag.a a spanyo!Mszági kor
mánytól, s kimondja, hogy e~ak VII. :F'erdim.ndnak van alávetve j 
Ögszehivatnak a tartományok, hogy megnltadályoztnA~ék a felbom
lás, mellynek jelei rnindjárt hezdetbcn mutatkoznak, miként tör
ténni szokott, hol hiányzik a nemzeti érziilet. 

Cartagena fölkelv~n Bogota ellen, a spanyol kormány mellé 
áll ; más helyre bh·ja össze a tartományok képviseliíít egy szih·et
ség alakitása végett, mcllyben mindcn állam szabad maradjon j az 
egyedüli forma, mondák, rollily megegyeztethető az ország érde
kével és szabadságávaL Az alkir:ílyság tehát mrgoszlik j a con
g,·essus nem jö létre, s fejetlenség uralkodik, mieliitt még szahad 
sAg volna. Quitóban azonban (1811) iRmét fölemelik a független
ség zászlóját, s tinn,.pélyesen ldkiáltják azt. 

Venezueláhan 1810 npril 19-én tört Iti a forra~alom, s Cara· 
eas fö kapitánya leköszönésre Hnyszerittetett a junta által, mely
lyet ö maga hivott össze : a többi váro~ok követik a péld:í.t; me~;
érkezvén Miranda általános eongresRus ül össze, me! ly V e n e z U· 

elai szövetség ezimcn függetlP.nekn~k nyilvánítja Cf;racas, Cu
mana, Vari n n, Margherita, Barcellona, Merida é d Truxillo e g y e
B ü l t t a r t om á n y ok at. De csak hamar foederalista eszmék me
rülnek fel, s táplálja azokat a Mir:\r.da által adott alkr.tmány. 

A spanyolok Monteverde vezénylete alatt nem késnek meg
l'ohanni az uj köztársaságokat j de közepette a polgárháborunak, a 
földrengés elsülyeszti Caracast tizenkétezer lakossal, más városo-
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kat rom ha döut (l 8 J 2 m~rcz. 2G). A jámbora;tg lsten njját akarja 

Htn1 az eseméuy ben, annál inkább, mert a forradnium évfvrdulójlín 

adta elő magát, s mert a spanyolok mit sem szeuvedtek általa, 

söt dönyösen felhasználhatták azt az ellenségesk e dé sek megkez

elésére: sokan hátat forditanak a forradalomnak j a dictátorrá ne

vezett Míranda leteszi a fegyvert, azun föllétel ruellett, hogy &Z 

alkotmány, mCJ ll y et Spanyulország kapna, V enczuelának is meg

adassék j bünboesánat hirdettetik j a kiknek tetszik, szabadon tá
'f'ozhatuak. Valól>an sokan ki is költöztek ; szercncséjökre, mert 

l\[outeverde kegyetlenül büntetett; maga Miranda is börtönbe ke

rült s másokkal együtt Cadixba szállittatott, hol néhány év mulva 

meghalt (1816); a Cartagenába wenekültek lendületet adt11k Uj

Granada forradalmának. 

Doliva•·· 
Bo!ivar Simon, caracaHi nemes család sarja (szül. 1780.), ki 

::)lL;nyolországban nyerte neveltetését , megfordulván Párizsbnn 

(lc:-04) magába szcdte ott a nagy fonadalom fris emlékdt, s láfta 

megkoronáz\ a Buonnpa1·tct s benne Fl'ancliaország egységét. R•) ma, 

a nagylelk ü eszmék sugallója, szintén ösztönzöleg hatott az ifjura 

ki a Szent-h~gyen esküt telt, hogy meg fogja váltani hazáját. 

Yi:;szatérvén nem vett részt a 10-iki fnrr,1dalmakban, talán mcrt 

időelöttieknek tartotta, s mert nem viseltetett h~jlammal a sza

badelvüség iránt; midön aztán fegyvert fog<,tt, az első kieérletcl\: 

szerencsétlenül ütöttek ki; de csakhamar kifejtette nézeteit, mellyek 

szerillt: egész Arnerikának együttlegesen kell támogatnia minden 

egyes tartomány forradalmát j az erők nem forgácsolandók szét 

kerülctenkéut, hanem tömöriteni kell azok at, hogy d öntö csapás 

mércssék az cllea~ógre; és egyetlen zugut sem kell lwgyui, melly 

szak:d ne legyen. Cal"lagena s:.::olgá!atába állván, megtámadja a 

spanyulokat, kik akadályozták a behö hajózást a Mngdalenán; 

nem törödve az eléje szabott határokkal, bemegy Ocannb11, s hely

reállítja a közlekedést Cartagena és Pamplona közölt j s biztosit

ván a szabadságot annak l;.i'erjesztésével, Venezuelába nyomul, 

hogy megváltsa azt Uj-Granada nevében. A Montcve•·de ált~l 

okozott elégületlenség, melly dühbe megy át, pártjára ~11, s a füg

getlenség z~iszlója leng ÜLlCUta virágzó völgyeiben. 
Boiivar kJszületeket tesz, hogy megmó.-közzék Monteve.-dé

vel, rle ''sak nagynehezen tud egy ötszáz föből álló B z a b a d i t ó 

h a ds c r e g e t Ös!'ze~zcdni, me ly ly el hatezer spanyol veterán ellen 

száll Rikra, kiket a félelmes Monteverde vezényelt; B e IDIIt"oknyi 
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néppel elterjeszti a forradalmat, akkor, midőn Napoleon ötszáz .. 
ezer emberrel veszni hagyta azt Európában (1813). Sajátos hadá
szattal vezeti ll kis csapatát végtelen és járatlan sivatagokon és 
rétségeken keresztül; majd az Orinoco és az Apuro lápjaiba bo
csátkozik alá, majd az Andesek jégmezőire kapaszkodik fel, meg
ujitva az elsö hóditás csodáit. A kézre került ellenség irányá
ban nincs irgalom, nincs tekintet egyik r{·szrlíl sem, hanem düh 

és boszu. 
Mer~ a cadixi kormány megtaghdta az uj államok elismeré

sét, ugyanazért nem altarta alkalmazni a nemzdközi jogot c lá
zadó alattvalókra. Következéskép a spanyol tisztek vetélkedtek 
egymással a bünteté~ben; minden legyőzött áruló j halál arra, ki 
kezében fegyverrel fogatik cl, s ki fegyvert viselt vagy pártolta 
a forradalmat; nem, öregség nem esnek kivétel alá; az elfogott 
tisztek agyonlövettek; mc1gukat megadott egész csapatok kardra 
hányattak. Bover és Morales, királypárti kapitányok, egy p ok o l i 
l e g i ó t vezényeltek, melly vérszomjas négerekből és malattokból 
volt összeállitva. Moxo tábornok, Caracas fö kapitánya, 1815 nov. 
18-án igy irt Ureztietához, Marghorita sziget kormányzójához : 
"Félre minden ewberiségi tekintettel. A fölkl)lök, azok tá
mogatói vagy czinkosaik, s mindazok, kik a sziget jelenlegi 
válságában bármilly részt vettek , akár fegyverrel kezökb<·n 
akár a nélkül fogatnak el, minden törvényes eljárás melliízé
sével, rögtön főbe lövendök." - S e kormányzó megha;;yta 
Gonigo kapitánynak : "Semrni kegyelem j hagyja ön rabolni 
a csapatokat, mihclyt megérkeznek. Ha az ellenség vissza
vonul , üldözze Sai nt Jean ig , s gyujtsa fel azt." A fölkelök, 
látva, hogy foganatosittatik e rendelet, nyolczszáz menckiilö ki
rálypártit ölnek le Sampatot·ban, s Boiivar maga is gyilkos há
borut hirdet. 

- "Meghatva szercncsétlenségeitek által (igy szólt 1813 jul. 
15-ről kelt kiáltványában Venezuela lakosaihoz) nem nézhettük 
köziinyösen a bajokat , mellyekct nektek a barbár spanyolok 
okoznak, kik rabolva elnyomtak, öldökölve semmivé tettek titeket, 
kik megsértették bennetek a nemzetek szcnt jogait, lábbal t~pod

ták a legünnepélyesebb szerzödéseket és alkukat, s éktelen go
noszsággal rémítő pusztasággá változtatták át a venezuelai köztát·
saságot. Az igazság boszuért kiált j a sz ük ség parancsolja azt. 
Tünjenek el örökre Colurubia földéről a szörnyetegek, kik bán
talmazzák és vérrel fecskendezték azt be j B bünhödésök méltó 
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legyen gazságukhoz, hogy lemoshassuk magunkról a gyalázat 
szennyét, s megmutassuk a nemzeteknek, mikép Amerika fiait 
P.em lehet büntetlenül sértegetni. . . . Minden spanyol, ki a zsar
nokság ellen össze nem esküszik a jó ügy érdekében, s tőle tel
hetöleg a lehetö leghatásosabb eszközökkel nem támogatja azt, 
ellenség gyanánt fog tekintetni, mint hazaámló bünhödik, a kér
lelhetlenül halál fia leend. Általános és föltétlen bünbocsánat azok
nak, kik fegyverrel vagy anélkül hadReregünkhöz jőnek, vagy ne
künk segélyt nyujtanak; bocsánat mindazon jó polgároknak, kik 
igyekezni fognak lerázni a zsarnokság igáját. . . . A spanyolokra 
és canariotákra halál vár, ha nem lenne is más egyéb bünök, 
minthogy tettleges részt nem akartnk venni Amerika szabadságá
nak kivivásában; az amerikaiaknak biztositva van életök, még 
ha vétkesek volnának is". 

E vad szigornak, a kegyetlen visszatorJáson kivül, talán az 
volt czélja, hogy menekülésre és az ellcnzékeakedéssel való felha· 
gyá~ra, vagy a függetlenség pártolására birassanak a spanyol tu
lajdonosok : az is lehet, hogy a függetlenséget akarta azzal Boii
var megpecsételni, Ichetetlenné tévén a kiengesztelődést. A polgár
háboru iszonyai tehát olly annyira szokásosakká Jettek 1 hogy az 
volt a boldog, ki minél nagyobb vadságot követhetett el: s az 
utódok, kik az igazságot nem a kimenetel ezerint fogják mérlc
gelni, amaz iszonyokért számadásra vonandják Bolivart, de azt is, 
ki azoknak oka volt. 

Ott, hol a semlegesség föben járó bünnek tekintetett, szük
ségképen növekednic kellett a hadseregnek. Boiivar öt havi had
járat után bemegy a feladott Caracasba (1813 nov. 4), s meg
nyitja a börtöneiket a zsarnokság áldozatainak. Uj-Granada con
grcssusa a sziivetségi kormány vissznállitását követelte töle : de 
azonkivül hogy urnak érezte magát, mert gyözedelmes volt, job
ban ismerte ő az ot·szág szükségét, s katonai kormányt alakított, 
dictatorrá tévén önmagát; egyszersmind a háboru erélyesebb foly
tatására tüzelte a venezuelaiakat s felhívta a külföldieket, nyujtsa· 
nak segélyt és szerezzenek földeket, mellyeknek olly nagy bővé

ben van az ország. Hanjago Marinho, fiatal tanuló, Boiivar válla
latainak részese, a l<eleti tartományok diclatorává neveztetett. 

Montevnrde, ki Porto Cabellóba vonult vissza, mindig nyitva 
tarthatta az országot egy uj spanyol betörésnek; Castillo, Cabal 
és UrbanP.to, ::~z uj-granadai c~apatok parancsnokai, másutt egye
tiültek ; a llauerok é~ rabszolgák, fölkelésre biratván a szabadság· 
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és zsákmány-igéretek által, guerillákkal népesitették be a végtelen 
p am p á ka t, s a négerek vérszomj a és merészsége szövetkezett 
az európai ravaszság és fogárdossággal. Boiivar tehát a városokra 
volt szoritva, a hol is alábbszállván a szerencse által keitett lelke
sültség, kikelnek kényoralma ellen, s politikátlan Uirelmetlenség
gel köztársasági kormányt követelnek. Mmden oldalról szorou
gatva és vereségeket szenvedve, oda hagyja Venezuelát s Carta
genába tér vissza; ott épségben találja a sZlhadságot, de szél
hullva a tartományokat; s megbizatván R congressu~ által, hogy a 
szövetségi tekintély elismerésére kényszerítse az ellenkezőket, ma
gát Cartagenát is ostrom alá kellt.:tt vennie. 

A Spanyolországban ismét hatalomhoz jutott király pártiak 
most már a fellázadt gyarmatokra is kiterjeszthetvén gondjaikat, 
Morillo Pál vezérlete alatt a hazai harczokban megedzett tiz ezer 
embert küldöttek oda; azon hitben lévén, hogy még most is Cor, 
tes és Pizarro amerikaiaival van dolguk, s hogy néhány zászlóalj 
elégséges leendett azok megfékezésére. Sokan az útban vesztek 
el, sokat az égalj ölt meg, a többi aprólékos csatározásoknak lett 
áldozata. Ha Anglia, tizenhat millió lakossal, annyi tengeri esz
közzel s Németországgal zsold jában, nem volt képes megtömi 
két és fél millió észak-amerikait1 a kimerült Spanyolország ho
gyan remélt egy egész szárazföldet elnyomhatni? Mindazáltal, 
felhasználván az egyenetlenkedéseket, Morillo megveri a fel
kelőket, b aláveti V enezuelát. (181 G). Bevégezvén e vállalatot, 
terve volt: Venezuelára támaszkodva Uj Granada ellen kezdeni 
hadjáratot; aztán egyesülve Montessal, ki Quitóban vezette a had
müveleteket, Limába, majd felső Perúba menni, s végre Buenos
Ayrest hóditan i meg. Morillo tehát az egész 10zárazfoldet átölel te 
tervében. Egyébiránt ö nagy ügyességgel s az ujabb korban pá
ratlan vadsággal müködött1 s azt írta VII. Ferdinandnak: 11 hogy e 
tartományok leigáztassanak, az elsií hóditás eszközeire van szük
ség." S egy, 1816 június hóról Bogotából kelt sürgönyben azt 
mondja, hogy minden írni és olvasni tudót lázadórwk nyilvádtott, 
minek folytán ama városban hatszáz elökelöbb egyén akasztatott 
fel meztelcnül. 

A f01-radalmi fönökök, többszöri vereség után, futnak e düh 
elöl, s Boiivar Haitiban huzza meg magát, hol Petion élelmi sze
rekkel és fegyverekkel látja el. Ezekkel visszatér, 1:1 ismét egye
sülvén övéivel, diadalmaskodik és bocsánatot igé1·. Még egyszer 
legyözetvén, ujra Petionhoz menekül, mindig lesve a visszatérésre 
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alkalmas pillanatot. Midlín a venezuelaiak szorult helyzetbe juttat
jak Morillót, úgy hogy csak egy főre van szükség, melly öket 
összcfüzze, Boiivar ott terem j s mig előb b Uj-Granadaból kiin
dul va szerezte vissza Venezucl:it, ru ost ellenkező irányhan kezd 
annak mcghódításahoz. Az Orinoco partjan fekvö Angos~urat 

szemelvén ki a kormány székhelycűl, paratlan merészséggel ke
resztűl hatol az Audeseken, negyvenhárom napi utat téve csikor
gó hidegben, magaslatokon, hol eláll a lélegzet, uj betegségek kö
zött, kitéve az iuÜllzaki esözések által okozott mérges kigőzölgé

seknek, a halálhozó tövisek szúrásainak, s a hegyi zubatagok ál
tali elsepertelés v cszélyeinck. A bámulat, mellyet a merészt~ég kel
tett, zavarba hozza az ellenségeket j s Boiivar a Boyaca mellett 
elterülő gyönyörü Samagoso völgyben döntő gyözelmet viv ki (1819 
aug. 8), elfoglalja Bogotát, s e diadal lelkesültségében a két köztár
saság főkapitányává kiáltatik ki. Santandert rendelvén helyettesévé 
Uj-Granauában, ujból bejárja a szárazföldet, visszaállítja a rendet 
Angosturában, s széltcpvén a 11-íki alkotmányt, Uj-Granada és Vene
zuela összes tartományainak C o l um b i a név en egyesítését hatá
roztatja el. (dec. 17). Népies és képvi:~eleti a kormány, melly sohasem 
leend valamely család vagy egyén tulajdona j szabad a sajtó j mihelyt 
a körülmények engedik, egy város fog építtetni a szabadító nevén. 

Dueno!!·Ayres. 
Boiivar a lángba borult Amerika egyéb részeiben is támo· 

gatja a felkelüket Az 1776-ban alapitott buenos-ayresi alkirály
ság, melly Peru, Brasília, Patagonia, az Atlanti-tenger s az An
desek között talán nyolczszázezer olasz négyszeg mécföldnyinél 
is nagyobb területet foglal el, m;;~gán viseli alapittatásának jelle
géL Az aranyat kutató spanyolok csoportjai ami .. t •Jda érkeztek, 
egymástól távol fekvü vidékeken telepedtek le, s az illy telepe· 
ken egy-egy város keletkezett j nagyságra Európa országaival ve
télkedő tartományokban nincs több egy városnál. Santa--F~ egyet
len városa vala Bueuos-Ayresoek; B11jada Entre-Riosnak j szintugy 
Cordova, Corrientes, Mendoza, s Montevideo is Uruguay ban, mi· 
elött az utolsó költtizések benépesítették volna a keleti rész siva
tagait Minden tartomány független volt tehát s féltékeny a szom
szédokra, csupán a spanyol uralom tartott közöttök némi rendet. 
Buenos Ayres a század elején gyakori támadásoknak volt kitéve 
az angolok részéről; s több ízben el és visszafoglaltatván, lakosai 
saját erőik öntudatára jutottak. De különös kedvezésekben ré

szesittetvén a spanyolok által, kik egyetemmel, hirlapokkal, ren· 
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des gözhajó-közlekedéssel ajándékozták meg, lakosai biztosilva 
lévén a nyomor ellen, nyugodtak maradtak, a földmüvelésre és 
baromtenyésztésre fordítva gondjukat. Midön azonban a spanyol
országi kormányzóság lAlO-ben kikiáltotta a szabadságot, a bu
enos-ayresiek tényleg akarták azt birni, s a cortesekhez követelé
sekkel fordultak, mellyek a teljes felszabaditát>t czé!ozták ( 1811 ). 
San-Martin , ki a spanyolországi hábol'Uban kezdette meg kalo
nai pályáját, Buenos-Ayresbe menvén át, az első lovas ezredet 
szervezte ott, s táborookká neveztetett. 1816 j ul. 9-én a R i o 
d e ll a P l a t a e g yes ü l t t a r t om á n y a i n ak követei előad

ták Bérolmi panaszaikat Spanyolország ellen i s~áz.hetven alkirály 
közül csupán négy volt amerikai; hatszáztíz fö-kapitány és kor
mányzó közül csak tizennégy nem \·olt spanyol, s ugyan igy ál
lott a dolog a többi hivatalokra nézve is i panaszkodtak, hogy 
Spanyolország nem goudoskorlott iskolákról, nem mozditotta elő a 
föld vagy bányamüvelést; miért is függetleneknek nyilvánitották 
magukat. Alig szünik meg a közös elnyomás, a tartományok kö
zölt kitör a kezdetlegi ellenségeskedés; a tizenhárom közül min
denik külön egyediséget akarna képezni; de Buenos Ayres, melly
nek előnyére szolgál, hogy a tengerparton febzik, s gazdag bir· 
tokosai és európai erkölcsei vannak, maga körül igyekezett azokat 
csoportosítani. 

Ch il i. 
Meg lévén má1· eszerint váltva a buenos-ayresi tartományok, 

Cujo, Cordova, Santa Fe, Paraguai, Tucuman, Rioja, a spanyolok
nak felső Perún kivül nem ruaradt egyebök; minélfogva ama fel
szabaditott tartományok szükségesnek látták Chilit is megszerez.ni, 
mellyet a királypártiak 1814-ben a spanyol uralom alá hajtottak 
vissza. San-Martin vezénylete alatt négyewr embert inditot.lak 
tehát utnak (!817), kik esküvel crösitették, mikép "egyesülten 
szivben és erőben nem türnek meg zsaruokot Columbiában, s hogy 
mint aféle uj spartai hősök, soha sem visdendnek szolga lánczo
kat mig az égen csillag ragyog, s vér csörgedez erei kben." 
Nyolcz nap alatt háromszáz mérföldny i ( ruiglia) bámulatos utat 
tettek meg igen magas hegységek között, és győztek, s hosszas 
ellenállás után Chili 1818 első napján &z emberi nem nagy szö
vetségének szine előtt szabadnak nyilváníttatott. O' Higgins Ber
nard, az ujonan felszabadított tartomány fö kormányzójává nevez
tetvén, egy szép és okos nyilatkozatban kifejtette a fölkelés okait. 
Lord Thomas Cochrane, a chilii hajóhad parancsnoka, elősegitette 
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a következő gyÖ;r.€'lmeket, mig végre a spanyol kormány elhagyta 
az országot, s kimondatott Chili egyesülése és szövetsége Colum
biával. Aztán a kormány rendezéséhez láttak j s bár nem ma
radtak el ott a azokott z:wargások, mindazáltal a polgárháborunak 
kevesebb vérrel adózott, s a többi tartományoknál el öbb lépett a 
mérséklet utjára, s igyekezett felhasználni kedvező fekvését és 
természeti gazdagságait. A chilii 1833-iki alkotmány egyike a 
legokosab baknak. 

Az Argentini tizenhárom vagy tizennégy tartomány követe
inek általános gyülése az összes tartományok egyesítését határozta 
el, megtartván azok részére a különleges függetlenséget egy tör
vényhozó és alkotmányozó gyüléssel, s a buenos-ayresi kormányra 
bizván a végrehajtó hatalml\t. Az 1826 decz. 24-én szentesitett 
alkotmány egyedüli vallásul a katholikát ismerte el j képviseleten 
alapuló köztártasági és központi rendszert léptetett életbe j a tör
vényhozó hatalmat két kamrára, a végrehajtóit öt éven át hiva
taloskodó einökre bizta. Azonban a tartományok egy réRze előnyt 

ad a szövetségi rendszernek, s nem ismeri el Rivadivia elnököt. 
A Plata folyam torkolata körül elterülő keleti rész, melly 

P r o v i n c i a T r a n sp l a t i n a néven B rasiliához kapcso itatott, 
hosszas háborura (1821- 26) adott okot az argontini köztársaság 
és Brasília között, melly utóbbi végre 1828 aug. 27-én elismerte 
ama tartomány függetlenséget 1 R es p u b l i c a C is p l a t i n a czi
men. Montevideo, mclly szintén viszály tárgyát képezte B rasilia 
és Buenos-Ayres között, K e l e t i U r u g u a i néven miodkettőtül 
függetlennek és szahadnak nyilváníttatott (1829 ezept. 10). 

(•a ra gu ai. 
Paraguaiban a forradalom gycplöit Puyrredon ragadja kezébe 

( 1809) j de a creol doctor Francia, titkár a junLanál, csakhamar 
az ügyek élére emeltetett j s akadályoztatván az egyesülésben 
Buenos-Ayressel, örökös dictatorrá s a papság fejévé teszi magát 
(1814)j eltöriiivén a zárdákat és helyhatóságokat (cobildo) ül
dözte a spanyolokat, s az országot a titok fátyolával, önmagát a 
régi Dionysiusok óvintézkedéseivel vette körül. Bökezü sajátjá
ból, takarékos a közvagyon k~zelésébeo, egyszerü, becsületes, Na
poleon lelkes bámulója, legfőbb jónak a függetlenséget hiszi, a 
szabadságot bölcs egyéneknek valónak találja j utakat nyitott és 
biztositotta azokat ; övéi, önmagukra lévén utalva, növelték a ter
mékeket s a hazai ipart, s gyakran az akasztófa volt az eszköz, 
melylyel Francia munkásságra serkentett. Az idegenoket ép olly 
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gondosan kizárta, mint a jezsuiták más ezélokhól; a kik mégis 

bejutottak 1 annyira szemmel tartattak 1 hogy birt sem adhattak 
magukról rokonaikua.k: igy jártak Bonplan d, Longcharop és Ro
gier természettudósok, kik évek hosszu során át voltak ott letar
tóztatva, s kik Francia haláláva.\ (18411 szcpt. 20) elhagyván amaz 
országot, pontos leirá~t adtak arról. 

Cuba hű maradt Spanyolországhoz, mert jobb bánásmódban 
ré~zesittetett, s méginkább, miután n többi gyarmatok elvesztés•:! 
szükségesnek mutatta a kiméletes eljárást. Spanyolország, me ll j 
ezen szigeten, .Mexikón és Perún kivül már mindeot elvesztett, 
végerőfeszítéshez készült, hogy ujra föl .. melje zátidaját; de a Ca
dixban összegyüjtött csapatok kikiáltják az alkotmányt. Az uj 
alkotmányos kormány megkinál ja saját jogaival az amerikaiakat; 
de ezek beláttált, mikép ugyanazon alkotmá!.ynyal nem lel1etett 
kormányozni l~gymástól olly távol eső népeket. Morillo 1 belefá
radván a vad és gyümölcstelen háboruba, fegyversziinetet ajánl, 
Léke-poharat ürit Bolivárral, s Eur<'1pába té1· vissza, ho~y más 
szabad~ágok ellen küzdjtin. A parancsnokságban üt felváltó La 
Torre a tinaquillói síkon legyőzetil( BuliYar által (1~21 jun. 25)1 

ki visszautasítja a diadaljáratot s azt rnondja: --- Olly en1ber mint 
én veszélyes egy népies kormányban ; P''lgar altarok maradlli1 

hogy én és míndnyájan szabadok legyünk." Míndazáltal einökké 
teszik öt. Az akkor kihirdetett alkotmány négy évre választandó 

elnököt, senatust, képviselő kamrát rc11delt s minden születendii 

gyermeket szabadeak nyilvánított. 

t•~ ru. 
Követ\·e az Egyesült-Á~iamok pt':ldáját Peru már J 780- hE<11 

fölkelt, a mikor is forradalmának élére Josuc Gabriel Condorcall
qui, az Inc!Í.~ ivadéka, állott, ki ujra fölvdtc az ií~;Í Tupa c Amru 
nevet. Csupa nemzeti érzelmektől lelkesittetvc, nem akat·t kezf't 

fogni a honoselit spanyolokkal, vagyis megfoszíotta magát a Hiker 
egyedüli eszközeitiíl. Legyőzetvén tehát, elfogatott és kegyd:eniil 
ki végeztetett: 'IZ indiánok, kik öt mcgboszulandf,k a hegyekbül 
előtörtek, legalább huszezer SIJratai polgárt legyilkoltak, de ök is 
hasonló véres biintetés alá estelt. Egyéb kisérletek sikeretienek 
maradtak mindaddig, mig Peru panaszait a többi déli gyarmato

kéival nem egyesitette Spanyolország ellen ; akkor San-M.,rtin 

tábornok, Cochr~ne tengernagy s a chilii flotta megérl{eztek, hogy 

fel~zabaditsák azt (1819), s hatalmukba keritették Calaót és Li

mát. Azo:.ban csakhamar egyent-lleuség támadt a két V('Úr kö-
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zött j San-Martin, egyeuüli vódnöke maradván a független állam
nak (l Fl 21 okto b. 8), megp!trancsolja, mikép a bens?.ülöttek ne in
diánok nak banern peruiaknak neveztessenek; eltörli a testi szol
g:llmaltat, s n karja, hogy sz~ bad ok legyenek, Lik rabszolgáktól 
f.,gnak szüietni; dc egyszersmind akadályo,..ni igyúszik a spanyol 
családoknak Eurf,pába átköltözését, üldözi a papságot, s ünnepé
lyek és lakomák zajában fojtja el az elégiiletlenek kiáltásait. 

Boiivar tehát Columbiaból, San-Martin Peruból terjesztik a 
kiizt:irsaságot, mignem Guajnquilban találkoznak, kardjuk hegyén 
hordoz\'a a függetlenséget; s a két szabanitó előnyomulásának ha
tárt szab a szabadság, mellyet szemben találnak. San-Martin az
tán magán éldbc vonult vissza, nem fogadta cl a gcneralissimue
ságot, megelég ed vén a szabadság els ö kah'n"jának czimével. -
"Egy szer<'nesés katona jelenléle, bármilly önzetlen legyen is az, 
t11indig veszélyes egy uj államra nézvo. Jelen voltam Chili és 
Pc:ru függetlenségének kikiáltatásán j kezeimmel támogattam a 
zászlót, melylyel Pizarro )r~igázta az lncák birodalmát, s megszün
tem a uyilvános~aág embere !cuni: bőven kárpótolva a forradal
makban és csatatéreken töltött tíz évért, beváltottum a különbözö 
tartományoknak, hol küzdöttem, adott azon szavamat, hogy füg
getlenekké teendern s reájok hagyom tetszésök szerint választr.ni 
maguknak kormányt." Cochrane, miután melegen szolgálta a sza
badság ügyét s tönkre tette a spanyol tengeri erőt a Csend<:>s
Oceáoou, ~zíntén visszavonult, mignem Brasilia csáazárja által a 
tcngeré~:;zet élére állittatott ( 1823). Melly tény azt engedi gyani
tanunk, hogy a szabadság e lovagja inkább csak a dicsöség é8 
vállalatok nyugtot nem engedö szeretete által sarkalt~tott. 

BoliYar teljesen megtisztítja az országot a királypártiaktól ; 
felszó;ittatva a peruiak által, verné vissza a spanyolokat (18::!3), 
elfoglalja Calaót Lima mellett, rnelly ujra a spanyol lobogót tüzte 
ki j s az ayacuchoi csataval , melly a déli forradalom legnevezete
sc1bike (1824 dccz. 10), véget vet az európai uralomnak. Dicta
tori hatalommal felruházva, Bulivar lecúllapitja a benső viszályo
kat, s olly engedelmességt·e talál, miszerint félnek, nehogy visz
szaéljen azzal. Róla neveztetett el Felsö-Peru köztársasága (1825 
aug. 10), me !ly nem akart egyesülni a platai és alsó-perui köz
társaságokkal, hol Boiivar rlictatorsága erősíttetett meg. Bolivar
tol, ki három köztársaságnak adott létet, Bolívia alkotmányt kér; 
s "ri, a katon11, ki rabszolgák között született, kinek gyermeksége 
esak lánczokat s érett kora csak bajtársakat ismert, kikkel szét-
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törni igyekezett azokat, u eleintén vonakodik, végre mégis reááll, 
B két kamrát, egy vizsgáló testületet s élethossziglani elnököt ren
del, ki parancsnoka a hadseregnek és tengerészetnek, ellenőrzi a 
pénziigyeket, nevez a polgári és katonai tisztségekre. Az elnök
ségre BoJivar választatott meg. 

Nem feledkezett ö meg Columbiáról j s miután öt éven át 
fáradozott volna, hogy szabad népekkel vegye azt körül, vissza
térvén oda, az országot belsö villon~ásokban s fölényben a foe
deralistákat találja, a az irigység dicsősége ellen zsarnokságnak 
kiáltja ki az egységet, mellyre ö törekszik. Dictatori hatalommal 
ruháztatja fel tehát magát ( 1826) j de az erőteljes rendszabályok 
növelik a gyanut, hogy császár akar lenni. - "Nem érzem ma

gamat rnentnek minden nagyravágyástól j s szeretetböl jó hirnevem 
iránt, pol~ártársaim minden főlelmét eloszlatni, s halálom utánra 
a szabadsághoz méltó emléket biztositani magamnak, ez ohajtá
som. u Igy irt Boiivar elbocsáttatAsát kérve j de a congressus nem 
egyezett bele. 

Mexlcó. 
Mexicóban, jóllehet a közlekedés megszakittatott az anyaor

szág-gal, nem merültek fel fontoRabb mozgalmak; s aközben egy
némelly utazók megismertették a7.t 1 főleg Vancouver és Humboldt: 
de az 1808-iki spanyolországi állapotok nyugtalanságot és össze
esküvéseket szültek az európaiak ellen és sok vérontásnak lettek 
okozói; s a fölkelök bandái soha sem fékeztethettek meg. A 
spanyol cortesek Mexicót a spanyol terület részének nyiivániták; 
de Iturbide Ágoston ezredes egy banda élén igen sok tartomány 
urává tette magát. O Donoju alkirály kénytelen alkudozni ( 1821 
aug. 24), s souverainnek és függetlennek ismerni ~1 az országot, 
melly, Me x i c ó i b i r o d a lom néven, a ~panyol király vagy egy 
ott székelő királyi herezeg által alkotmányosan kormányzandó. 
Iturhide, a forradalmi junta elnöke, csakhamar Mexicó császárává 
kiáltatja magát (1822)1 s bökezüen jutalmaz és rémit. Ezáltal 
elégületlenséget kelt maga ellen; s visszakövetelik a congressust, 
a szabad sajtót, a kikötött jogokat; Santa-Anna tábornok pedig a 
köztársa11ág zászlaját emeli fel. Iturbide a vadakat hivja segélyül, 
de megelöztetvén leköszön ( 1823), s Olaszországba menekül : s 
nem sok id ö mulva partraszállást kisérelvén meg ( 1824), fogságba 
jut és agyonJövetik (juJ. 19). 

Drasllla. 
Brasília másféle utakon jutott a szabadsághoz. A forrada-
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lom előtt há.•·om millió nyolczszlizezer lakost számított : illy ke
véssé növekedett népessége! Férfi kolostor huszonkettő, női egyet
len sem találtatott az országban ; és jövedelme mintegy száz
milliót tett , a gyémánt-bányák inkább fényűzésből müveltet
vén mint hasznuk végett. A portugaliai törvényszékek a gonosz
tevőket, s a.r.; Inquisitio a hébereket szállíttatták oda; s az 1787-
iki alkotmány szabadságot engedett a benszülötteknek. Pombál
nak terve volt Brasiliát tenni a portugal birodalom székhelyévé, 
melly a világ leggazdagabbjává válhatott volna, lévén ott arany, 
gyémánt, cochenille, czukor, indigo, gyapot, dohány, szóval min
den, mit a talajtól várni lehet. E terv valósitható vala, midőn a 
regens dom Joao (János), Napoleon által Európa elhagyására 
kényszerittetve, Rio Janeiróba menekült (1807), melly azon percz
WI fogva igen nagy virágzásnak indult. Eleintén a Pombal által 
alapitott maranon i társulat egyedáruakadott ott; s annyira meg volt 
uehezitve az idegen gyártmányok bevitele, hogy lakomákon, hol 
különben csak ugy csillogott az eziist, gyakran nem jutott min· 
denkinek kés, s egyetlen pohár járt körben ; igen sok ott a vas, 
ru indazáltal Portugaliától kellett azt vásárolniok; ugyan igy voltak 
a sóval j igen becses gyapotultból csak durva vaszn&t szöhettelr, 
melly legfelebb rabszolgák használatára volt jó; hogy kiépítsék • 
bámulatos cariocai vízvezetéket, Europából szállittatták a köveket. 
Az olttatás és törvénykezésre nézve az anyaországtól fü~?!!;Öttek, 

melly szitotta a versengést a kapitányaágak között. Dom Joao 
eltöriilte a gyarmat-rendszert, s szabad bemenetet engedvén a szö
vetségesek hajóinak, dlíkészitette az emancipatiót. Felszabadítta
tott az ipar; kezdetét vette a nyomdászat; egy hirlAp indittatott 
meg; vegy- és boneztani mühely, leszámítolási bank, legfőbb tör
vényszék állittattak fel ; egyéb ujitások is történtek, mellyek azon
ban inkább csak jó akaratról tanuskodtak mint körültekintő okos
ságról, mert még akademiát is akartak, Párizsból híván abba tago
kat, mialntt az olvasást sem tanították. 

Az anyagi mozgalmat azonbau az értelmi követte, melly 
•·ögtön kivonta magát a regens befolyása alól. Ez egyszerüen, el
szigetelten élt, mindazáltal kincseket pazarolva a nemesek tartá
sára, kik öt követték, s kik visszasirva a szülőföld után, megve
tették ez ujat, mellyet számkivetési hely gyanánt tekintettek. Na
poleon bukásával, Joao nem birta magát elhatározni a visszatérésre 
Európába, s hasznosnak hivén egyenlökké tenni és egyesiteni 
Portugaliát, Algarvet és B•·asiliát, ez utóbbit királysággá emelte 
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(1815 rlec. 15). Midön Portugaliáb:m ldtört a forrarialom, ott is 
megkezdődtek az izgatásol(1 s növekedvén a szigor következté
ben lázadás~al végzödtek (1R21), igazságos és szabadelvű kor
mány követeltetvén, melly széttörné az országra nehezedő zsarnoki 
igát; s hűséget esküdtek a királynak és a portugal alkotmányra. 
A király összefogatja az összegyüjtött tanácsot , s szétszóratja 
és öleti, aztán az urakkal és a kincsekl(el hajóra száll Lissabonba 
evezendő, dom Pedrót hagyván regensül. 

A portugal cor!esek szeszély szerint osztották fel Brasiliát, 
s vonakodtak részesiteni azt saját szabadságaikban; a brasiliaiak 
tehát, kik már különben is elégületlenek voltak, látva, hogy is
mét a lassu menetü európai törvényszékektől tétettek függökké, 
zúgolódnak : San Paolo tartomány az első, me Ily fölkel (l H 22); 
ezt követi Minas Gera11s1 melly egy század lefolyása alatt ötszáz
ötvenhárom millió aranyat adott a kot·onának , nem számítva a 
gyöngyöket és gyémántokat; R azt kivánják Pedrőtól, ne utazzék 
Európába, hová a cortesek által idéztetett. Ő teh:it elbocsátja a 
portugal csapatokat (máj.); s levelet ir atyjához, mellyben azt 
mondja, hogy "az alkotmány képezi a nép boldogságát, de még 
inkább a király szerencséjét j"· jelvényül a karon viselendő három
szöget fogad és fogad tn t el Füg g e t l e n ség v a g y h a l á l fel
irással j s egy alkotmányozó és törvényhozó gyülést hiv össze, 
melly kikiáltja a függetlenséget: Brasília császárává koronáztat
ván (ok tob. ll), Pl,rtugaliának hasznos barátság és irtó háboru 
között enged választá11t. 

A fontosság, mellyre Brasília szert tett, feljogosította azt 
függetleniteni magát egy távoli kicsiny országtól, annál inkább, 
mert már hozzá volt szokva a honi kormányhoz, s nem csekély 
áldozatol{kal tartotta azt fen. De nem sokat lehetett várni az al
kotmánytól egy olly annyira kevert nép kiizött, melly rendszeres 
tudatlanságban tartatott, hol a rabszol~aság mef:bllrátkoztatta az 
ember eket a vétkek és erőszak látványával, hol nem vala társa
dalom, hanem csak patriarchák tömöriilése. Hogyan lehessen bé
kére sz~mitani négerek 1 fehérek, mestizok, rabsznlgák, szabadok 
között ? hogyan a különbözö érdekek által vezcrclt, s mir1daz 
ellen, mi nem brnsiliai, halálos gyülöletet tápláló tartományok kö
zött? Coakhamar három párt keletkezik: egyik a köztársaságot, 
másik nz egyesülést Pnrtugaliával, a harmadik dom Pedrót akarja. 
Ez csak a várost ismerte, s nem volt éles elmü törvényhozó: be
csületes, vallásos, szabaddá akarta tenni a népet, de nem ismerte 
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a ezéihoz vezetli ntalmt. gJvesztvc higgarlts:l.gát kisérleteket tesz, 
criíszakoskodik , R feloszlatja a congr·eHSHst, de megadja az igért 
alkotmány l ( 1 ri 24 marc~z. 2!) J, llltJlly Bt•;tsili:H d nm P··drn dynasti
ája alatt HzabauJA (·H függdlenné tPHzi j a katholiku valláll uralko
dónak nyilvánittatik, a többiek magán gyakorlata meg van eH
gr~d ve ; k•~ttií a kamra, ~~gyik ideig,- a má~ik élethos~ziglani , de 
választás alá esií; a cs:\szárt iildi a végrehajtó H a mérséklö ha
talom; szabad az ngyén, a sajtö, a tulajdon. Dom Pedr·o iskolá
kat alapitot t, megszoritotta a kiadásokat, nii v elte a haderiit, min
Jr.nt elkiivetett, hogy eleget tegyen az nj ot·Hzág szükségeinek, s 
hngy elfojtsa a ki-kiWril lázad:ísnkat. Portugalia, miután többször 
megki~érlettc volna BraBilia alávetését, elismerte annak független
ségi·t (l Fl:.!f> aug. ~9.) H elfogadta barátságát, b4toritva Ausztria 
által i~, melly a lmtsiliai fölkelé~Len nem a Rzokásos szabadelvü 
forradalmat, hanem egy korlátlan e•á~?.:ÍI'Rág megalapit:ísát látta. 

A diplomacziai biilc~eség, mellyuek nagyon is szokott dolga 
meg1epetni hagyni magát, nem látta előre a k~t korona eHhetöle
gcs njböl egyesitéset. Midíín tehát VI. János meghalt Lisssabon
ban (l 8 ~6 mar ez. lO), dom Pedro, a tan á es megkeresése folytán, 
fölvette a por·tngali l<irály czímet j dc minthogy jogsértés nélkül 
nem tarthatta azt meg együttcsen Brasiliával, a portugal trónt 
leányának Maria da Gloriának adta át. Azonban testvére dom 
:\liguel öt P01·tugaliában idPgennek, s ugyanazért ama koronához 
való minden jogtól elesettnek nyilvánította. Dom Pedro tehát ott 
állott, hogy elveszítse azt ugyanakkor, midőn Brasília trónján is 
fenyegPttetvc ér·ezte magát a benszülöttek által, kik mindig gyü
lölettel vi:seltetvén a honosult portugalok ellen, lázadásokban tör
tek ki. Dom Pedro, nem lévén kedve eröszakosan állitani vissza 
a rendet, leköszön fia ll. Péter javára (1831 april 7), s Európába 
kel át. A kormányzó~ág, melly ekkor telállittatott, orvosolja a ba
jokat, vizsgálják az alkotmányt, jobban körülil·ván a hatalmakat: 
de kül-háborúk és bel-villongások a császáriak és köztársaságiak 
közölt tartják ismét izgatottságban az uj birodalmat, mellynek 
minden dicsőségell jövöt igér l). 

A gyarmatok fölkelését nagyon érzi Európa: Mexiko meg
szünik ide kiildözni kincseit; a karok elvonatnak a bányáktól, 

1) 1844. oktoberben egy gyémánt-bánya fedeztetett fel Sin<·uru mellett, 
kilenczven márföldnyire (leg11.) Bayatól; a 4ö végén már uégyszll.zezer ko.rat 

gyémá11tot adott, melly11ek értéke negyvennyolcll millió liránll.l többet tesz. 

XVllL 35 
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hogy fegyvert fogjanak j s mig Vera Cruz kikötöjéből előbb éven
ként mintegy száz milliónyi került ki fémél'tékben, 1806 ban Spa
nyolország onnan csak hatvan millió fraokot kapott 1

). 

Paruuuat corrgre!lsu"'. 

Anglia, hi ven a benernavatkozás elvéhez 11 kapva az al ll al
mon alábbszállitani Spanyolországot, lassan-lassan a mint a szeren
eae kedvez a tartományoknak, ha nem egyébként, tényleg elis
meri azokat. A Szent-szövet~ég el akarná fojtani az amerikai for
radalmakat, a nem tehetvén egyebet, befeketiti azok tényeit és 
főnökeit j de az amerikai szövetség aközben megszilárdult. Egyet
len családdá tömöriteni a kardja által teremtett nemzeteket, s a 
kö~társaságok szent szövetségét alakitani azokból, ellentétben az 
európai királyok Szent-szövetségével , ez vala Boiivar Illigy esz
méje. Már 1824-ben felszólította az Egyesült-Államok, Mexikó, 
GLtatimala, Columbia, Perú, Chili, Buenos-Ayres követeit, jöjjenek 
össze Tacubayában a panamai földazoroson "görubünk eme köz
pontján, melly egy részről Ázsiára, más részről Afrikára és Euró
pár·a néz," hogy fentartsák a szövetséget , megállapítsák egymás 
között a a többi batalmakkal szemben a közjogi viszonyokat, s 
egyszersmind foglalkozzanak a tet·vvel, mikéot nyittassék egy át
járás a földazoroson keresztül. Csak 1826 junius 22-én gyülhet
tek össze a spanyol iga alól felszabadított tizenhárom millió ember 
képviselői, megerösitendők azon elhatározásukat, hogy szabadok 
és függetlenek akarnak leoni. De mert járatlanok az ügyekben, 
mert féltékenyek a szabadságra, mellyrlll még nem tudják, mi az 
s mennyi józanságot igényel, mert nincsenek beletöröd ve egy 
olly társadalmi állapotba, melly megfékezi a szabaeljára bocsátott 

') A azáz11d l<ezdet~n Dél-Amerik11 volt még legdnsabb termőhelye az 
aranynak, mellynek egy harmnd, Columbiáb61, egy harmada Brasiliából, a többi 
Mexik6b61 és Perúból került hi. Azóta Európt jóval túltbtt rojta. Ha Craw
forrlnak hitelt arlhatunl., az afriknink poralakban k~tszeres~t gyiijtik ös•ze az 
aranymennyiségnek, mellyet Űr<H•zor8>-ág, Erdély és Magyarország szolgálr~~otnak; 
az indiai Sziget-te:1ger Afrika turméhéuek mintegy ha•·madát adja. Észak-Ame
rikAban néhány PV óta sokat ll.snak, föleg pedig északi Carolinliban. 1824-töl 
28-ig e tartomAny csuk mintegy 108,000 dollárnyit (fí72,500 fr.) adott a pénz· 
verdébe; de 18:.!8-tól 33-ig ,,z, dS!i Carolina és Georgia 2.77t,Oo0 dollArnyit 
(14 és fél milli6) szolgált~~ottak, melly ö~szeg alig teszi felét a kiásott mennyi
stlgnek. Ké~öJb még végtelenü! nagyobb eredmtlnynyel történtek az ásatásolt; 
ujabban pedi~ California aranytermő földei födö,tettel< fel, rr.ellyl'k, ngy lá.t,zik. 
változást fognak elllidtlzni ama fém aránylliuan. 
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szenvedélyeket, semmire sem tudnak menni. Az észak-amerikaiak 
jelen vannak ugyan a congressuson, de new vesznek részt benne. 
Chilit belsö zavarok tartják távol; Buenos-Ayres vonakodik meg
jelenni j Bolivia még nem ismertetett el függetlenBek i Brasília, 
mert különbözö módon jutott a szabadsághoz, meg nem hivatott j 
Paraguai elszigetelten élt : miért is csupán Mexiko, Guatimala, 
Columbia, Perú követei esküdtek örök szövetséget, szövetséges és 
képviseleti népies köztársaságot kiáltván ki egy alkotmó.nynyal, 
mellynek mintájául az Egyesült-Államoké szolgált, a vallási tUre
lem kizárásával. 

De e közben a peruiak megdöntik a Bolivar-féle alkotmányt, 
mint reájok eröszakoltat, s nemzeti congressust sürgetnek i visaza
küldik a columbiai hadsereget, melly /:iket felszabadította, a La
mar József tábomokot nevezik elnökké. 

Boiivar a katonai lángészszel nem párosított törvényhozói 
bölcseséget; s a déli köztársaságoknak nem csekély ártalmukra 
szolgált, hogy csak harczosaik voltak, nem egyszersmind szerve
zöik is, hogy voltak Napoleonjaik, de nem volt egy Wllshington
j uk. Bolivar, nem fejthetvén ki többé tevékenységet a csatatére
k en, a törvényeket veti alá, kitüntetésekre, hatalomra vágyik, e 
mindenütt saját alkotmányát akarja makacsul meghonosítani. Lát
ván hazája bajait, felkiált: - "Megezerezt ük a fllggetlenséget, de 
a többi összes politikai és társadalmi javak árán;" s a fejetlenség 
egyedüli gyógyszerének a dictatorságot tartván, eltörli Columbia 
alkotmányát, korlátlan hatalmat ragad magához, kihirdeti a tör
vényelötti egyenlliséget s a sajtó-szabadságot, felelős miniszteri· 
umot és állam-tanácsot alakit; nyilvánosságra jövén egy összees
küvés, börtönre veti Santandert, az l:l ellenfelét, s növeli a had
erőt, szuronyokban és a kivégeztetésekben keresvén támaszt. 
Látva ez eljárást, sokan kétségtelennek tartják, miszerint annyira 
megfeledkezendik magáról, hogy királyi jogar után fogja kinyuj
tani kezét; Európa már mint bizonyosat hirdeti azt i s lapjai bán
talmazzák az uj Cromwell t, az amerikai Napoleont, s felbérelve 
kiparódiázzák ismételt lemondásait Ő azonban még a perui con
gressus által neki felajánlott egy millió dollárt is csak azon fölté
tel alatt fogadja el, hogy ez összeg ezer néger rabszolga megvál
tására fordittaesék ; s megelégedve az atya és szabadító czimek
kel, kijelenti, mikép megszünnék élni, a melly napon érdemetlenné 
tenné magát azokra. Aztán 1830 január 20-án lemond az elnök
ségröl, el lévéu batár ozva kiköltözni hazájából. - "Lefizettem tar-

85• 
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todsornat (monda a columbiaia.khoz) a hazának éa az embt~risfig

nek : vért, vagyont, egésztiégct áldoztam a !:IZahad~:í.g ügyeért, a 

mig az veszélyben forgott. Most miután Amerika nem marczau
goltatik többé a ItAboru által, sem idt>gen fegyverek nem fertőz

tetik azt, visszavouulok, nel10gy jPlenlétem akadályul ~;zolgáljon 

polgártársaim boldogságának. c~ak az ország java parancsolhatja 
rám a hazából öriik szám ki vettetés kemény l~énytelenségét." El
lenségei mil1ént a többit ugy e leküazüné~:~ét is sziulésnek vették, 
mit csak azért tett volna, hogy ismét visszaadassa magának a ha
talmat; de boldog az ember, kinek csnpá.n szándékait lehet rúgal
mazni ! Az cWitéletes történelem egyedül a trón-keresésben ké
pes nagyravágyást látni: a nagy szellemek sokkal nemesebb büsz
keség által sarkaltathatnak; s a jogar soha scm dicsöithette volna 
meg ugy Boliva1·t, mint a kard, mellynek egy continens köszöni 
szabadságát. -- "Azt hiszik feliilem ( mondá ll), olly esztelen va
gyok, hogy nagyravágyáaMI le akarnám magamat alacsonyítani 't 
A sz a b a d i t ó ez im nem dicsöségescbb-e a k i r á l y névnél ?" 
Mielött odahagyta volna Amerikát, meghalt (deez. 17). 

KöZ~(J-nmerl kai klizflír!'!aHilg. 
Közép-Amerika köztársasága, melly egykor a guatimalai al

királyságot képezte, a nyugati hosszuság 85o és 97" s az északi 
szélesség 8° és 17° közrit t százharmincz mérföld (le ga) szélesség 
mellett százhatvan mérföld hosszuságban tl'l'ül el, ötszáz mérföld
nyi partvidékkel, tizenhát·orn kikötővel a Csendes és Atlanti-ten
geren, s igen sok szigcttcl. Lerázván a spanyol igát (1821 szept. 
21), sok forradalmon ment keresztül. Csatlakozván a mexikói 
szövetséghez, Iturbide hitoriása követKeztében elszakr-d t attól ( 1823), 
s Köz é p-A me r ik a E g yes ii l t-A ll am a i ez imet vett fel. Mi
után 1824·ben a foederalismus jutott tulsulyra, az ország öt ál
lamra osztatott, mellyek: Antigua, San Salvador, Comayagua, Gra
nada, San Jose; Uj-Guatimala 1) pedig szabad kerületnek nyilvá
níttatott, melly gyülhelyül azoigáina a congressus részére: kikiál
tatott a rnunka-szabadság, eltöröltetett a rabszolgaság, kárpótlás 
határoztatván a tulajdonosok részére, mit azonban azok nem fo
gadtak el. De 26-ban kitör a polgá1·-háboru. Az ősi családok, 
mellyek meggazdagodtak az egyedáruságból, s kegyekkel halmoz-

1
) 1776-ben Gnatimale. egészen elsülyedt, nyolczezer családot temetve 

romjai e.lá, H más helyütt egy síkságon épittetett fel, melly fölött két vulkán, 
egy viz és egy tÜ11·báuy6 uralg. A régi váro~ 1 799-b~u épült ujra. 



tattak cl a spanyol udvar nltal, a forradalom után veszve látván 
hatalmukat, a kiizpontosittht olutjtottál<, illy uton remélvén ismét 
befolyáshoz juthatni: rn~llettök vannak a papok és szerzetesek, s 
központjuk Guatimala. Ellenben azok, kiknek a forradalom meg
szerezte az egyenWséget, a szövetséget pártolják s San Salvador 
körül csoportosulnak. Vadul folyt tehát a háboru, mignem 29-ben 
a szövetségiek bevették Guatimalát, öldökölve, rabol va, elüzve a 
szerzeteseket; s Morazan, elnöknek kiáltatván ki, nyolcz éven át 
fentartotta a nyugalmat. De midőn hivataloskodásának ideje le
járt, kitörtek a panaszok ; azt mondották róla, hogy elpazarolta a 
ltözvagyont, élethosszi~lani elnökségre vágyott, visszaélt a hatalom
mal: minélfogva a centralisták Iterekednek feliil. 

Egyanakkor kitört a cholera (J8~7), s méregnek tartatván 
a kormány által javasolt gyógysze1·ek, lázadás ütött ki: Carrcra 
Rafael, husz é veR mulatt, a fölkelök feje, fölébreszti a k:1pzsiságut 
é~ ba honát, veszi-lyben forg-ónak hirdeti a b i tet, félmeztelcnen, szent 
képek ciiilvitele mellett, lá.ndzsákkal 1 fejszékkel,, botokkal fölfegy
verezve kelnek utra a hízadók. [{láltozvll: - "Eijen a vallás, ha
lál az eretnekeluc, halál az iriegeneki-e ;" ~ utánok niík és gyer
mekek zsalwkkal ellátva a rnnrtalék részére. Igy vonulnak Gua
timala felé, mialatt a ~zövetségiek is oda tartanak, hogy vissza
helyezzék Morazant: minélfogva a centr11listák embertelen ellen
~égek és kevéssé megbizható tizövctségesek közé vannak szoritva. 
E:zek azonban megegyezkedtek velök; de alig mentek be a vá
rosba, Carrcn1. nem birja fékezni zsákmányszomjas embereit; a 
papoknak és szerzeteseknck nagy fárads;igukba keriilt visszatarta
niok és •·ábeszelniük iíket, hogy megelegedvén hatvanezer lírával 
elvonuljanak. 

Morazau ekkor, összet;zcdvén a cs11patokat, elfoglalta Gua 
timalát, s megváltoztatta a hatóságolt>tt. De Carrera ott terem, 
,.; megveretvén ujra összeszedi magát. :J9 elején, Honduras és 
Costa Ricca függetleneknek n.vilvánítják magukat a szövetségtöl; 
minek folytán a centrali~túk ujra fölemelik fejöket, {~s segélyül 
hivjak Canerát, ki tamogatva az aristokraezia által, leveri a szö
vetségickct, dictatorra teszi magát, s ha kellő kepességgel birna, 
ujra szervezhctné az országot, mint ki roppant népszerüs égnek ör
vendett a négerek, indiánok, mulattok, söt a papság és ariatokra
ták cWtt is, kik ismét fölelevenítették ott a türelmetlen törvénye
ket és a kiváltságokat. De Morazan, bár gyengén, tartja magát 
:-lan Salvadorban; Honduras a mulatt Ferrerának engedelmeske-



dik i a többi államok szint~n különbözó ~~ egymll.s között viszál
kodó fök alatt állottak. Cartagena 1871-ben elsülyedt. 

Hondurasl a hajók acajou fájáért (mahagony) keresik fel, 
mellynek szépsége a mult század elején vonta magára a figyelmet. 
Anglia 1808-ban Spanyolország beleegyezésével Yucatan tarto
mányban a Balise folyó mellett husz évre egy telepet állitott ama 
fa vágása végett i 28-ban lejárván a megszabott idö nem akar 
kimozdnini 1 s az ottani királyok egyike által végrendeletileg ma
gának engedteti át, s 18-U-ben elfoglalja a tartományt. Nem ré
giben a közép-amerikai köztársaság visszakövetelte ama birtokot, 
melly igen fontossá válandik, ha egykor a panamai földszoros át 
fog vágatni. 

Mexlkó. 
Mexikó, midön szövetségileg szervezkedett (1829 marcz. 20), 

az összes spanyolok kiüzetését rendelte el, kik negyven ezeren 
voltak, s százmillió piast('rnél többet tova vittek magukkal : ha
sonló volt ez a mórok kiüzetéséhez a félszigetről. Spanyolország 
egyidőben visszaszerezhetni remélte Mexikót, hová Barradas ve
zérlete alatt öt ezer embert küldött (júliu~ ), bök ez ü igéretekkel 
egyengetvén utjokat j de az ellenség láttára lecsillapultak a párt
szenvedélyek i a bátor és engesztelhetlen Santa-Anna, V era Cruz 
kormányz(lja, fegyverre sz6litotta a mexik6iakat, s megtámadta és 
visszavonulni kényszeritette a partra szállott csapatokat (szept. 17). 
Azonban csakhamar ujból kitör az egyenetlenség; Guerrero, kit 
egy katonai forradalom emelt a hatalom polczára, egy másik ál
tal letaszittatik arról i Buenos-Ayres, C bili, Guatimala köztársasá
gok egymás között dulakodnak j s unitariusok és foederalisták fel
váltva vérengző győzelmekkel becstelenitik meg magukat. A foe
deralisták a szabadkőmíves páholyokkal szövetkeztek, mellyek az 
Egyesült-Államok miniszteriuma által alapittattak ottan; az unitá
riosok ellenben a sk6t páholyokkal fogtak kezet : s innen kelet
kezett a két párt y o r ki és sk 6 t elnevezése. Mások egyedül a 
monarchiai kormányformát tartják lehetségesnek Mexik6ban, s azt 
ajánlották VII. Ferdinandnuk, küldje oda valamellyik testvérét, ki 
alkotmányosan uralkodjék j de ö visszautasitotta e föltételt. Bent 
nom valami nagy elvek, hanem kicsinyes érdekek körül forog a 
perpatvar ollyanok között, kik birják a hivatalokat s kik birni 
akarnák azokat. Elhanyagolván a földmüvelést, igen sokan nagy
ravágyó ezéJok hajhászására adják magukat a szabadság vagy 
yallás álarcza alatt. A forradalmak katonaiak, s ugyanazért köny-



nyen eszközölhetl:lk é~ röglőnösek: egy maroknyi katoM fölkel, 
polgáriwrlás, emberi nem, Monteznm111 t; má11 hasonlo hangzatos 
szavak kal ékeskedií kiáltványt tesz köz zé; a káplárból tábornok, 
az írnokból tanácsos lesz; megváltozta~ják a tisztviselöket, egy 
kihsé zsákmányolnnk, ezzel mindeu be vnn fejezve, s tudtára ada
tik az országnak, miszeriut a törvények uralma visszaállittatott. 

Yuc11tnn, mP.llynek lakosai müveltebbek s idegen hajók által 
látogattatnak, mindig idegenkedett az ~'gycsüléstöl, s függetlennek 
nyilv2nitotta magát; azonban l836 végén Santa-Anna tevékeny
sége folytán az egység-párt kerekedott ott felül, s a szabad és 
souveram államok tartományokká lettek. A megbukott Santa
Anna ujra fölkel Bustamente ellen (1843) bombáztatja Mcxikót, 
elüzi vetélytársát, s bár gyülöltelve aLsolut módon uralkodik, fen. 
tartja a békét s helyreállítja az összel•öltetést a külföldi hatal
makkal. De az 1844 végén megejtett v1Ua~ztás Herrer:í.t emelte 
helyébe. Egyideig megkisérlette ellcnállani, dc foglyul esett, s 
nem tudta méltósággal viaelui a Rze•·encsétlenséget ( 1845). 

A l\lexik6 részére 1843 junius 13-án köz~clett alkotmány 
képvi~eleti kormányt, nemzeti eouverainséget, egy küveti kamrát, 
scnatust, s azonkivül •·gy állandó bizottságot állapit meg, melly a 
két kam1·a tagjai közíil választatik; nyilvános gyakorlatnak egye· 
dül a kntholika vallás örvend; a végrebajtó hatalmat a kerilleti 
gyülések által szavazat-többséggel öt évre választott, mexikói szü· 
letésü elnök kezeli, kinek negyven éven feliil kell lennie B Mexi
kóhan székelnie. 

Mcxikó 1,2-!2,000 földrajzi négyszög mérföldnyi területen, 
mellynek egy harmada a forró, a többi m~:h·sékelt égöv alatt fek· 
szik, s tenyészetben és fémekben kimondhatlanul gazdag 

1 
alig 

számit hét millió lakost, kik ki)zöl négy millió benszülött, egy fe
bér, kettö vt>gyes vérü, hateze1· néger ; R mig Spanyolország uralma 
alatt legalább is husz millió pia<>ter volt a jövedelem, 1843· ban 
nem ment többre tizenötödfél milliónál, a mellett három millió volt 
az évi hiány, és nyolczvannégy millió dollár a nemzoti adósság, melly 
Öö!lzegböl tizennyolcz és fél millióvai mexikóiaknak, a többivel idege
neknek tártozott az állam. Az ezii:ü-bányák huszonkét millió dollárnyi 
érczet ezolgáltatnak, de a pénzve1·débe alig kerül abból tizenkét 
milliónyi. A kereskedés napról napra hanyatlik; a földmúvelés 
fejlödését akadályozza az örökös hadi állapot. A népesség szép, 
vidám, igen kedveli a vallási vagy farsangi ünnepélyeket, a fé-
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nyelgést, szinházat, játékokat, kakasvindaioka t. Meg mindig sz:íz · 
ötven kolostor van ott, mellyck birtoka mintegy nyolczvan millió 
piasterre rug, bár igen sokat vesztettek a függetlenség után. A 
papság sokat tehet az országban, meg többet a hadsereg. Három 
gőz-fregát, két bril(, három goelette, két ágyusajka képezik ten
geri erejét; a szárazföldi hadsereg negyvenezer emberből áll. De 
ezeket a börtönökből és gályákról szedik, s ha nem elégségesek, 
altisztek járják be az országot, indiánokat és szegényeket fog
dosva össze erőszakosan hurczolnak el mnnkáiktól és családjaik
tól, ütlegelve gyakor_olják be s roszul ruházzák és élelmezik öket. 
A müvelt egyének tehát kerülik a katonaságot, minélfogva a tisz
teknél is hasztalan keresnénk jellemet és müveltséget. Előlépte

tés után sovárogva, forradalmakban keresik azt, mellyek ugyan
azért igen gyakoriak. S valóban a hadsereg ura az országnak, 
nem a suuverain nép; s ugy tünik fel, mintha rendeltetése nem 
annyira az á,llam védelme, miut inkább az volna, hogy változtassa 
annak m·ait. 

Tt·x~s. 

Dél-Amel'Íkára igeu nagy befolyást gyakcmdt s egyike volt 
a legkülönösebb tényeknek 'fexa!> forradalma, mint olly államé, 
melly kelet és éilzakon az Egyesült-Államokat, nyugaton Mexikót 
érinti, gazdag folyók által szeldeltetik, s 360 mérföldnyi ( miglia) 
partvidékkel bir. Az Egyesült-Államok kormánya 1819-ben le
mondott igényeiről ama tartományra, melly akkoriban majdnem 
néptelen volt, s melly következéskép Mexikóhoz csatolva maradt. 
Mose Austin, missurii bányamüves, elhatározta egy gyarmatot ala
kitani ott honfiaiboi (!821), mirc a madridi kabinettől felhatalma
zást ezzközölt ki magának. Mig Mexikó érdeke azt kivánta volna, 
hogy fentartassék a sivatag közte és az Egyesül-Államok között, 
e népesség, észrevétlenül, bámulatos gyorsasággal szaporodott és 
igen nagy tevékenységet fejtett ki; minélfogva 11z Egyesült-Álla
mok most már szövetr~égökhöz kivánták volna azt csataltatni 
( 11'324), belátván, milly fontossággal birna rájok nézve e tartomány, 
közelebb vivén az öket Califon1ia tenge•·éhez cs aranytermő föl
deihez s a Csendes-Oceánhoz. 

Midiín a me x ik ó i közt:lr;;aság meg~ziintette a négerek rab
ilwlgns:ígát (18~9), sérelmet követett el a gyarmatosok tulajdon
jog:;. ellen, kik Texasban azon határozott kiköté1Jsel telepedtek le, 
hogy meg fogják tartani néger szolgilikat. Az eltödésröl szóló 
t(irvény teltát visszavonatott; de Mexikónak hadkéflzületeket kelle 
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tenuic, hogy akaJs\lyozza ott uz Egyesiilt-ÁIIumok Lclulyását. 
Midön Santa-Anna, hogy megalapitsa a központi kormányt, fellá
zad ván Bustamen te ellen, Houston Sámuel által a San-Jacinto-sik
ságrm legyiízetett ( 1836 marcz. 2), Texas köztársasága is megszi· 
lárdult. Austin, az ujváros, székhelyévé lesz a congressusnak és a 
kormánynak, mellynek elnökévé az imádott hös választatik, ki 
azonban csakhamar rágalom és megvetés tárgyává válván, Mira
l.Jeau La marnak kénytelen helyét átengedni ( 1837). Ez teljes 
függetlenséget akar: hosszas ingadozás után azonban végre 1845 
junius l})-én az Egyesült-Allamok szüvetségébe lép a tartomány. 

Texasnak a század kezdeten kilenczezer lal;:osa volt, 1836-
ban hetvenezer, 4-l:- ben háromszázötvenezer; 3:~-ban negyvenezer, 
::lS-ban százezer gyapot-göngyöt vittek ki onnan j azonkivül min
flenféle termékeket, továbbá szarvasmarhát, lovakat, vasat, szenet. 
Texas lakói, mintegy ki hivólag a vadakkal szemben, a miivelt 
földek véghatárán é pi ték ld lOvárosukat, s tartományuk hid u l 
szolgáland, melly€n ke1·osztiil ét:izaki Amerika angol-szászai Dél 
~panyolj~it fogják megrohanni, uem akarván az uj urak, mikénl 
kijelenték, egyéb határokat ism('rni a Csendes-Oceánnál. Anglia 
minden erejébGI ellenök szegiil, mert jól tudja, hogy a kövelkez
raény felsií é~ al:>ó Canada elvesztéRe lesz. 

Oregon. 
Amerika észnk-nyugati részét, melly négy milliú négyszög 

mérföld (miglia) kite1·jedéssel bir, vagyis egyharmaddal nagyobb 
Európán:\.1, alig lakja ötvenezer indián és tízezer fohér, kik a kii
liinféle nemzetek telepítvényein vannak elszórva. E roppant terü 
letnek képezi réRzéL Oregon állam, melly ötszázötven mérföld (mig
lia) szélcsHég mel11~tt hatszáz iitvcn médöld hosszusághnn nyulik el, 
azaz fiiliilctrc nézve három[,~zorta u11gyobb a britt sz.;,;ctob.uél, vagy 
ollyan, eniilyen a franczia birodalom volt Napoleon fénykorában. 
Áldott talaj birtokában, melly mindcnt megterem a miért Amerika 
Európára szornl: öntöztetvc egy folyó által, melly kétse:;.z mér
földnél hosszabb utat fut be, s tizenöt mérföldnyi hosszuságban 
nagy hajóitat is megbir j százötven mérföldnyi partvidékkel, szigetek
kel, öblökkel, kikötiikkel szegélyezve; érintkezésben a Úsendes
tengerrel, s szemköz t .J apánnal és Chinával, me Ily felé a Sandwich 
szigetek nyughelyül kinálkoznak, Oregon kulcsot szolgáltatna az 
Egyesült-Államoknak nyugati Ázsiához ott, hol ez leggazdagabb 
kincsekben s szomszédos Oroszországgal: bent pedig fölényre jut
tat ná a demokrata p•írtut, melly a nyugati tartományok iparos és 
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kereskedő népességét áraszt9ná ott el, egyensulyozván Dél arls
tokrata ültetvényeseit, kik Texas ceatlakoziu>a folytán ujabb 
erősitést nyertek. Az Unio, birtokába keritve a nyugati lejtő 

amaz egyetlen nagy folyóját, egész északi Amerikát átölelné, s 
uralkodni fogna a két tengeren s az azokat elválasztó földszoro
son. S ez volt szándéka Polknak, az Egyesült-Államok demo
kratikus érzelmü elnökének (1845-49)1 ki ép olly kihívólag bánt 
Európa monarchiáival 1 miként egykor a monarcbiák bántak a 
köztársaságokkaL Anglia nem kevesebb hévvel szegült ellen, ma
gának követelvén a nagy folyó egyik partját: melly hatalom 
ha valamikor háborut kezdene az Unio ellen, ez kénytelenittetnék 
felszabadítani a rabszolgákat, nehogy az cllcnségtöl izgatva láza
dásban törjenek ki; s igy minden módon csak a polgárisodás 
nyerne. V égre a két batalom között egyesség jött létre, melly 
szerint a Hudson-öböl-'l'ársaságnak az északi szélesség 49-ik fo
káig engedtetett szabad hajózás az Oregon folyamon. 

De csakhamar uj haboru-okok meriiltek fel Mexikó és az 
Egyesült-Államok között, mellyek, elfoglalván az elleméges fővá
rost ( 184 7 szept. 15), a guadeloupei békeszerzlídés értelmAben 
(1848 febr. 2) egész Uj-Mexikó uraivá lettek, melly roppant terü
let majdnem néptelen volt ugyan, de melly ó és uj Californiá
val 1), a Csendes-tengeren Montrey kikötöt és San Francesco öblöt 
adta nekik, a legjobbat Amerika nyugati partjain. S jóllehet a 
háboru 254 millióba került, mindazáltal az Egyesült-Államok elö
nyösnek találták a vásárt, s new hogy s11rczot róttak volna Mexi
kóra1 söt inkább ök adtak annak kárpótlást. E szerzemény vá
ratlan fontosságra tett aztán szert, mid<ín Calif01·niában fölfedez
tetlek a roppant gazdag aranytermő földek 2). S talán nem so
kára maga Mexikó is be fog lépni az Unióba. Melly e szerint 

l) Uj-Californiát, melly kiterjedéue Európa leguagyohb orszhgolival vetél
kedik s igen termékeny és szép, Duflot de Mafra., irta le. 

2) A spanyolok háromszáz éven !t lakták e földet IL nélkül, hogy meg ki
Kérlették volna az ás1íst, j6llehet régi hagyományb61 i"merdes volt annak fém
gazdagsága: a szászok néhány h6nap alatt fölfedezték 11zt. Az aranytermő föl
dek, mellyek évenként mllr is tizenhat -- tizennyolcz milli6 font aterlioget ad
nak, harmincz - negyven márföldnyi (miglia) szélesség mellett háromszáz mér
foldnyi hosszusllgban nyninak el. Százezer muukás egy í:v alatt csak husz 

négyszög márföldet képes átkutatni ; s igy csupáo amaz isz11plerakodványol1 
kimeritésa hat századot veend igénybe; és aztán ott vannak a hegységek, mely
lyekböl IB~Dosattak. 
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egy századdJ kevesebb idő alatt megötszörözte népességét, bá
romszoroztá. területét, tizszerezte t.ermelll-képességét, e mindezt (az 
utólsó háborut kivéve) hadsereg és hóditás nélkül eszközölte. 

Bizonyára a köztársaságok eme terjeszkedése kiszámithat lan 
fontosságu, nem csak ama fél világra, ban em az egész emberiségre 
nézve; s most már az Egyesült-Államok nem is titkolják, hogy 
szándékuk részt venni az európai vitákban, s a köztársasági lobo
gót dobni a mérlegre, melylyel a királyok osztozkodnak a népeken 
és jogokon. 

Amerika állapota. 
A különbség, melly észak- és dél-Amerika lakói között észlel

hető, azok eredetéből szülemlik. Az északiak gyarmatokat alapítottak, 
mellyck főnökei királyok valának. Egyik gyarmat mellett másik 
keletkezett ugyanazon elv-alapon, az igy létrejött gyarmatok kö
zött egyedüli kapocsui a Biblia szolgált, s ezt is kiki saját belá
tása szerint értelmezte. A gyarmatok főnökei tehát uralkodók és 
föpapok valának ; honnan a sz11badság és a szövetség. S mig az 
elvazonosság összefüggésbe hozza azokat, annyi különféleséget 
egybe olvasztani lehetetlen lenne. Roppant vadonok s az igen 
eröteljes természet nagy gondolatok valósitására ösztönzik a dúl
amerikaiakat, s minden óriási arányokat ölt ott. De velökszüle
tett lévén a tekintély elve, valamennyi köztársaság dictaturába 
megy át nálok. 

Columbia Perúval és Boliviával Európánál nagyobb területet 
képez, mellyen az igen gyér népesség iszonyu távolságok s oriási 
folyók és hegységek által ktilönittetik el egymástól. Lehetséges 
volna-e oda bevinni amaz egységes közigazgatáRt , melly iránt 
Európa előszeretettel viseltetik? Illy végtelen tet·iil<'!en min den 
átaJános terv ki vitele rendkivül nagy nehé~séggel já.r; az engedel
messég megrögzött szokásai s a tartományok között létező gyöke
res különbségek utjában állanak annak; minden tartomány nem 
csak egyenlőséget, banern elsőbbséget is igényel magának a töb
biek fölött; a szin-különbség elkülönzött kasztokat hoz létre 1), 

mellyek akadályává válnak a köztársasági kormánynak. Adjuk 
még ezekhez, hogy csak mostanában szabadultak fel egy uralom 
alól, melly semmiféle kópviseleth<·z nem szoktatta, hanem ama 

•) Faj-beosteleueknek (infa;me• de derecho) nevezletnek a gyermekek, kik 
fehár és n.§ger, fehér és indián, indián é~ n.§ger ni111Skt61 szárm1usnak. Bruiliá
ban négy szines egyén esik egy fehérre. 
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patriarchális szolga~ágban tartotta iiket, melly lel!alkalrnasabb meg
fosztani erélyöktől a szellemekel j B a közigaz~f\lás gyöngesége s 
a csempészet szüksége folytán szokásukká vált daczolni a törvé
nyekkel és saját karjukba helyezni bizalmukat. A küzép osztály 
tehát, melly a spanyol aristokraczia helyébe lépett, müveletlen vaia 
és nélkülözte a képességet; innen a kormányok ingatagsága, innen 
a cselszövök hatalma j a fők minden gondjukat egyedül sajat dic
tatut·ájuk fentartására forditják; mig azon ürügy alatt, hogy meg
sértetett az alkotmány, minden lépten nyomon megujulnak a polgár -há
boruk, s a vát·osok távolsága lehetetlenné teszi a központosítást 
és könnyüvé a forradalmat. 

Áltálában a centralisták, ald.t· ariatokraták akár szolgaiaknak 
neveztessenek, fen akatják tartani azt, mi jó volt a gyarmat- rend
szm·ben, s főleg az Egyház kivnltságait j a sznbadelvüek, legyenek 
foederalisták vagy demokratlik , roln>mos ujitásokat sürgetnele 
gyökerestill ki akarják tépni a babonát, vagyis az ősi l1itet, s egy
szert·e megváltoztatn i az eszméket és Rzokásokat. N emzetgazdá
szatilag a haladó államok, millyenek Ht·asilia, Paraguai, a keleti 
oldal (Bán da orientale ), Chili, Venezuela, el völdil vallják : mi n
denkire kiterjeszteni a szabadságot, el<imozditani a gyarmatosítást, 
sokasitani a viszonyokat Európával, növeini a kereskedelmet és 
ipart; a hátráJók ellenben a kiválbágon és kizáráson alapuló gyar
mat-rendszer ősi es~meihez ragaszkodnak, félnek az európai befo
lyásoktól, s ismét az egyedárusághoz és elRzigeteltséghez akarn~\nak 
visszatérni. Továbbá a belföldek lakói folyói k :Utal iisszckötte · 
tésbe szeretnének jöni az Oceáunal j a partlakók !Jedig akadályoz
zák öket: honnan a küzdelmek Buenus-Ayreli, Para gnai és H rasi
lia közőtl. Mert az ame1·ikai folyók nélkülözik ama szabadságot, 
melly az európaiakt·a nézve a béc>Ji congres,.,ns által bizto~:~ittatott. 

Európa is be akarná oda vinni kere!lkedehnél és polgáriHtdtságát, 
fölmenvén az Amazon és Plata folyamukon, mellyeket bámulatos 
köztekedési ut.<tk kötnok össze. 

Ez alapja ugy a belső mint az államok közölti egyenetlensé
geknek is, mellyek igen szomoruv{t teszik Dél-Amerika állapotát, 
s brigantikká változtatják át a függetlenség hööeit 1). 

1) Dél-Amerika nwxgalmaiu:w N ol• oJa,z vol t réRzt; ola~ z el'odvtii volt Ma
nuele Belgrano, az irodalmár, ld a birlapokhan a függellenségnek lépett ff'l birdetíi
jéül,aztá.n küzdött annak érdekéhen,A D ti l/: Y népsze rüségre tett szert, terje~zteni igyekez
vénaz ismer~t-P!,et az al,6 népoozlályokh~n (· · 18~0). Venezuc·láhan Agostin•, Cndazzi 
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Amellett EurcSpa hatalmai is háborgatják öket majd régi 
ig~nyeltkel, majd uj kih•etelésekkel; R Francziaország, melly 1880 
után elismerte ama kiiztársaságokat, azóta ellenséges állást foglalt 
Rurmos-Ayressel szemben, H szitotta ott a polgárháborut, mellyet 
:\[anuel de Rosa:-~ h:P?al~tt Rivadivia elniik ellen. Amaz a vidéki 
népben ker..,sett támaszt magn ldiriil csoportm~itván a vad törzs•~

ket, hogy ellenszPgiiljön az unitárinsoknah:; majd kormányzó lett, 
harczolt a patagrmiai vadak ellen, !l nP.pRzavazás utján dictaturát 
nyert ( 18Hf)), s 40-ben ujra mPgválasztatott, bár a francziák, kik 
igen nagy ellen!légei voltak, ostromzárolták a köztársaságot. Ma
kau altengernagy, ki vele szerzildésre lépett, meggyözildött, meny
nyire tulzottak voltak a várlak, mellyeket ellene a számüzöttek fel
hoztak. A római udvarral ÍR Rolo\ig folytatták az alkuvásokat a 
délamerikai kiiztárs11~ágok, s a piiRpHki székrlk hoszu időn át be
töltetleniil maradtak. Castilia tá.bol'llok Peru elnökévé lévén, most 
jú közigazgatónak rontatja magát, s azon van, hogy fentartsa a 
békét, mi a legnagyobb áldás egy államra nézve. 

Hogy ha egyszet· sikerülend a déli államoknak szervezniök 
magukat, akkor majd uj eriível látna!{ a bányászathoz, müvelés 
alá veendik a talajt, uj termékeket vivén be oda, miként már 
Brasiliában történt a theával; utak és gőzhajók ezer meg ezer 
mérföldnyi vonalakat fognak befutni; tengeri erőre teendnek szert, 
melly ollv annyira szükséges ott, hol roppant folyók és v<''gtelen 
erdőségek akadályozzák a hadjáratokat; a hitküldérségek ujból 
hozza fognak polgárosító munkájukhoz s a müveltek már most is 
napról napra ujabb és ujabb teriileteket vetnek uralmuk alá: ma
guk a vad népek sem fetrengenek többé teljes barbát'ságban, ha
nem némileg polgárosult szokásokat vettP.k fel; s gyakoroltságot 
szereztek magul{nak a mesterségekben és a földmüvelésben. 
Roppant fontossággal birand továbbá a panamai földszoros átmet
szése, mit Humboldt lehetségesnek tüntetett fel, s melly terv most, 
Rzorgalmas tanulmány tárgya lévén , nem látszik távol állani a 
valósulástól. Majd ha a hatszáZflzer tonnányi áruk, mellyek most 
a Horn-fokot kerülik meg, annyival rövidebb uton és kevesebb 
költséggel juthatnak t•endeltetésök helyére , egész Európa érezni 
fogja annak hatását, s még inkább Polynesia és Malasia számtalan 

P~rede~, Lugoból, Aol< földrajzi munkát irt, ~ most is a. nevezett. kö21társasághoz 

ta.rtoz6 tengeri CordillerAk felsB vidékének I!'YilrmatositásAval fogla.lkomik. A ge
nuai Garibaldi Montevide6bBn küzdött. 



szigetei, a az ázsiai nagy szárazföld keleti és déli lejtHjén elterülH 
gazdag vidékek 1), 

HUSZONKETTEDIK FEJEZET. 

Franc z iaország. - Restaura t i o. 

A közép osztály diadalmaskodott a nagy forradalomban, a 
meg akarván tartani vívmányait, összeesküdött a hátráló Napoleon 
ellen, s visszahelyezte 8 Bourbonokat Ezektől egy Chartát nyert, 
melly többet engedett neki, mint 8 mennyit 89-ben követelt, mert 
minden kiváltságot eltörölt s a királyt mint örökös legfőbb tiszt
viselőt visszaállitotta ugyan, de nem ama nemességet, melly ellen 
volt tulajdonképen irányozva a forradalom. E charta szerint min
den franczia egyenlő a törvény el8tt; s képes bármelly hivatalra j 

szabad az egyén és a sajtó j szabadok a hitvallások, jóllehet 
állam-Yallásul a katholika ismertetik el ; sérthetlen a tulajdon j 

') 1866-ban Páriz•b~~ou egy fontos munkAcska jött ki Az Egyeslitt-államok 
befolytÚláról a közel jövőben Európa politikájára, "Htc erit Seipic qui in exitium 
.Ajricae crescit" jelmondattaL 

Az Egyesült-Államok rendkivill gyors emelkedháre vona.tkoz61ag c,;ak 
kev~s pötl~kot adhattunk e tejezet folyamában. Most az Ulamok szAma ötvenegy 
s a n~pess~g. szbadunkban, n~gy millióról huszonhAromra szaporodott. New
York 1793-b~>n harminc~:kéte~:er lakost számított, most fél milliónAI több lakója 
van j a Missisipl völgyében nevezett év óta négyszázezerr!ll tizenhArom millióra 
emelkedett a nápesség száma. Monroe, ki aztán elnök lett, 1828-ban kijelentette, 
mikép Amerika feljogositottnalt hiszi magát beavatkozni az eur6pai ügyekbe, 
B hogy Amerika az amerikaiak~, nem a gyarmatosoké. Illy értelembeb folytono
san fenyegetik Cubát j B a betör~sek, mellyeket egynémaily merész bandafönBkök 
intéznek, millyen volt Walter, ki elfoglalta Nicaraguat, csak előjátékai a mindig 
uj hoditásoknak, főleg közép AmerikAban, melly fontossá vált, mióta vasutak é,; 
egy c~ntorna Alta! közlekedés jött ott létre a két OceAn között. A Know-nolhing•
psrt a benszülött elemet akarj~~o uralomra juttatni, s e törekv~sében AngliAval 
sem fél daczolni, melly a sérelmeket is zsebre rakja, csak hogy kikerülje a bá
borut, melly megfosztaná !lt a gyapottól, mi fele népen~gének ad kenyeret. A 
demokrat" párt folytonosan nj tartományokat igyekszik magbóditani és bekeb
lezni, hogy rabszolgatllrtókkA tegye azokat j mig az ugynevezett katholikus pArt 
el akarná töröltetui a rabszolgaBágot 

Canada is nagyszerüen növekedett, mert jóllehet nem történik oda bevAn
dorlé.s, a hatvanhárom ezernyi franczia lakossé.g, mellyet. Anrlia ott talált, moM
t.anig hétuázezerre szaporodott. 
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nem esnek betudás alA az addig nyilvánitott vélemények és oba
jok; eltöröltetik az ujonczozás. A végrehajtó hatalmat a király 
gyakorolja, kinek személye sérthetlen; mint az állam és hadsereg 
fejét, öt illeti a jog hadat ~zenni, szerzödéseket kötni, nevezni a 
közigr.zgatási hivatalokra. Ő hozza j avaslatba a törvényeket; s 
miután a pairek és a követek kamráiban megvitattatván elfogad
tatnak, szantesiti és kihirdeti azokat, s szabályzatokról gondosko
dik ~ megteszi a törvények végrehajtásához s az állam bizton
ságára nézve szükt!éges rendelkezéseket A korona tényeiért fe
lelősek a miniszterek , kik a végrehajtó hatalom határozatait a 
parlament többségének nézetéhez tartoznak alkalmazni. A pairek, 
kiknek száma nincs megszabva, a király által neveztetnek, 11 örö
kösök j a királyi ház herczegei jogilag tagjai a pair-kamrának, s 
huszonötéves korukban nyernek tanácskozási szavazat.jogot. A 
pairek ülései titkosak; hozz~ jok tartozik megvizsgálni a felségsér
tés eseteit. A követek, kiknek ülései nyilvánosak, a választó tes
tületek által neveztetnek ; megbizatásuk iH évre terjed, B évenként 
egy ötöd részben megujittatn'lk : legalá.bb negyven éveseknek kell 
lenniök, s ezer frank egyenes adót fizetniök. Semmiféle adót nem 
lehet kivr.tni a kamrák beleegyezt'se s a király szentesitése nél
kül. Ez hivja össze évenként egyidejiileg a kamrákat j joga van 
feloszlatni a képviselők kamráját, vagyis visszaküldeni l:lket az ö 
termégzetes biráikhoz j ne három hónap alatt ujat kell összehivnia. 

Tehát, korlátolt király, végrehajtói teljhatalommal s feldl:ls 
miniszlerekkel j egy örökös s egy választott kamra, melly képvi
selje a középosztályok többségének eszméit. A franczia alkot
mány különoözik az angoltól , mennyihen a kezdeményezés a 
királyt illeti, a miniszterek üléssei és szóval birnak a kamrák ban, 
a kiivetek kamrája által vád alá helyeztethetnek, árulás vagy zen
rohis esetén a pairek elé állíttatnak. Továbbra is érvényben 
maradnak a császá1·ság törvénykezési rendszere és polgári co
dexe, s a ChartáYal nem ellenkező törvények j a jószágelkob· 
zasnak jövőre nincs helye; a megkegyelmezési jog a királyt 
illeti A nemesség, eltörültetvén mint intézmény, megőrzi véle
mény· uralmát és befolyását az alsóbb osztályok fölött. Magának 
a papságnak sincs mint testületnek politikai léte j de a nép közölt 
sz ü letvén s hirván annak bizalmát, a polgárokkal nevelése, a 
nemcsséggel gyakori érintkezései kötik öt össze. A nép nem vesz 
részt a közügyekben, de n.vitvák előtte az utak, hogy felküzdhesse 
magát. 
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Ez ajándékot adta XVIII. Lajos az országnak, mdlynek 
trónjára idegenek által helyeztetett vissza j de ö ajándéknak neztP
azt, mig a nemzet ugy tekintette mint 1\t jogosan megilletilt. Az
tán a Charta valósitásának nagy nehézséggel kdle járnia egy olly 
népnél, melly nem volt hozzá szokva az alkotmányos formákhoz 
és a. nyilvános~ághnz, s _ hol a tapasztalatlan szabadHág küzdelem· 
ben állott a megrögzött abgolutismuRsal, Ennek hivei a restaura
tióban a régi rend visszatérését látták s meg voltak vigasztalva, 
de tapMztalván ké~;i)hb, miként a mult tilredékei nem képesek uj 
életre kl·lni, a h•~lyett hogy Hzilárditani i~yelteztek volna annak 
mesterkélt hatalmát, a szabad~Híg után sohajtoztak. Az encyclo
paedisták tanítványait buszantotta a kiizépkor ezen viBszatérése, 
miként lík az uj állapotot nevezték. A jakoLinusok és buonapar
tisták, kik sziivetkcztek a száz·l•api uralom alatt, rosz szemmel 
nézték a trónt, rnelly hal:'dthozc', volt a köztársasági eszmékre, s 
más részt nélküliizte ama teljes üukényhatalmat, mclly eltapos és 
tovább magy. A köznép lllUtt kevésbbé szépnek tünt fel, mert 
nem ékesítették azt a legyőzöttek zászlói. A bankárok elvesztet
ték a nyereruéuyeket, mellyeket b/íven juttattak nekik a megszo· 
ribisok és egyedáruságok. 

Viszont a királypártiak, kik boszu- és reactio eszmével tér
tek haza, jutalmul gyülölséges hüségiik vagy vállalkozó költözé
sökért maguknak állomásokat, "az első vétségek s az utól8ó sze
renceétlenségek" szerzöi ellen pedig büntetéseket és kemény eljá
rást sürgettek j s felülkerekedvén az 1815 iki kamrában, szigorrá 
~arkaltak N ey tábornagy ellen, kinek haláh·R itéltetése, miként 
ügyvéde Dupin mondá, "igazságtalan volt, mert a védelem nem 
volt szabad:" hol a nyugalom megzavartatott, katonai törvényszé
kek vérengzöen állitották azt vissza. A biinbocsánat, mivel min
den okos kormánynak kezdenie kell, ellenmnndásra talált, s kivé
telekkel szorittatott meg j az ujra sz••rvczett akademiából (Ins
titut) kizárattak némellyek, mintba a tudomány valameily párt· 
nak volna tulajdona : a szószékri.ll szakadatlanul szidalmakat 
szórtak a forradalom ellen nem látván abban egyebet a dia
dalmaskodó istentelenségnél , jóllehet a szidalmazók élvezték 
annak előnyeit a nélkül hogy szanvedtek volna valamit erősza

koskodásaitól: s mart a kormány mérsékeltebben haladt mint 
a párt, melly által támogattatott, ebböl ellenzék lett, me Ily az 
egyházi és tartományi ezervezet erőshitésén dolgozott. 

A kamrákon kivül tehát a tulzó királypártiak egy társulata 
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keletkezett, melly ollyanok közül toborzotta tagjait, kik tudomány· 
nyal, pénzzel, szóval, vallásos eszközökkel befolyást voltak képe
sek gyakorolni a sokaságra; s gyüléseket, mulatság"okat, értekez
leteket tartottak, támogatva Artois gróf (X. Károly), s más hereze
gak által, kiknek sehogy sem tetszettek a királyi hatalmat meg
SZf)t'itó korlátok. XVIII. L·\josban is megvolt a hajlandóság elő

térbe állitam magát é11 saját tekintélyét, áthágásával amaz alkot
mányos formáknak, mellyek a miniszteri felelösség köpenyével fddik 
el a királyt. De a trón barátai ragaszkorltak a Chartához : Cha
teaubriand egyedüli mentö horgonynak tm·totta a:;;t a forradalom 
által hányatott állam-hajó részére: Foy tábornok felkiáltott: -
"Ki töbhet, vagy kevesebbet, vagy másként akar· mint a Charta, 
hiitlen eskü jéhez." 

Legyen szabad kissé holllizasabban foglalkoznunk e viszályok
kal, mert többé kevésbbé mindeniitt Í!!métlödni látjuk azol\at, hol az 
alkotmányo11 élet kezdetét veszi ; s met·t Francziaország igen gyak
ran szolgál mintául, a nélkül hogy az utánzók okulni tud;,ának 
tévedésein s megkimélnék azoktól magukat. 

Bent nehéz sebek vártak gyógyításra. Napoleon roppant 
adósságokkal terhelve hagyta az országot j a szövetségesek ru ind 
a hadiköltségekért, mind a félelemé1·t kárpótoitatni akarták magu
kat Francziaország által ; az 1815-iki sajnálatos betörés ötszáz 
millióba kerüli j a megszálló hatalmaknak három év alatt hétszáz
ötven , aztán ismét kétszáznyolczvan milliót kénytelenitettek fi. 
zetni j a kormány ellen legnagyobb részt az odahagyott rajnai tarto
mányok által támasztott visszakövetelések ezerhatszáz millióra 
rugtak, melly összeg Wellington közvetitése folytán kétszáznegy
veore szállitatott alá; ugy hogy az államadósság ezerkétszázhat
vanról háromezerhétszázhatvan millióra emelkedett. Kemény bün
tetése a diesvágynak ! de meggondolatlan azok részéről, kik a 
béke barátaiul vallották magukat, s kik illy módon olly kiRegitö 
eszközökhöz kényszeritették nyulni a franczia kormányt, mellyek 
elkeseredést szültek. Leginkább boszantotta a nemzetet az idege
nek sértő önelégültsége, s annak látásá, miként lobogtak városaik 
fölött ama zászlók, mellyek még a franczia gyözö lábának hátra
hagyott nyomait -riselték magukon. Midőn a megszálló badsereg 
kivonatott (1817 szeptember), a kormány szabadnak érezte magát, 
s mint illyen belépett a Szent-szövetségbe : de e lépéae fenyegetés
nek látszott, mintha Francziaországba is át akarta volna ültetni 

annak önkényuralmi eszméit. 
xvw. 36 
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Hogy akadályozzák azokat, mind a jogszerü, mind a tör
vénytelen ellenzék talpra állott. A törvénytelen ellenzékben há
rom fokozat mutatkozott. A napoleoni tisztek, kik mintegy husz
ezren a tábori életet nyugalommal voltak kénytelfmllk fölc,;(·rélni, 
Szent-Helena, vagy a gyermek felé tekintgettek, ki az o~ztrák sas 
szárnyai alatt növekedett, 11 azt rernélték, e bataloru segélyezui 
fogja öket. hogy tróura ülte:!se egy fííherczegnő fiát, vngy hogy 
zavarja a nem szivesen látott ~:~:tomszédokat. Mások köztársasll.got 
ohajtottak ; éH pedig némellyek, La i''ayettel, Hzelidet és hóziasat, 
az amerikai mintájá1·a; mások, miként 93-ban, erilteljest>t éR jú
gokban bilkeziit, mHlly a királyuk ,·é, me, s a népek reménye. Egy 
harmadik töredék Anglia forradalmára emlékezett vissza, ll aunak 
Francziaországban valút~itáfla végett szük~:~égesnek tartotta, hogy 
miként amaz országban Wrtént, a visszahelyezett uralkodóház egy 
másikkal cscri!ltestiék fel, melly sem boszuérzet által ne vezettes
sék, sem a mult után vissza ne sírjon, s melly mimlent a forrada
lomnak köszönj ön. Mindezek l ü g g e t l e n eknek nevezték ma
gul{at, ~ megnyerui igyekeztek a közép osztályt, gerjesztvén an
nak reményeit vagy féh•lmeit; maguk köré gyüjtötték azokat, 
kiket a Buurbonok elégedetlenekké tettek; fclha~ználták a hirla
pokat és torzképeket; ütöttek a hitküldéreket és jezsuitákat, me !ly 
névvel átalában a buzgó papokat éö uzok pártolóit jelezték. 

A törv?nyszerü ellenzék a kamrákban müködött, mellyek az 
alkotmányos hatalmak gyakorlata által mindinkább szilárdultak. 
Angliában a polit1b két :-;zázad óta egész nyihan üzetik, minél
fogva a nép ~>zemmd tartja é:; kötelezi azt az onzág érdekéhez 
aikalmazni magát. Fraucziaország, mint alkotmányos állam, még 
egész uj, s ugyanazért a miniszterelt szerint ingadozik , kik ta
pasztalatlan kormányosok lévén, minden szellőt zivatarnak tarta
nak, s l~ l vesztik az irányt: aztán a nr p ;in cs még hozzászok va az 
illy vit~tkozásokhoz, s a kitörő hangok és nagylelkü szavak hal
latára kiinnyPd képzeime mindjárt lángot kap. 

Az ellenzék sarkpoutjait a valasztási törvény s a censura 
képczték. Képviseleti kormány nem létezhetik ~zabad sajtó nél
kül, minéltog\'B egyn<'-melly királypártiak is védelmezték azt, s 
többek között Chaieaubriand, rEintha azt mondotta volna a Bour
bonoknak: - "Én támu~atni fogom a. ti jogartoltat, csak ti is 
tiszteljétek az enyémet;'' l! felkiáltott: - "Nem akarom, hogy, 
ba Kopernikusok éR Galilflik szíiletnének, vRiamelly censor egyet· 



- MS-

len tollvonAssal a feledés homályába taszíthasaR vissza a titkot, 
mellyet az ember lángesze a mindentudó Istentől el találna lesni. u 
- "A censura (mondá Daunou) lényegileg részrehajló, a mindig 
az volt, s lehetetlen, hogy ollyan ne legyen i nem egyéb az föltétlen 
iinkénynél. u Royer-Cullard, ki maga is a ijajtó megszoritását sür
gettf', keserü gunyuyal rnondá: - "Roppant meggondolatlanság 
volt, a teremtés nagy nnpján Rzabadsággal é~ értelemmel megaján
dékozva bocsátani világgá az embert. Onnan van a rosz és a 
tévely. Egy mngasabb bölcReség áll tehát elő jóvá tenni a 
gond viseles hibáját, megsz01·itani annak oktalan bökezüségét, és 
segélyt nyujtani a bölcsen megcsonkitott emberiségnek, hogy a 
barmok boldog ártatlanságához emelje azt fel." 

Mi a választá,.okat, a képviseleti rendszer emez alapját, illeti, 
a kormány befolyást igyekezett azokra magának szerezni. Visz
~zautaRittatván az egyenes választás, a kettős fokozatu állapíttatott 
meg , s kezdetöket vették a választási küzdelmek, mellyek 
eleintén a tulzó és mérsékelt királypártiak, aztán a mérsekeltek, 
ministerialisok és doctrinairek, végre a doctrinai1·ek és függetlenek 
között vivattak. 

Doctrlnalrek. 
A soropuisi Pierre Royer-Coliard (1763 -1845) megtámadta 

Condillac érzékelviségét mint szülö okát a szellemek lealacsonyo
dásának Napoleon alatt, s a rémuralom vagy a fegyver baromi 
zsarnokságának. Ékesszólását egy rendszer gyülöletéböJ s az el
lenmondásból meritette, nem pedig a nép iránt táplált szeretetböl, 
mellyet ö inkább el akart távolitani az alkotmányt611 mert a rém
uralom meggyülöltette vele a népfenséget. Ő a kamrát válasz
tottnak, de nem képviseletinek, s a követeket a kamra, nem a 
nép követeinek, s a király tanácsosainak tekintette. Mindamellett 
hogy keveset beszélt s még kevesebbet irt, nagy tekintélyre tett 
szert: s mart a vitatkozásokat dogmatikai alakban szokta rövid
lelezve ismételni, s gyakran használta a d o c t r i n a szót, pártbe
liej d o c t r i n a i r eknek nevezték magukat: me Ily szó egyébiránt 
határozatlan jelentőségű, mint minden párt-elnevezés, s mindenki 
tetszése szerint értelmezte azt. Uj emberek voltak ezek, törvény
tudók, irodalmárok, kik minden fontosságot a képességbe helyeztek, 
hamindjárt nélkülözné is az az erkölcsiséget és igazságot (justi
tia), s kik néhány elvont szabályelvet gyártván maguknak, ezek 
ezerint akarták volna igazgatni a politikát. Ellentétben az abso
lutietákkal, kik csupán egyetlfln oldalra szegezik tekh.tetöket, ezi-
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Járditani törekedtek a tényleges hatalmakat, mellyek a tulajdonból, 
11 gazdagságból s egyéb állapot-előnyökből származnak, megalku
vások utján hozva öszhangba egymás között azokat : eltéröleg a 
~zabadelviiektöl, kik sziikebhre akarnák venni e hatalmak tekin 
tély-k~rét , a lehetőségig fiiggetlenitvén azoktól létünket ollyfor
mán, hogy wintegy elszigetelnének bennfiuket a társad1dmi élet
től t) ; s a politika czéljául a közép osztály ér·d1-1keit tüzik. 

()on!ltant Henjamlo. 
Constant, Lausaun~búl (1767-1830), ki miként a vallát>bau 

ugy a politikában ÍH csak tagadásra Kzoritkozott, s erötel.Je.S ertel
miséggel gyenge kedélyt és hídeg szivet párosított, Francziaor
~zágba a német irodalmat, l! a bölcsészethe az érzelmi morált 
vitte be, melly az egyes lelkiismer·etek hullámzásainak van alá
vetve. Tekintve eszméit, érzelmeit, é~<z-járását, erkölcsei lengesé
gét, tiszteletét Voltaire iránt, gunyoros szokásait, amaz angol is
kolához tartozott ö, rnellynek Monnier volt szónoka, Necker pénz 
ügyére, Stael hösniije, s mellynek ~ándor császár avatottja lön. 
Napoleonnal ~zemközt ellenzéket kPpezett a nélkül, hogy a fra o
cz:a nemzet képvislllöjét látta volna benne; a száz napi uralom 
alatt hozzá csatlakozott , de örökös pairek nevezését tanácsolva 
neki, miként Angliában divik; a restauratio idejében feje lett ama 
polgári szabadelvüségnek, melly küzdelemben állott a nemzeti sou
veraiuitással, de esupan azért, hogy biztosítsa az egyedi független
séget a hatalom tevékenysége ellenében. Az alkotmányos rend
szerben, rnelly c8upán költelmek és ellensúlyok által tartatik fen, 
s bonyolultságainál fogva a gyöngéd természeteknek előnyt ad az 
egyszerii és erötelj"s lelkek fölött, első ran~ú szereplésre lisztö
nözték öt a népszerűség szeretete s az ifiu~ág iránt táplált rokon
szenvek; habár erélyt soha sem fejtett ki, s a gyakori ellenmondá
bOk kételgö ingatagságról vádolták öt. Mint protestana ellensége 
volt a papoknak: könnyed és elmés a hirlapokban és szószéken, 
czikkeiböl egy A lk o tm á n y os p o l i t i ka i fo l y am o t állitott 
össze, rnellyben minden emberi társulás czéljaul a politikai sza
badság által biztositott egyéni szabadságot tiizi. A régiek azon 

') J' a.rpirai8 acec eltthou~i<ut>,>e t'era an ao>enir, je ne aatJaÜ trop leq1~l, vera 
ttne liberté, dont la formule, ai je lui en donnaia une, était celle-t!i : GonvernemenT 
quelconque, avec ls pln' grande somme possihle de gat'anties individuelles, et le 
moins po;sihle d' "'';ion adwiniHtr,.tive. - Thierry. P,.l.face, aux dix am d' élude• 
hiatorique•. 



voltak, hogy minden polgArt ré11Ze11év~ lf~gyPnak 11 1:\rsad~lmi ha· 
talomnak ; a mostaniak töt·ckvése biztoflitaui a magán élvezeteket. 
A politikai intézmények szerzödések, mellyeknél fcgva az ember 
ösi függetlenségének csak lehetö leget~ekélyebb részéről mond le j 

miért is a társadalom nem bir joghatósággal az egyedek fölött, 
hacsak nem azért, hogy akadályozza őket egymas kölcsönös meg
sértésében. 

A mi egész munkánk czáfolata ez elvnek. Szeriotünk mind 
az egyed, mind a társadalom az emberi nemért vannak j mindkettö 
tevékenységének az a czélja, hogy nemünk folytonosan tökélyes
büljön, hogy a nemzetek a fejlődés lehető Jegmagasb fokára emel
tessenek, s e czél elérésére minden egyed adózni tal"tozik ilzemé
!yes tehetségeivel és az összesek iránti Rzet·etetével. 

Constant meddő tanai szet·int az ipar-verseny korlátlan jo
gosultsággal bir: a társadalmi hatalom beavatkozása bitorlás; és 
bitorláR minden adó, mellyet sürgetö sziikség nem parancsol. A 

társadalomnak nincs joga intézkedni az anyagi rendben, annál 
kevésbbé az et·kölcsiben j a vallásnak minden egJell ember érzü
letéhez kell alklllmazkodnia; a gye!'mekek ncvP!é~e a szülökre 
hagyandó. Az együttélés czéljául az egyérmek függetltlOitése tií

zetvén, a társadalom tagja i csak azok lesznek, kik illy független
séget visznek abba magukkal, vagyis a tulajdonosok. Hadat üzen· 
vén ekként az ari~<tokratikus kivaltsagoknak, szi\árditani igyeke· 
zeit a polgárokéit; s következéllkép helytelenitette a kétfok u vá
lasztást. Ha csupán az egyedek ét·deke a valódi, s az átalllnos csak 
alku ezek között, ugy uom marad tiihbé nemzetiség, s minden a 
helyhatóaágra vitetik vissza; valódi kot·mány egyedül a köziiégi 
lesz j s a központi hatalom az ellenmondások kiegyenlitét>ére szo
rittatik, mellyek a helyi bató~;ágok :\Ital támasztott igények kö
zött fölmerüluének. Illy felfogásból kiindulva állitotta ö fel elmé
letét az alkotmányos egyeduralomra nézve, melly az ö rendszeré
ben nem egyéb llemleges hivatalw\.1 é~ ti11ztán mét·séklö a tevékeny 
elvek között; a v~grehajtó hatalmat a miniszternek kell kezelnie, 
függetlenül a királytól, kinek egyedüli köt<>lessége megtnrtani jog
körükben a hatalmakat, vagy miuisztert CKerélve, vagy feloszlatva 
a kamrákat; melly elv aztán ezen f,Jrmnlában nyet·t kife.iezést: "A 
király uralkodik és oem kormányoz." 

La Religion considérée rlnn~ Aes formea et 
dans ses dévelopments, és Le polytheisme romain 
czimü munkáiban a vallast ép olly fejlődés-képesnek vitatja, minő 



az egész müvultség. Nom alapszik tehát az Isten létének 11 a dol
gok lánczalatának szükségképi megengedéBán ; hanem az e ru ber i 
szellem ösztönszerü hajlama, önkényes dogmákba öltöztetett érze
lem az, melly a logikai szükségnek eleget tenni van hi
vatva; határozatlan ész-istenlet, egyetlen izben történt felsöbb ki
nyilatkoztatással, s minden egyéb tekintély nélkül az egyedi lel
kiismereten kivül. A papi teBtületek s a régi mysteriumok nem 
rejtegettek tisztább hagyományokat, mellyeknek a népies vallás 
csak visszfénye lett volna, Az istenek származásáról szóló tanok 
s a mythologia fonákságok s a papság tévedései vagy csalásai: 
hol a papság nincs szervezve, s a vallás önkényt szülemlik a köz
véleményböl, miként Görögországban, ott az folytonosan tökélyes
bül, összhangba tévén magát a müveltséggel. 

A régi Encyclopaedia és Kant tanainak e keverékét jónak 
láttuk bövebben ismertetni, mint kifejezését a rendszernek, melly 
akkoriban szabadelvünek neveztetett; s melly, ruig a királyoknak 
félelmet okozott, a népben csekély· bizalmat volt képes maga iránt 
kelteni. 

XVIII. Lajos, jóllehet neki, mint a kiköltözöttek fejének, 
fennkölt fogalmakkal kellett bimia a monarchiáról, buzgalmat ta
nusított, nem csak nemzete becsületének vitHizaállitásábau szernközt 
az idegenekkel, hanem a Charta megszilárditásában is j ugyanazért 
elbocsátotta a kamrát, melly királyiabb akart lenni a királynál, .<. 

az 1St8-ki uj vál11sztások által La Fayette, Manuel és hasoniók 
jutottak be abba. Az uj miniszterium, mellynek nem feje, hanem 
lelke Decazes, a király kegyeneze vala, engedékenységre hajlott: 
de a királypártiak által akadályoztatva tapogatózva müködött, a 
nélkül, hogy határozott állást foglalt volna: mindazáltal eltörölte
tett a censura; esküdtszékeknek vettettek alá a sajtóvétségek; a hir
lapok kiadói felelősek, pénzbiztosítékot tartoznak letenni, s ezután 
csak ugy tekintendők mint biinré8zeRei a vét11égeknek, mellyek a 
sajt6 által elöidéztethetnének. 

De már a mérsékelt R?:llbadelvück is tulszárnyaltattak; s 
Gregoire, a hivatalától rnegfoHztott ét~ királygyilkos püspök, meg
választatása a kamrákba arcznlcsa,Pás gyanánt tünt fd a visElza
helyezett királyi házra nézve. Erezte azt Lajos, s megnyitván 
1819-ben a kamrákat igy szólt: - "Valami határozatlan de való 
nyugtalanság tartja megszállva a szellemeket; mindenki biztoBiték ot 
obajt a jelen tartóssága iránt j a 116mzet csak tökéletlenHl élvezi 
a törvényes rend és béke elönyeit, mert félti, hogy elragadtatnak 
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tiHo a pártok er·öszakoRkodÁ.sl\ által, s rémilive látja ezek terveinek 
nagyon is nyilt kifejezését. u 

Igy lett bevallva a fölszinen miikiidö kmmány elkülónzöt.t

sége az alant izgó nemzettiíl, nHlilyben még mindig élt a forrada

lom, mig amabban már kialudt: rle n helyett, hogy élére ál!ott 
volna a tll.rsadalmi mozgalorunak, mcllynek hullámzása már ész

lelhető volt, a kormány, egy csekély szám kedveért, elfojtani 
igyekezett azt. Hasztalan figyelmeztették a k01·mányt barátai és 
azok, kik vissza akarták 11.zt tartani a törvénytelen lépésektől; Tal

leyrand felkiáltott: - nAz, ruit egy ország összes felvilágosult 
embl'rei évek hosszu során át folyvást hasznosnak és jónak hir
dettek, a koc kivánalmául tekintendő. Illyen a sajtó-~zabadság. 

Napjainkban nem könnyU dolog hoss7.n időn át ámitani. Elfogadni 
egy olly kiizdelmet, mellyben az egész nép ré'3zt vesz, hiba; s 
most minden politikai hiba ve8zélyekkd jár. u S Manu;,!: --· nMit 

ezéluznak önök ez időtlen elnyomó r·cnd~zabályokkal? a vulkánt 

akarják kioltani? de nem tudják-e, mikép a tüz lábaik alatt ro

pog, s hogy ha tág t•est nem engednek annal•, íiuiik romlásá.val 
fog az magának utat tiirni "t" E kamarSI.i viták kint mtlg inkább 

tulaztattak a sajtó szava, a pártok fondorkodlt~a fl a tömeg félel
mei által; roppant izgatottságban voltak tehát a szellemek, s el
lenséges hangulat m·alkodot t a választó gyíilekezetel{ ben, az is

kolákban, a köztéreken. A kormány pedig meg inkább megátal
kodik, annál inkábh, mer·t mnR országokhan n~pl:'n.;arlások törtek 

ki a királyok ellen. 

u(~r.-~ ht•rc'l.t'g meggyilkoltntil!>ll. 
E közben Károly Ferdinand berryi herczcg, praesumtiv trón

iirökiis, Ll)uvel tőt·e által suj ta tik ( J.'-i20 febr. <!), runily merénylet 
!IZ orleansi háznak, a buonapartistáknak, ~öt Decazes ruiniszternek 

is, leginkább pedi~ a szahadelv(ieknek tulajdoníttatott: de csak 

egy embemek volt az miive, kit 1ajon1;óvá tettek a hirlapi czik
kek s a példák, azonban Hemmiféle párt által nem volt fölbérelvd, 

s ki szcnvtelen!il vi~elte el a halálbiintetédt. A királyi ház és hi

veinek ~zomorusága némileg mérHékeltetett az által, hogy az öz
vegy jóremén y ben levőnek vallotta magát: de ama nterénylet iirü

gyet szolgáltatotl a tulzó királypártiaknak kikeini a kormány gyen
gesége el111n; a nemes felháborodás szolgaiakká tette a kamrákat; 
szigoru fellépél!lt sUrgettok az istentelen tanok ellen, mellyek fel

forgatással fenyegették a vallást, az erkiilct!tant, a mouarchiát és 

jogokat. A Szent-szövetség forradalom előfutát·aul tekintette ez 



eseményt; Handor a kini.lyok egy uj ösl!zejövetelére lá.tott abban 
indokot; s az ö kegye i~mét visHzahelyezte Richelieu Ernmanueit 
a miniszteri székbe. De a függetlenek akadályul tekintik öt : a 
doctrinaírek nem tudnak engedni merev és fennhéjázó elveikböl: 
miért is uélkiilözve a támogatá~t, mellyre szüksége vala, kényte
len a királypártiakkal fogni kezet, s megszoritani az egyéni és 
11ajtó-szabadságot, büutetve a nemzetet <•gy vétségért, mellyet nem 
akartak elszigeteltnek hinl'li. Az illy befolyá~ok alatt választott 
kamra letériti a királyt a mérséklet utjárlll, s még inkább ruiután 
Richelicu Viilélenek kénytelenittelett átengedni helyét (l 82 L), ki 
el volt határozva lassanként ölni meg u f•Jrradalmat. 

A hevesebbek, nem adhatván ki tüzöket a sajtóban, a titko~ 

társulatokban összpontosították azt, ~ terjeszkedett a carboneria. 
Már 18211-bau felcsapott a forradalom hingja Párizsban, melly sok 
országra átharapózott: 22-ben legalább öt lázadás ütött ki, mely
lyek megbuktak, mert sem az okosság, sem a merészség erejevel 
nem bírtak. A rocheile i fölkelés (441. lap.) vezérei vérpadon vé
gezték életöket; Berton tábornok Saumurben a köztársaságot él
tetve állotta ki a halál-büntetést társ11ival; s a nép tétleniil uézte 
a dolgük folyását, me rt amaz összeesk íi vések csak a polgárságt'a 
támaszkodtak, nem az egész népre; s a közben a monarchia bíin 
tetve erősbödik és visszahat. A pörökb~u La 'Fayette, 1\Ianuel, 
Constant, Foy táhornok, Laffítte bankát· jeleztettek a mozgalmak 
arehimandritái gyanánt, s a közhit a bátorítások éi! pénzsegélyek 
forrásául egy olly magasan álló ogyéní:H~get tartott, kit senki nem 
bátorkodott volna i!ujtani. Viszt>nt, a szószéken Artois gróf ugy 
állittatott eli>, mint feje egy titkos kormánynak, melly mindent'elé 
királyi ügynököket müködtetdt az absolut motJarchia visszaállitáRa 
végett. 

Jeleztuk már a hadjáratot Spanyolot'l!zág t~zabadelvüi ellen. 
A hadsereg ott, nem találván hatái'Ozott ellenállá.lna a nemzetnél, 
igen könny ü gyözelmeket aratott, mellyeket sz•~rencsétlenségrt~ 

Francziaországban még tulozva akartak feltüntet.ni, hogy dicsféuy
nyel övezzék Angouleme het·czeg halantékait, s hogy megadják a 
békés fehér zászlónak ama babér-díszt, melly olly kevéssé illP-tt 
ahhoz. Chateaubriand hasztalan akarta <imitani a jelent és utó 
kort "a re~;tauratio legpolitikusabb és lcget·öteljesebb tényének" 
nevezve ama hadjáratot; a szabadelvüek nem akartak abban egye
bP-t látni aljaíi engertekenysegnél a Szent-szövet~;ég politikája iránt, 
egyetemben a bzándékkal: elhh,teni az önkényur:~.lmat tul a Py· 



raeneken, hogy R?.h~n Francziaországba is átültessék, 1 'űtánozni, 
mit az idegenek a forradalmi Francziaorszliggal tettek, tudniillik 
rájok, a apanyolokra, erBszakolni a belkormányzat formáját. Ma
nuel eme szavakra fakad t: - n A forradalmi szellem veszélyes, 
de az az ellenforradalomé is. A forrarlalmak, mellyek előre ha
ladnak, követhetnek el kihágásokat, de legalább, elöre haladva, 
ezéihoz jutnak. Ha azt biazik önök, hogy VII. Ferdinand ve
szélyben forog, ne ujiteák meg a körűlményeket, mellyek vesztÖ· 
helyre vitték azokat, kik iránt önök olly élénk érdekeltRéggel vi
seltetnek. Mert az idegenek beavatkoztak a franczia forradalomba, 
XVI. Lajos letaszíttatott ..... " E szólamok s a szónok hideg 
bátoreága dühre ingerlik a királypártiakat ; a megsértésével a nép
képviselöi függetlenaégnek, Manual csendörök által vonszoltatik ki 
a képviselök terméböl (1823 marcz.). A baloldal követi öt, szá
mítva a kivül állongó nép tapsára s talán közbelépésére ie, melly 
reménye azonban hiúnak bizonyult. Ez eljárás nem hagyott feu 
többé kétséget az iránt, hogy, miután leigázták volna a sajtót, a 
szóláeszabadságot is meg akarták szoritani. Az erö lábhal tapodta 
a jogot, melly diadalmasan vala fölemelkedendö. 

Azonban, miként rendesen történni szokott, a gyözt.lem s az 
eröteljes rendszabályok némi népszerűséget szereztek a kormány· 
uak, s Viilele miniszter már bizní kezdett, hogy az absolutismus 
karjaiba vezetheti F1·ancziaországot; el távolitotta a kabinetböl, ki
ket gyanu~aknak tartott; egy nagyszerü kölcsönt kötött a Roth
schild házzal, melly ez ÓI·ától fogva roppant fontoliságra emel ke· 
d~Lt; s feloszlatta a kamrát, hogy egy alkalmazkodóbbat hozzon 
össze. A választás megfelelt a fondorkodó királypártiak reménye· 
inek i de a kik elüttettek, igen nagy ellenséges s•'t'<'g(~~ képeztek 
a kormánynyal szemben. A törveny, melly hét evre szabta e 
kamra tartamát, mellyek lefolytával egész ujból kelle alakittatnia, 
megsérteni látszott az alkotmányt: s a népek legitimitását a vá
lasztás képezi; miért is ki ez ellen merényletet követ el, felbáto
rítja öket ugyanugy bánni a királyok legitimitásával. 

Vallás. 
A politikai érdekekhez vallásiak is vegyültek. Napoleon 

alatt, midön a jogos felszólamlásokra börtönnel és számkivetéssel 
feleltek, nem lehetett szóba hozni az egyház kiváltságait s vitat
kozni a kötelékek fölött, mellyek öt az államhoz ftizik. A 15-iki 
Charta, az által, hogy államvallássá tette a katholikát a minden 
bitfelekezetet országos védelem alatt állónak nyilvánított, megfosz-
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totta. amazt a szabadilll.gtól, mellynek emezek. élvezetében marad
tak j s a trón-szövetsége az oltárral, a helyett hogy emelte volna 
amazt, eltörpitette az oltárt. A concordatum megkötése Fr,\nczia
országgal sokkal több nehézségébe került a római udvarnak, mint 
bármelly más hatalommal, mert elmult idők és egy már nem lé
tezett állapot tisztelet és batalom igényeit akarták volna továbbra 
is érvényb~n tartani. A kormány a vallásos irany felé hajlott, 
de nem bátorkodott határozott állást foglalni j s mig gyakran meg
történt, hogy visszaélésről vá::lolta a püspököket a pásztor-levelek
ben mondott igazságokért s feleletre vonta öket, akadályozatlanul 
hagyta terjeszteni nem csak a vallásellenes b;•.ncm az erkölcstelen 
könyveket 1is, mellyek a hitetlenség és szabadosság magvait szór
ták a tömeg közé, nagyobb me1·észséggel mint bármikor az Ency
clopaedisták idejében: 1817-töl 24-ig Voltaire müvei tizenkét, Ro
usseauéi tizenhárom kiadásban jelentek meg, e e két szerzö tanai 
két millió hétszáznegyvenegyezer négyszáz kötetben forogtak a 
közönség kezei között; az iskolákban ujra fölélesztetett a rationa
lismus j s 1825-ben Theodore ,Jouffroy, C om me n t l es d o gm es 
finis B e n t czimen egy munkát irt, mellyben azt vitatja, hogy a 
katholicismus ujraéledésa merö divat, melly csakhamar ismét fele
désbe fog menni. 

A jámbor lelkeket rémülettel töltötte el e valláijellenes tö

rekvés, s hitkllldérségeket és jó könyveket igyekeztek annak el
lenébe szegezni. A mult zürzavarok, mellyek sokakat elbátorta
lanitottak, másokban gyülöletet keltettek, elevenen éreztették an
nak szükségét, hogy az ifiuság egész más eszmék ezerint és más 
szokásokban neveltessék, mint a millyenek voltak azok, mellyekböl 
vagy mellyek között a rendetlenség szülemlett. S minthogy az 
uj nevelést nem tudták összhangba hozni az értelem s egyszers
mind a sziv kövctelményeivel, sokan a hit atyái által vezetett col
legiumokba ki.tldötték gyermekeiket. E névvel a jezsuiták leplez 
ték magukat, kik· az uj szabadságok védelme alatt visszaszerezni 
igyekeztek befolyásukat a nevelésre s az államban, s elszéledve a 
tartományokban, a hegyvidékeken, a bi-irtönökben, mindenütt ott 
termettek, hol müködési alkalom kinálkozott nekik a lelkek veze
tésében. A papság irányában táplált gyülölet ellenök összponto
sult, mint a kik legbuzgóbb képviselői voltak annak; s a mi csak 
vallási értelemben történt, az mind nekik tulajdoníttatott j jezsuita 
lett gúnyneve minden gyülölt vagy félt egyénnek; a jezsuitá.knak 
a learkülön hözöbb vállalatok tulajdonittattak j a félelem ez iszonyu 
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Yádtól visszariasztotta az embereket a katb. igazságok nyilt val· 
lásától , s ugyanazon ~kból sok jó kere11ztény is habozva féluton 
állott meg. 

A vallási rajongás jelenetei sem hiányoztak, mellyek többé 
nem ohajtott mult felé látszottak visszaterelni akarni az embere
ket: bizonyos Martin, Chartresből, kinyilatkoztatásokban részesiilt, 
mellyeket a királylyal is közölt j Mignetnek kereszt jelent meg a 
levegőben; s mindenfelé missiók és könyörgések tartattak: minél
fogva a vallástalanság mintegy ellenállási mód gyanánt tünt fel. 
Némellyek ujból életre szólitván a parlamenti hagyományokat, 
mellyeken pedig keresztül gázolt volt a forradalom, feljogosított
nak vitatták az államot beavatkozni sok olly dologba, mellyek a 
vallási fegyelemhez tartoznak. Mások, kiknek szemében emez ije
delem a papság növekvő befolyása miatt, La nem hazugság vala, 
gyávaságul t ü nt fel, ott, hol teljes szabadságában állott a sa j tónak 
küzdeni a a guny nyilait szórni az ellen, hivatkozva a szabad
ságra fegyelmi ügyekben teljes függetlenséget követeltek a kü
lönböző vallások szolgái részére, s jogot tulajdonitottak a hivek
nek önállólag, a dogmák és fogyelem által gyakorolt benyomás 
szarint azabályozni magukat a bit dolgaiban. 

Az illy értelemben folytatott küzdelmek egy vallási elleuzé· 
ket szültek; s Lajos ennek vélt eleget tenni l!"'rayssinous, hermo
polisi püspöknek cuitus miniszterré nevezésével ( 1824), ki felii
gyeloe az egyetemekre és tanárokra. A régi iskola bive lévén a. 
püspök, tisztelte a. gallikán szabadsagokat, mellyeknél fogva az 
1825-iki jubileumot nem lehetett kihirdetui a ko1·mány felhatal
mazása nélkül. 

Az egyházi tanulmányok kiizpontjául egy f!llllik1n irányu uj 
Sorbonne alapittatván, Frayssinou!l ki akarta uzL vonni a pápa és 
a párizsi érsek befolyása alól: de ez (Quelen) aikra szállott jog· 
hatósága mellett, kiközösítéssci fenyegetőzve; miért is abban ma
radt a dolog. Midön Clermont·Tonnerre bíbornok, toulousei érsek, 
kikeit a század hitetlensége ellen, melly minden vallási kérdésböJ 
gunyt üz, s visszaállittatni követelte a megyei és tartományi zsi
natokat, a vallás szolgáinak függetlenségét, az egyházi ünnepeket 
és szerzetes rendeket, pásztor-levele , mint visszaelés, elnyomatott. 
Nagy zajt ütött a miatt a Vfdlási párt, melly okkor alakult valódi 
p'rttá j s a hit magasztosaágai a politikai ügyekkel bonyolíttattak 
össze ; s már láttuk, milly erŐd bajnokok szállottak aikra az Egy
ház függetlenségének érdekében. A papság visszaemlékezett ko· 



raibbi ·helyzetére, 's eleje tette azt az állam-vértnöltiégnek, melly 
csak uj gyámsági békókat rakott rá s dühös támadásokat idézett 
fel ellene az ellenségek részéről. Mig a papság panaszkodott a 
megszoritások miatt, a világiak annak mindig nagyobb hat~lom 

után való törekvése ellen kiabáltak: nem csak a kamrák, hanem 
a törvényszékek is tele voltak zugolódással a kard ellen nmelly
nek markolata Rómában van, s pengéje mindeoütt" (Dupln). Mont· 
losier mindenféle fegyvert felhasznált az ujra szülemlö jezsuiták:, az 

ultramontanismus, a vallási testületek ellen, mellyek még miodig 
bátorkodtak keresni a magányt, hogy bünbánatban és ima között 
töltsék ott az életet; a püspökök vakmerőség·· ..llen, a miért jo
got igényeltek maguknak óvatosságra inteni a hiveket pásztorleve
leikben: s mig a politikai titkos társulatokat nem voltak képesek 
fékezni, aggódva kémlelték a Kereszténytan· s a Paulai ~zeot 

Viocze·'l'estvéreket, kiknek czéljuk az oktatás ét~ jótékonyság 
vala. 

Eszerint mioden a gyülöletnek és ellenallátmak vált eszkö
zévé: a vallás ellenségei, mialatt rombolni igyekeztek, oem gon· 
doskodtak reformról a győzelem esetére, s a szeretet, a támoga
tás, a felkarotás hellyett egész taktikájokat a kizárás, a gyülölet, 
a kisebbítés képezte. 

Irodalom. 
- E küzdelemben Kzep és nagyszerű reszt vett az irodalom. 

Napoleon, hallgatást paraocsolva a belügyekre nézve, hozzászok
tatta a birlapirókat az idegen kormányok felé fordítani figyelmö
ket, 8 mergtJs nyilakat szóroi az ö ellenségeire. Jól is megtaoul
ták azt, s alig hogy szabadabban mozoghattak, igen merészek let
tek, s valóban egy negyedik hatalmat képeztek az államban. Miu
dent elkövettek, hogy a Bourbonoknak ktdlemetleoséget okozza
nak; Napoleon, átkozottból, népszerűvé vált; Pierre Jean Béran
ger dalai, valódi harczifegyverek 1), a bámu).t.t és rokonszenv tár
gyaivá tették amaz elaggott katonákat, kik nyugalomra kénysze
rítve az uj kormány alatt nem ölhettek és oem öletbették többé 
magukat; 11 Horace Vernet kifogyhatlan volt képeik elöállitásában, 
mellyeket ezer meg ezer példányban adott vi~sza a kőrajz, e 
rendkivüli hatalmas eszköz a harag és megvetés terjesztésére. 
Casimire Delavigne L es Me ss e n i e n n es czimü darabja bátor
ságra tüzelt, mellynek példái kiveszöben voltak, s ama bazaszere-

1) Co11•h~n ta mwe a /abrique ck poudre : 
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tetre, melly fellé.ngol, ha az fenyegetve van, a elazenderül a biz
tond.g ölén; Paul Courier komoly tanulmányok után, miként Pas
cal éa Montesquieu, igen ezellemdue gúnyíróvá növén ki magát, 
gyönyörködtető csipőseéggel a utólérhetlen guoynyal tudta besz8ni 
az életkérdéaek közé pártja eliSitéleteit és szenvedélyeit; s csip
kedve az ariRtokracziát, az udvaronczokat és henyéket, nevetség
tárgyává tette öket. A jobbak ellenzéket képeztek a Bourbonok
kal szemben : Chateaubriand, ki pedig olly odaadó tidztelettel vi
seltetett a fehér lobogó iránt, miután Viliele által a külügyek élé
r81 elmozdiHatott (1824), maga !s ellenzést kezdett, ha nem hábo
rut, legalább annyit mondva: - "En illyen vagy amollyan eljá
rást tanácsoltam volna a kormánynak." A sa j tó terén vagy a 
szószéken polgári diadalokra áhítozó tehetségeket gyanuba vette a 
kormány ; s nem sikerHivén neki behozni a censurát, sulyoe bün
tetéseket szabott a visszaélések ellen, s a törvényszékekre bizta 
azok megítélését: némelly hirlapok felfüggesztettek, mások meg
vásároltattak; s némelly tanárok elvesztették tanszéköket. 

Ott, hol az értelmiségeket börtönbe temetni nincs megen
gedve, oktalanság azokat ellenségekké tenni, mert annál határo
zottabban emelik fel fejöket. A kormány által megsértett vagy 
elkedvetlenített gondolkozók vitafegyvereket kovácsoltak tanaik
ból j czélzatosan iratott a történet; dicséretek vagy megrovások a 
kormány hajlamával ellentétes értelemben osztogattattak j a poli
tikai kérdés bölcsészeti elméletekben nyert kifejezést, mtlllyek a 
hatalom eredetét kutatták. IstentHI sdrmazik-e az, vagy embertől? 
társadalmi szerz8désböl-e, vagy kinyilatkoztatásból ? A nyelvhez 
kinyilatkoztatás utján jutott-e az ember? vagy csak annak képes
sége adatott meg neki, mellyet aztán gyakorlat llltal fejtett ki ? 
Az ember gondolkozott-e el8bh, vagy bet~zélt? az eszme megelll
zi-e a szót? Bonaid vicomte (1753 -1840), De Maistre uj életre 
keltett iskolájának harczosa, a nyelv kinyilatkoztatott voltat vitatta, 
melylyel együtt, szerinte, egy Bs törvény is adatott volna; s eb
bB! ö az absolutismust hozta le, kárhoztatva az esküdtszéki intéz
ményt, a sajtó-szabadságot, a népnevelést, a kérvényezési jogot, a 
házassági kötelékek felbonthat6ságát, a halálbüntetés eltörlését. Si
mon Ballanebe ezerint (1776-1847), ki ugyanazon elvekből in
dult kl, az ember tareadalmi lénynek születik, a csupán a társa
dalom utjlln juthat bevégzettséghez j miért is kezdettlll fogva be
szélnie kellett, s a szó az eszmével együtt közöltetett vele, s nem 
csupé.n mint az eszme jegye. E sz6 korlátlan tekintélylyel ural-
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kodik, de a gondolat kibontakozni tlirekszik a hagyomé.ny békó
iból, mig végre szabad és önkényti lesz. Ekkor az egyedi ész 
áll cHI i a v~gzetességet a szabadság váltja fel ; s irott törvények
kel szerzödésre lépnek az emberek, minélfogva a gondolat uralko
dik a szó fölött, s összetéte keletkezik az isteni és emberi jognak. 
A társadalmi formulák ez egymásutánjában a jövö mindig a jelen
böJ sarjadzik i maga a restauratio is csak negy formula, mellyböl 
az ismeretlen fog kifejlődni. u 

Lelkes ifjak, kiknek forradulmi törekvéseik áthághatlan aka· 
dályokba ütköztek, a tanulmányok körébe vitték át azon bevet, 
mflllyet elöbb a közügy körül fejtettek ki, nem feledkezve meg 
mindazáltal korábbi tm·veikröl sem: miért is, írásra adván magu
kat, különböz{) értelemben ellenzéket képeztek. Illyenek voltak: 
Broglie és Barante, 1mindketten a doctrinaírek bajtársai ; Ville
main, ki a mult irodalomban tapsoltatta meg az eszméket, mely
lyeket a jelenlegibe kitörölt a censura; Guizot, ki a történelem 
alaktalan romjain keresztül kutatta az alkotmányos dzabadság nyo
mait; Laromiguiére, ki Lockeval az érzék-elviségnek maradt bive; 
Royer-Collard, ki lábbal tiporva az érzékelvi zsarnokságot, gya
korlati, positív és társadalmi irányba akarta terelni a bölcsészetet, 
hogy visszaadja az erkölcsi mélt6sb.got Fl'ancziaországnak, az elö
jogokat az értelmiségnek, s hogy ujjásziilje a köz szellemet, s ez 
által a kormányt; Cousin, ki, átöntvén a német bölcsészetet, bi
zonyos erélyt látszott kölcsönözni a gondolatoknak és akaratnak, 
s eklektismust hozott divatba, melly minden vélemény részére ta
lált valami alkalmi mentaéget. A történetirók tele voltak czélzá
sokkal, s egy jobb állapot reményével és lehetőségével kecsegtet
tek; s Thierry Ágoston, kikelve a cs á. sz á r s á g h i á b a v a l ó

ságai éa aljasságai ellen, igy szólt: -- "Mint a szabadság 
emberei, mi mindenekellltt a szabadok nemzetének vagyunk fiai ; 
B kik távol hazánktól a függetlenségért küzdenek és vesztik éltö
ket, azok a mi testvéreink, a mi hőseink." Némellyek nem is
merték a méraéklet erejét, s a törvényeknek kellett fékezniök 
vakmerőségöket: ámde a pörök csak botrányra és ellenzésre azol
gáitattak uj alkalmat. A csás:~;árság e az emigratio emlékei, ele
gyülve a remény érzelmeivel; a katonai dicsöség álmai társulva a 
földművelés- és ipari jólétre irányuló óhajokkal; lovagias és üzéri 
szenvedélyek, ama kornak bizonyos drámai szinezetet adtak, melly 
olly ritka az ujabb történelemben. 
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X. Kéroly. 
E forrongások közepatt meghalt XVIII. Lajos (1824 szept. 

16), ama nyomoro dicsőséget tulajdonítva , magának, hogy tudott 
evezni a pártok között; s utóda X. Károly lett, ki régóta ugy te
kintetett mint tanácslója a meghalt király szabadságellenes lépéseinek. 
Koronázási iionepélyére ismét előkerült a szent ámpolna, a ö görvé
lyeseket érintett és gyógyitott meg: mi gunytárgyul szolgált a 
függetleneknek, kik azonban elhallgattak, hogy akkor mellöztetett 
fllőször R azokott eskü: kiüzni az eretnekeket, nem sérteni meg 
az egyházi mentességeket, nem adni kegyelmet a párbajt vivők

nak. Károly fogadta., hogy "meg fogja tartani mint király a Char
tát, mellyet mint alattvaló fentartani igért," s megszüntette a cen
surát (szept. 23): de csakhamar monarchikus h~jlamokat kezdett 
nyil vánitani. 

A régi kiköltözöttek részére a forradalom által elkobzott jó
szágokért megszavazott kártalanítás, daczára az ellenzéknek, valósit
tatott "hogy megjutalmaztassék a szeren csétlen és kifosztott hüség, 
s hogy megmutassák, mikép a nagy igazságtalanságok idövel r.agy 
elégtételt nyernek." Ezer milli6 utalványoztatott tehát részökre 
tárom száztól i járndékokban ( 1825 ap ri l. 27), kötelezvén a forra
dalmat viselni azok költségeit, kik elpártoltak tőle: s a felosztás 
müvelcte alkalmat szolgáltatott uj hivatalokat állitani fel a kor
mányhoz ragaszkodó egyének ~:~zámára i mi által növekedett a ki
rálypártiak ereje s az ingatlan birtokok fontossá~a. Igazságos és 
okos dolog volt sérthetiennek ismerni el a tulajdont, ugyanakkor, 
midön minden félelem és aggálytól megmentettek az elkobzott 
javak vásárlói i egyszersmind ügyes pénzügyi rendszabályt léptet
tek életbe, három százt61i renteket teremtvén, hogy fizeesék ama
zokat: de, a legnagyobb részt párizsi lakos, rentierek igen elter
jedt osztálya, kiktől egyszerre évi százhusz milliót vontak el, elé
gületlen lett a miatt. 

Az aristokratikus eszmék is ujra fölélednfk, s daczára a 
törvénykönyvnek, melly egyenlő felosztást rendel a fiuk között, 
ismét behozzák az elsőszülöttség- és helyettesitési intézményt: de 
jól mondá Barante, mikép "a törvények, mellyek ellenkeznek egy 
nép Mzokásaival és véleményeivel, nem egyebek puszta sz6nál." 
Mindi~kább nagyobb tért foglaltak az ajtatos gyakorlatok, B női 
vallásos társulatok engedélyeztettek, miotegy elökészitésül a férfi 
társulatokra. Törvények hirdettettek ki a szeDtségtörés ellen, és 
Chateaubriand azon figyelm.eztetéeére, miszerint "a keresztény val-
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lás inkább sze1·et megbocsátani mint büntetni , s hogy győzelmeit 

könyörületességének köszöni, s nem szükségel bitófá.kat, csak vér
tnnui részére," Bon1t.ld igy felelt : - n Ha a jók szolgáiat gya
nánt, a gonoszok példakép tartoznak életökkel a társadalomnak. 
Igen; a vallás parancsolja az embernek, hogy megbocsásson, de 
a hatalomnak kötelességévé teszi a büntetést: az Üdvözitö ke
gyelmet kért hóhérai számá•·a, de Atyja nem hallgatta öt meg, söt 
egy egész népre kiterjesztette a fenyítést. Mi a szentségtöröt 
illeti, a halálbüntetéssel küldjék azt önök természetes birája elé." 
Illy szavak hangzottak a közöny századában. 

Oda lett tehát a kormány hitele, s az ellenszenv minden 
előfordult alkalommal nyilvánult, a jubileumi kö1·menetek alatt, a 
gyász ezertartásokon: midőn Foy Sebestény tábornok, a törvényes 
ellenzék állhatatos hive, meghalt, nem hagyva egyéb örökséget sa.
jlit nevénél, aláirások utján, egy rnillió gyült össze gyermekei ré
szére; a szemlék alkalmával "Le a miniszterekkel, le a jezsuit.ák
kal" kiáltásokat hallatott a nemzetőrség. A boszus király elbo
csátja a nemzetörséget ( 18~7 apr. 29) : merész lépés a közép osz
tály ellen, de alkalmas közvetitö lett ez által megszüntetve a ki
rály és egy fellázadt nép között. 

Illy uton haladni lehetetlen volt sajtó-szabadság mellett, mi
ért is elhatározták megszoritani azt a valláe, a szemérem, az erény, 
az igazság nevében. Törvény hozatott tehát javasiatha (jun. 2-1), 
melly szerint a kiadó tartozik kitenni nevét ; a könyvekböl, öt nap
pal előbb , mielött közzé bocsáttatnának másolat nyujtandó be; 
öt ivnél csekélyebb terjedelmü munkák bélyeg alá esnek ; a hir
lapok kiadói biztosítékot kl:itelesek nyujtani. Nagy lármát csaptak 
e miatt az irók ; s midőn a törvényjavaslat visszavonatott, egész 
Francziaorszé.g zajos örömmel üdvözölte a közvélemény e diadalát; 
11 moste.ntól ezer meg ezer apró müvecskék jöttek forgalomba, 
mellyek kárhoztatták a miniszterium tényeit. Ha hogy a válasz
tott kamra elég hajlékony volt, a pairek nyiltan ellenzéki állást 
foglaltak, kik az által támogatták a trónt, hogy akadályozták an
nak botlásait. Vitléle tehát hetvenhat pairt szándékozik nevezni : 
de minthogy ezeket a követek közül kelle kiszemelni, uj válasz
tásokra volt szükség. Ugyanazért jobbnak látta egész ujból ala
kitani hét éves kamráját, s ismét megkérdezni a népet (nov. 5.). 

Hintegy ellentéteseül az országos közigazgatásnak, szabadel
vüek és királypártiakból A i d e t o i l e e i e l t' a i d e r a jelszóval 
eg1 társulat alakult, melly meghiusította a fondorlatokat s fölfedte 
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a kormány álnokságait. E társulat nagy tevékenységet fejtett ki 
a választásoknál, mellyek sok helyt zavargilsok között és véron
tással folytak le, s be tudta a kitilnc'Sbb szabadelviteket szerezni a 
kamrába. Most a miniszterium minden oldalról tüz közé vétetik ; 
a tulzó királypártiak Labourdonnaye, a monarchisták Chateaubriand, 
a szabadelvitek Perrier Kázmér vezérlete alatt intéznek támadáso
kat ellene : némellyek nyiltan ajánlgatták Orleans herczegnek "a 
polgár koronával cserélni fel a harczegi czimert ;" s - .,Bátorság, 
herezeg (mondák neki) monarchiánkban egy szép állás marad be; 
töltendő, ugyanaz, mellyet La Fayette foglalna el a köztársaságban, 
Francziaorsza:\g elsi:S polgári állása 1). 11 E gondolat sok könyvben 
visszhangra talált, s Carrel Armand, A z a n g o l fo r r a d a l om 
törtélnete, czimü munkájában leplezetlenül az f688-iki angol 
forradalom utánzására czélzott : vagyill a királyt, ki ajándékul 
tekintette a Chartát, olly királylyal akarta felváltani, ki a Chartá
nak és a khmrának köszönje létét. 

A Villéle-miniszteriumnak buknia kellett (1828 jan. 4), s 
utódára nem hagyott egyebet tompa fegyvereknél, s ama llzükség
nél: engedményeket tenni, mellyek gyengeségnek valának lát
szand6k. X. Károly, a helyett hogy I:Sszintén valameily pártban 
keresett volna tá.ma11zt, a jó akaratu de határozatlan Martignacra 
bizta magát, ki semmiféle tekintélyesebb párt, 11 maga a király 
által sem támogattatott. Ö 11ztikségesnek tilntette fel közigazga
tási és alkotmányos szabadságokat adni, hogy visszaszerezteo~sék 

az elvesztett bizalom, s öszinte eljárással cserélni fel a cselszövé
nyekf't j m6dosittatott a sajtó-törvény; ismét visszaállíttatott a jog 
hirlapokat alapítani, de szigoru büntetésekkel a visszdlések ellen j 

s maga a miniszter is irodalmárokkal vette magAt körül. De 
hogy engedményeket tegyenek az uralkodó szellemnek, rendelete
ket bocsátottak ki a jazsuiták s a vallásos oktatAs ellen, korlátozva 
a tanítványok számát a gyermek-seminariumokban, s kizárván 
azokból a kül tanulókat. Sajni\Jatos gyengeségek, mellyek rosz 
vért szültek a család-atyáknál; a pUapökök ellene szegezték ma
gukat a rendeletnek , a bölcsészek diadalát s a kath. Egyház 
romlását látván abban; a jazsuitAk mert nem akarták magukat 
alAvet~i az egyetemeknek s a tadrokra rótt kötelezettségnek: 
nyilatkozni hogy semmiféle gyülekezethez nem tartoznak, kizárat
tak. És igy az aggályos lelkü kirá.ly, az által, hogy mindenkinek 

1) Oh&1lChOII·Lema1re, Lettr~ A M. le d.u d' Orltan.. 
XVID. 37 
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el~get akart tenni, a papi anathemáknak tetta Iti magát. A mi
niszterium, senld által sem b\mogatva, csak tengette létét a két 
szélső p <irt nagyravágyó k iizdelmei köziitt, mig végre X. Károly 
elvette W le a tárczát, hogy Polignacnak adja azt át ( 1829 aug. 8). 

Az uj kabinet nyiltan monarchikus többséget igyekszik sze
rezni, nem rombolva le az alkotmányt, hanem a királypártiakra 
bizva azt, miként Wellington tett Angliában. A polgárság gyanu
val viseltetik irányukban, s a régi kiköltözöttek megboszulóit látja 
bennöl{: miért is némellyek hangosan tiltakoznak a 89 érdekében, 
mások végszorult11ágba al{aJják juttatni a kormányt az adómegta
gadásával, jutalm~zva azokat, kik büntettetnének általa i a hirla
pok szitják a nemzeti elégületlenség tüzét i mindenfelé bizalmat
lanság nyilvánul; a kormány sértf!H.ek találja azt, de a törvény
ezékek vonakodnak büntetni i lehetlen, hogy a miniszterium fen
tarthassa magát, hacsak meg nem sérti a Chartát. 

A törvényes ellenzés, bármilly értelemben történt légyen az, 
mindig a Chartára vonatkozott: megszoritani vagy kitágitani azt, 
de alkalmazkodni hozzá (1830). A legmer~szebb hírlapban, 
mellyet akkor Thiere C o us t i t u t i o n e l czimen alapított, j unius 
30-ról következö sorok voltak olvashatók: "Le~Wbb esetben a 
népek kényszerítve vannak fölkelni, hogy megnyerjék a snbad
ságot i most, hála az alkotmánynak, melly a mi résziinkre állítja 
a törvényességet, a hatalmon a sor lázadlist kezdeni s kitenni 
magát a fölkelés veszélyeinek, ha el akarj a töliink ragadni a sza
badságot." Igy álltak a dolgok, midön megnyittattak a kamrák, 
s a felirati viták eléggé jelezték a köz hangulatot. A király igy 
szólt: - "Ha vétkes fondorlatok kormányom elé akadályokat 
gördítenének, mellyeket én nem láthatok, nem akarok el8relátni, 
elhatározásom fentartnni az ország békéjét; a francziák igazeigos 
biz;alma, s a szeretet, mellyet királyuk irányában mindig tanusí
tottak, eröt fognának nekem a.dni legyőzni azokat." 

Meggondolatlan ázólam, melty alltaimat nyujtott a kamrá
nak kigöngyölni saját lobogóját ; a a válaszba ez is beszővetett: 
- "A kö:.:ügyek snbályos mebetehez elengedhetlen Eöltétel Ön 
kormánya politikai szándéklatainak állandó összhangja a nép óha
jaival. Sire, hüségünk kényszerit megmondani Önnek, mikép illy 
öss-Zhang nem létezik. Alaptalan biza.lmatlanRág Francziaorsdg 
érzelmei és belátása irányában képezi most a közigazgatá.s alllp· 
gondolatát." Sz11vazatra bocsáttatik a dolog, s négy8Hzkét tag 
közül kétszázhuszon&gy a Poligm ac ministteri·um e1hm m-yilatkozik i 
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s a 221 szám rémn lett a kabinetnek s 
s Károly feloszlatja a kamrát (jul. 25). 
a forradalmat j mindenki éreztP. azt, s a 
násával remélte hátráltathatni a kitörést. 

gyönyörüsége a népnek : 
Az események siettették 
Korona n figyelem elvo-

Már jeleztiik n szerepet, mellyet Francziaország kor·mánya a 
kül politikában játszott. Hogy vcíget vessen a hosszas viszálynak 
Hajtival, egy críís hajóhadat kiildiitt oda, azon kijelentéssel, hogy 
kész elismerni a függetlenséget, ha jó kereskedelmi szerzödéseket 
és kárpótlást eszkiizölhct a gyarmatosok részére: s százötven millió 
frank kikötése mallett csakugyan egyességre lépett (1825). Fran
cziaország a békével Bourbon szigetet is visszaszerezte, s uj erö
feszitéseket tett 1 hogy állandóságot biztosítson a madagascari 
gyarmatnak ; de folyvást háborgatták azt az angolok, kik megtar
tották Maurice szigetet j s annyira elönyomultak , hogy 29-ben 
hadjáratot kellett ellenök indítani. A görög ügyekben Franczia
ország nem mutatkozott alábbvalónak a többi hatalmaknál j s a 
terület-cserék utján, mellyeknek, ugy látszott, követniök kelle ama 
háborut, könnyen hozzá juthatott volna a mindig ohajtott rajnai 
határolt hoz. 

AIKir. 
Erejének kimutatá~>ára uj alkalmat azoigáitatott Francziaor

szágnak az algiri hadjárat. A berbérek kalózsága ellen keveset 
használtak a bécsi congressus után alkalmazásba vett gyógysióerek. 
Huasein , az algiri kormány feje, bizonyos adósságot követelt 
Francziaországon, melly még az egyiptomi hadjárat idejéböJ kel
teztetett j s a franczia kormány az adósság egy részét vissza akarta 
tartani, hogy kielégitse a marseillei kereskedöket, kik algíri alatt
valóknak voltak hitelezöi. Az e tárgyban folyt értekezés alkal
mával Hussein neki dühödve legyezőjével arczon vágta Devalt, 
Francziaország képviselöjét Ez elutazik; Francziaország egy ha
jóhadat meneszt az algiri kikötö elé: a zárlat, mi zivataros par
tokon igen nagy nehézséggel jár, két éven át tart, miután a 
szakértök nagyon veszélyesnek tartották a partraszállást: végre 
Francziaország felszólitja a deyt, adjou elégtételt, vagy készüljön 
háborura (1829 aug.); s minthogy Hussein ágyuval válaszol, nem 
maradt egyéb hátra mint ugyanazon hangon felelni vissza. A 
kabinetnek tetszett e vállalat, melly a katonáknak foglalkozást, a 
többieknek beszédtárgyat nyujtana, s melly a győzelem varázsával 
megbiívölné az annak ellmuillani nem tudó Francziaországot. Bo
tumont hadügy-miniszter bizatik meg a p~rancsnoksággal; fl 

37* 



- 580 -

edzharmincz hadi és ötszázharminczkét szállitó hajó Duperré 
tengernagy által vezéreltetve, Toulonból harminczhétezer harczost, 
négyezer lovat és hetven darab ágyut tesznek át a sz. Lajosról 
emlékezetes partokra. A legszebb fegyvertény, melly tizenöt é·; 
óta elöfordult, Algirt megadásra (1830 jul. 5), a deyt személyes 
kincseivel távozásra kényszeritette. 

X. Károly e diadalban jó alkalmat lát valósítani, mit egy 
idö óta tervezett, s valóban megszilárditani a monarchiát, letérve 
a törvényes utakról. Elvakultsága nem engedte neki látni, meny
nyire haladt már a közvélemény, mit a szabadelvüek sem mérle
geltek eléggé. A restauratio alatt a kormány csak az aristokr:.ta 
!! a polgári pártot tartotta 11zem előtt, a népért semmit sem tett: 
de tettek e többet a szabadelvüek? A királypártiak még mindig 
Szent Lajos dynastiajának örökkévaloságában bíztak, s azt hitték, 
ideje kitépni a fm·radalom levágott fájának ujb61 fakadt hajtásait. 
Az elégületlenek, elöt·elátást pá.l'Ositva a kegyvesztettség miatti 
boszuval, Orlean:~ herezeg köriil csoportosultak; s ö, a nélkül, 
hogy fondorkodott volna velök, előnyt huzott a kormány botlásai
ból. A doctt·inait·ek, kiket a kot·ona hü azoigáivá tehetett volna, 
s kik a törvényességet akarták, visszataszíttatván a kormány ál
tal, szintén a szabadelvüekkel fogtak kezet. 

De maga a szabadelvüség: is csak a kereskedökre és birto
kosokra volt figyelemmel i előhaladásai semmi előnyben nem ré
szesitették a sokaságot; R rendszeres támadásokkal , akár volt 
azokra ok akár nem, s ama megátalkodott bizalmatlansággal, melly 
nem engedi meg sem a jót sem a roszat, sem a gyengeséget 
sem az erélyt, megfosztotta a kormányt a szükségea erőtől, hogy 
tiszteltté tegye magát: hogy megnyerjenek egy pártot, lábbal ta
pod ták a vallást i a nemzetgazdászat n vagyon öregbitését tanul
mányozta, nem annak felosztását; s komoly fenyegetésnek látszott, 
midön egy alkalommal a kamrának értésére adatott, mikép a bir
tokos aristokraczia oldala mellet egy pénz· aria tokraczia van emel
kedőben. Pedig hát közel volt az idő, hogy véget érjen amannak 
korszaka, s hogy a szabadelvüség csonka tanai valami határozot
tabbal és foganatosabbal helyettesittessenek. 

Az ellenzék rosz szemmel nézte Algír elfoglalását , melly 
visszaadta a fényt Francziaország fegyvereinek; s mert Anglia 
is elégedetlen volt a miatt, féltékenységből, hogy nem uralkodha
tik az egész Földközi-tenger fölött, háborura számítottak, melly 
ezámitásban a b~nkárok már iizleteket is kötöttek. De a háboru 



5~1 

bent vala; a caselszóvűuyek annál szorue~tbbra ftizödtck miuél Jut
tározottabbnak rnutatta magát a kormány szabadságellenes eljárá
sában i s most már döntő csatára késziilődtek a monarchiai és 
parlamentaria souverainségek, melly meeterkéltek közé egy harma
dik és valódibb souverainség vala vegyülendő. 

BUSZONHARMADIK FEJEZET. 

Az 1830-iki forradalmak. - Francziaország. 

A kamra feloszlatási kísérlete is roszul sikerülvén, a minisz
terium nem hitte lehetönck, hogy kormányozhasson, ha :~lkotmány
hün jár el, miért is azz:~) ellenkező rendeletek kibocsátására ha
tározta magát: de nem tudván az államcsínekhez megkivántató 
zsarnoki erélylyel föllépni, a helyett hogy az erőre, a hadseregre 
támaszkodott volna, mi egyedül leendett hatályos l), kicsinyes és 
léha elövigyázati rendszabályokhoz folyamodott. S a miniszterium 
vagy a király, mindig irodalmá.rokkal, kcreskediikkel, doctrinaírek
kel állván szemközt, legfeljebb puszta szóharczt•a számított, a nép
től mit sem tartott i szerenceétlen önaltatás, mellynek vége csak 
elcsüggedés lehet. Rendeleteik az ellenzéknek általunk sarkalato
sakul jelzett két pontját érintették, a kiváltságosak jsvára változ
tatván meg a válatlztási töt•vényt, s censurának vetvén alá a lapo
kat: mi által a törvényhozásban a politikai, a sajtóban az erkölcsi 
bataimat sujtották i sokak érdekeit, kik a l!ajtó után éltek, meg
sértették i a nyet·észkedőkot s azokat, kik a zavarosban reméltek 
halászhatni, izgatottaágba hozták. A rendeletek első hirére (1830 
j ul. 25) szomoruMág fogja el Pát·izet; 'l'hiers, Obatelain és Cau
chois- Lemair<' óvást tesznek a meg11Eh·tett szabadság nevé
ben i jóllehet a hidapi czikkek előleges átnézése van elrendel ve, 
a lapok megjelennek, erőszakhoz kényszeritvén nyulni a hatalmat, 
hogy elnyomja azokat, ép akkor, midőn egy törvényszéki elnök 
ama rendeleteket meg nem tartandúknak nyilvánítja, mert nem 
kellő alakban hirdettettek ki. A compt•omittált egyének e közben 
mindent elkövetnek, hogy az ellenállást terjeszszék i a nyomda-

l) Mt~gmutatták e~t a Buonapartek előbb is utóbb is. 
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tulajdono~ok bezárják müholyciket, s a munkát kereső szedöket 
azzal utasitják vissza, hogy a szabadság elveszett, hogy a kor
mány a zsarnokságot és annak következményeit d ecretálta ; az ál
lam papirok leszállanak j kereskedelmi bukások fe nyegetnek j a lá
zongás kovászé. mindinkább forrásnak indul. 

A fejét vesztett udvar Saint-Cloud-ba vonult vissza, még a 
diplomatisi testületet sem értesit ve lépéséröl j a schwei zi gárdán ki
vül igen gyér csapatok tr.rták megszállva a nagy várost, mellye
ket az 1815-iki emlékek rosz birében állott Marmo nt vezényelt; 
a nemzetőrség, a béke e védnöke, Cel volt oszlatva. Semmi sem 
állott tehát a szabadelvüek utjában, kik szóval, pénzzel forgolódva, 
és félelmet terjesztve felizgatták a népet, azo n népet, meltyre 
addig nem gondoltak; és ez kitört. - Julius 27 -ének estéjén 
megkezdödnek a mozgalmak a gazdagság és fertőzet városnegye
dében; a mü egyetem növendékei föllépn ek, hogy mint előre ki
szemelt tísztek átvegyék a tömegek rendezetlen mozgalmának ve
zényletét, mellyek mindazzal, mit a véletlen adott kézhez, B legin
kább kövezet-darabokkal voltak fölfegyverezve j majd kifejtik a 
háromszinü zászlót, s 11 éljen az alkotmány" kiáltással elkezdenek 
harczolni, öldökölni, torlaszokat emelni j minden forduló leshely, 
minden utcza csatatér, minden ablak lőrés gyanánt szolgál, hon
nan biztos szemmédékkel teríttetnek földre a lándzsások és csend
örök; miként miuden lázongó tömegnél, ugy itt is a bátorság, 
vadság, eszelösség, okosság, nemeslelküség tényei fordulnak elő 

tarka vegyületben. A vallát~ irányában, melly a zsarnokság esz
köze gyanánt tüntettetett fel, szabad féket nyer a harag, s esze
veszett dühhel dobatnak le a keresztek, pu~ztittatnak el a templo
mok, romboltatik sz ét az érseki lak. A már meggyérült hadsereg 
kiméletesen jár cl, s igy csakhama!' felülkerekedik a forradalom. 
A nép győz, s a köztársaságat kiáltozza j do a bankárok, irodal
márok, a vagyonosak meghökkenve hátrálnak, s egyezkedést sür
getnek az udvarral, mellyet az éltetett alkotmánylevél sérthetlen
nek nyilvánitott Késií. - A becsületes La Fayette, kinek ren
deltetése volt mindcn forradalrnat nevével födözni, visszanyeri a 
nép kegyét, s egyedül azzal takl\l'Ózva kimondja, hogy X. Károly 
megszünt uralkodni (jul. 29 ). 

Ritka becsületesség hirérc tett szed a bankár Lafőtte Jakab. 
A császárság utolsó éveiben ( 1814) Francziaol'szág bankjának kor
mányzój~\\ á neveztetvén, lemond százezer frank évdijáról j Napo 
leon menekülvén, nála helyezi el tökéit; ugyanazt teszik a futó 
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Bou1·bonok a tl:dlllnap .. kbau; t1Öt saját pénzével enyhiti a ~zámlti
vetett ki1·ály sorsát, s ama keserveket, miket Párizsra a követelő 
idegenek mérnek j ellenáll az cluyomásnak, rendbe hozza a pénz
ügyet, s gazilagabbá igyekszik tenni FranczJaországot, hogy felvi
lágosodotta.bb és szabadabb legyen, Az alkotmány védelmére kel
vén az önkény napjaiban, az ellenzék központjává lett j nemes 
gyöngédséggel gyámolította az üldözötteket 1 és segélyezvén az 
1815-ben menekült orlcansi Lajos F ülöpöt, annak barátjává vált. 
Az ö házában gyültek tehát egybe a szabadclvüség harczosai, 
hogy határozzanak a haza sorsa fölött, mellyet felizgattak, B most 
már lecsendesíteni nem voltak képesek; hősök, midön a bátorság 
többé nem volt veszélylyel összekötve, saját hasznukra akarják 
kizsákmányolni a nép győzelmét, a ennek határozottan kifejezett 
akarata s a régi rend között közép pártállást vesznek , miként 
magukat kifejezik. 

l.ajoll t'üWp. 
Lajos l''ülöp nemcsen viselte szerencsétlenségét; tanult, majd, 

hasznot llUzva tudományából, tanításra adta magát; szabad elveket 
táplálván, miként minden száműzött, harczolt Spnuyolo•·szágban, B 

kiáltványokat bocsátott ki Napoleon ellen, nem a BoUt·bonok ha· 
nem a köztársaság érdekében. A rcstauratió következtében visz
szatérvén hazájába ezétpontja lett a szabadelvück reményei és tit
kos terveinek, kik most már diadalmaskodva a trón elfoglalására 
ösztönzik öt; de a nép és fiatalság, kik öt~ztönszerüleg egy~nestm 

a dolgok alapjáig mcnnel<, a félretéve az alkut a politikai helyze
tek roalis oldalát tat·tják szem előtt, nem valami jobbat, hanem 
valami ujat 

1 
nem doctrioair elméleteket, hanem önérdekeket haj· 

hásztak; nem személyeket kivántak változtatni, hanem a képvi
seleti kormány valódi tcrméHzctc fölött ak~u'Lak dönteni; s az örö
kösödésnél kiscgiWbbnck tetszvén a válat;zlát;, a varusháznál La 
Fayette köt·ül gyülekeznek, hogy megalapitt~ák a köztársaságot. 

V álságos volL c pcrcz nem csak Francziaország hatJem egész 
Európára nézve: a merély által megfélemlített szabadelvüok, kik 
aláásták az előbbi kormányt a nélkül hogy ujl'ól gondoskodtak 
volna, legyőzik Lajod Fülöp haLozását (j ul. 31), ki lól'a kap, B a 
kövezettől megfosztott utczákon a vát·os-házához nya•·gil. Megér
kezvén átöleli La Fayettet, B ez ölelés visszaállítja a trónt és Bour
bo~okat ott, hol cllak imént végmcgdöutósök fölött folyt a harcz; 
s a pillanatnyit·a köztársasági Francziaot·szágnak egy nevet adnak 
szájába ldaltozát~ véglltt

1 
mcllyet ucm ismert, e mellyet elfogad 
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mínt egy tllv symbolumát Igy 11zolgálnak névtelen áldozatok ta
lapzatul szivtelen nagyravágyók rés:6ére. La Fayette egy, a 8~-i~i 

határozatlan nyilatkozathoz hasonló programmot férczeit össze j a 
megbizatván annak Lajos Fülöphöz benyujtásával igy szólt hozzá: 
nÖn tudja, hogy köztársasági vagyok s az Egyesült-Államok al
kotmányát a legtökéletesebbnek tartom. Jelenleg nem felel az 
meg Francziaországnak; itt moat uépszerü trónra van szükség, 
melly köztársasági intézményekkel legyen körülvéve. u Tetszett a 
szólam: tizenegy napra a forradalom után (aug. 9) orleansi Lajos 
Fülöpöt királynak nyilvánitják a küldöttek, kik erre megbízatást 
nem nyertek, a ö esküszik : "hogy a Charta testté leend. u 

X. Károly és fia beküldötték lemondásukat; li c. régi ural
kodóház Cherbourgon keresztül elhagyta Francziaországot, melly 
alkalommal a magát máltóságteljesen viselö nép megmutatta, 
mennyit javult a varennesi menekülés óta. Párizs ismét kikövezte 
utczáit, s ujra monarchikusnak találta magát j Francziaország, 
hozzá lévén szokva Párizs ezerint élni és gondolkodni, becsmé
relte a bukott uralkodó házat és tapsolt az ujnak, mert igy cse
lekedtek a párizsiak. A szabadelvüek megelégedetteknek mondo
gatták magukat hosszas cselszövényeik sikerülte s a fölött, hogy 
biztositották a nemzetörséget, a sajtó-ügyeket kezelő esküdtszéket, 
a miniszterek felelösségét, a polgároknak a kerületi és helyható
sági ügykezelésrei befolyását , a az államhivatalokra előléptetett 

képviselök ujraválasztását: s e trón, me Ilyet a Palais-royalban kép
csarnokok- és kalmár boltok közt állitottak fel, ugy üdvözöltetett, 
mint a polgárság és középosztály gyöztllme a főrendek fölött. 
Mindazáltal féltek elismerni a népfölséget olly módon, hogy áta
János népszavazat utján törvényesitsék az uj egyeduralmat, s igy 
a bevégzett tény f é It ö r v é n y ess é g é n é l maradtak. A nép, 
e höse a csatának, mellynek babérait a jómóduak szedték, most is 
kizáratott a máltóságokból és képviseletből 1). 

Kik a franczia forradalmat az angol forradalom ismétlésének 
tartják, e tényben uj találkozási pontot látnak. Miként említet-

1) Littam La Fayetteoek egy 1830 aug. 12-rill kelt levelét, mellybeo írja : 
"Le people a tout fait. Courage, iotelligeuce, desintereasemeot, clemence eover,; 
lea vaiucWI, tout a été fabuleux de beauté. Quelle ditference m~me avec les 
premiere momeota de 891 Notre parti., républicaio, maitre du terrain, pouvait 
faire pr~valoir sea opinioos. Nou~ avoos penaé qu' il faliait mieux reWlir tous 
les Frangais Hons Je r"gime d' uu trone conatitut.ionel, mais bieo libre et 
populaire~. , .• 
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tük, Buonaparte 1 ~02-ben Cromwellhaz vagy Monkhöz haa.onlitta
tott: a reslauratio alatt folytonosan a Stuartok és III. Vilmosról 
beszéltek: mindazáltal a hasonlatosságok inkább küls8k mint bel

s8k, inkább esetlegesek mint alaposak. Az angol forradalmat pár
tok csinálták, függetlenül a népt81 ; a franczia egyenesen a népnek 
köszöni létrejöttét. Mindkettö nagyszerü, mert tárgyuk nemzet és 
szabadság, de mig amaz egy népet érdekl8 részletes esemény, a 
franczia európai ügy; az angol másodrendü elvekből indul ki, a 
franczia átaJános és eszményi. Amannak czélja tulsulyt adni az 
alsóháznak és paireknek a királyi hatalom fölött, miért is nem 
hagy maga után nyomokat j a parlament, melly azt vezeté, tiszte
letben tartja az alkotmányt, s nem szándékozik szakitani az al
kotmányos törvényességgel; törekvése csak oda irányul, hogy ön
magát emelje a király ügykezelése fölé, s az előterjesztések és 
segélymegvonás eszközei által befolyást nyerjen a miniszterek meg
választásárl\. Küzdelem közben tul mennek a kitüzött határokon, 
de a nemzet windenkor éretlennek mutatja magát a köztársaságra, 
alfogadja azon embert, ki vitatott pontjait illet8leg kielégíti öt, s 
tényleges kormányt alapit, a nélkül hogy a joggal tör8dnék. A 
franczia forradalom mindjárt az elsö lépés után töre irányozta fej
széjét, csakhamar mindent kitörült tulajdon jogából, mi a történe
lemre támaszkodott, s alapjából akarta azt ujra alkotni. Egy pil
lanat alatt megsemmisitett ez minden elöjogot, mig az angol, val
lási kérdéssel foglalkozván, minden kiváltságot érintetleniil, min
den tulajdont a gazdagok kezében hagyott. Az angol forradalom 
a nemzeti egyházra támaszkodik, s minden párt szövetségesül fo
gadja a Reformatiót, vagyis közös és ismert alapra állanak. Fran· 
cziaországban ellenkezőleg az alkotmányozógyülés egy pillanatban 
egyezkedésre gondol a megállapitott vallással, de ez által vissza
utasittatik, s a kölcsönös ellenségeskedés az uj polgári és régi 
lelki hatalom között csak még inkább elmérgesedik. 

Az angol a positív jogok terére lépett j nem ostromolta a 
megelőző tényeket, hanem kijátszotta; elismerte a kiváltságokat, 
mellyeket a gy8zelem a régi hadseregnek adott, s megszilárditani 
igyekezett azokat, mellyeket az uralkodók alattvalóiknak engedé
lyeztek. A franczia igy szólt a hódítókhoz: "Most ti vagytok a 
legyőzöttek j vilieljétek a sorsot, mellyre eddig minket, a népet, 
ká.rhoztattatok." Az angol forradalom által a politikai, a franczia 
által a társadalmi szabadság nyert j amaz a szigetre gyakorolt be
foly ás t, ez egész Európára; az sem a hatalmasok félelmét, sem 
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a népek rokonszenvét föl nem. költötte, ez egész Európát megrám
kódtatta; a népek mint elöjátékot, az urak fenyegetés gyanánt te
kintették, s igyekeztek, mig késl:l nem volt, fölfegyverkezni annak 
elnyomására. Az angolnak a gyökeres elvontságtól (abstractio)' való 
félelem vet véget, mi könnyen fejökre nött volna a föreudüeltnek, 
kik inditói voltak a mozgalomnak: a franczia a külföld viSIIzaha
tása következtében szünik meg, de csak miután uj társadalmat 
alakitott volna, olly eszmékkel, mellyek közül egy sem ha.Jt meg, 
egy sem ment feledésbe, s mellyek átélve a császári elnyomást 
csak emberökre várnak, ki azokat rendezze és óriásokká növelje. 
Európa jelen állapota mutatja, hogy a félelem attól még nem szünt 
meg, s hogy az uralkodó clövigyázllt az abbó-l folyó, még be ncui 
fejezett következmények elnyomására irányul. 

Mindazáltal a külsö edetlegességekben sok hasonlatosság mu
tatkozott, mellyek szónoki párhuzamokhoz alkalmas tárgyat 1), s 

') Thierry Ágo~ton 1819 oov. 6·én következ(Heg it-t a Genseur européen

bao: O'ut une opinion auJourd' Imi á la mode de vanter la t·evolution de 1688 et de 
deBirer de GuiUau11MJ8 lll. pour le salut et pour le vengeance de peuples. - Lásd 
Guizot, Villemaio, Carrel R. a. t .. lörténelmét. Különf,lla német lapokban njab
ban ismét aziore hozatott egy, az aogol és fnmczia forradalom közt.i párbuzam, 
mellyet jónalt látunk itt. visszaadni : 

Angolor6zli9. 
I. Károly. - A király nép~~erütleu~ége. 
Hosszú parlament. 
Meoekülés Wight szigetre. 
Pör és kivégezt.eté8. 
Parlament-kormány. 
Cromwell. - A pariumant azétüzet.'se. 
Katonai zsaruok8ág. 
Cromwell Richard buldl<. 
Il. Ké.roly visszahelyeztet ll se. 
Átaláoos bünbocs{mat, kivéve H kirá•y-

gyilkosokat. 
Pápista öeszeesküvések. 
York herc~eg névtizerütleu. 
II. Jakab a kirlily utolsó livére. 
A trónltövelelö születése fölöLti gyanuk. 
Királyi eogedv~nyek. 
Convant gyülés. 
A kirA!y menekül éw lemood. 
A király és családja Hzáwkiveltelik. 
~·rancziaországba vonul vissza, 
A király unoka-testvére mint legkö

zeleb,.i rokon hi v~ tik meg a tróura. 

l'!'a11crt.iaorazág. 

XVI. Lajos.- A király dpszerü tieusti ge 
Nemzetgyülés. 
Menektilée Varenneebe. 
Pör és kivégeztetés. 
Conveut-kormnuy. 
Napoleon. - A Hellatus szétüzetése. 
Katonai zsamokság. 
Napoleon bnldk, 
XVIII. Lajos viss~ahelyezteté~e. 

ÁtaiiÍnos bünbocsánat, Itivéve a király-
gyilkosokat. 

l:)zab:~delvii ösazeesküvések. 
Artois gróf népszeriitleu. 
X. Károly a király utolsó fivére. 
A trónköveteliS Hziiletése fölötti gyanuk. 
Királyi rendeletek. 
A feloazlatott Kumrák öaazehivása. 
A király menekül é,; lemond, 
A király és családja számkivettetik. 
Angliába vouul visHzH. 
A király unoka-testvére mint legköze

lebui rokou hivatik 111eg 11 t.rúnra. 
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jó loczkét is szol~,;áltatnán:t.k 7 ha minden nép, és mindMtkor aajá.t 
költségére nem akarná megujitani a kísérletet. 

A három nap után megalakitott miniszterium valóságos zagy
valéka volt a különféle akaratoknak. A köztársasá~i 7 clliá.sz.át-i, 
uj monarchikus és dynastikus pártok közt nehéz volt aa eligazo
dás, miként ez rendesen történni szokott, midön a tekintély meg· 
semmieül, a hatalom piaezra kerül, s győzedelmeskedik a párt, 
melly előre akar törtetni, de maga sem tudja hoYa, s nem s~r.á

mol az akadályokkaL A mérsékelt rész elégtelennek hizanynlvá.n, 
vidszalép, s Laffitte minM!zteriuma alakul (1830) nov. 3) 1 melly 
czélul tüzte n bent, köztársasági intézményekkel körülvett Inaimat 
állitani; kivül, miodenütt fentartani a szabads~ot, s megbo1ra11~ni 

Francziaországot az 1815-iki szégyenletes egyezmények ért. 11 De 
minden pártot ki akarván elégíteni, mindeniket elkedvetlenítette j s 
Laffitte bankár szegényül h11gyja oda a miniszteriumot (1831 
marcz. 13)1 hol máeok fölszedték magukat. Most már az utilisták 
és jakobinasok kezdenek idöszerüeknek látszani, kik tényeket, nem 
eszméket tartanak szem elött; s Talleyrand, egyike azon politi
kusoknak, kik elsö SL.ükség gyanánt a kormányzást tekintik, hozzá 
fog a béke és rend helyreállltásához. 

Hátra volt a 15-iki szégyenfolt lemosása. A királyok, hiven 
a Szentszövetség dogmájá.hoz, mindenfelé fegyverke~tek, s a kozá
kok nyeregben ültek, hogy ujolag eláraazszák a Rajna és Szajna 
partjait. A gyér hadsereggel rendelkező, s legujabb rázkódása 
követkoztében még mindig izgatott Francziaország csak ugy nez-

A kél forradalom közti külöub8ég"k C. Choiseul-Dairi<:<:OII<"i. Paraltéle his
torique de revolutitms d' Angleterre et de FrafiCe lfJUb Ja.ot}V& Il. et Oha1·l68 X. 
ez im ü, Párizehan 1844· ben kijölt müvébcn vannak feltüntetve. 

A 4,8.iki forradalom \eljesen megszakította a pádJUzamot j de e~ uj vilto
záet illetőleg más összekötő pontokat keresett Gu izot, Pwrquoi la revolutirm a: 
Angle~erre a-t-elle ré1uai j és Monk ou cMte de la république et retablisament de la 
monarchie en Angleten·e en 1660. czimii munkáiban . .,Két század folyt le- monrlja 
ö - mióta az angol kö~társaság porba hullalta I. Károly fejét, llogy maga i8 
csakhamar ama vérrel &ztu.tott földre terüljöu. A franczia kö2társa~ág uem ré
giben ugyanazou lli&vá.ny~ nyujtotta. 8 még is a..t halljuk mDnrlogatni, hogy e 
n11ffy vétkek nagy politikai tények voltak, parancsolvák eme köztArsaságok ala
pitbának sziik~ége !\Ital, mellyek alig néha\.ny nappal élték tul azokat. Az em• 
beri eszelöseég és elvetemültség követelése biz ez, melly ezeret a nagyság kö
penyébe burkolózui. Sem a történelmi igazság, Hem a népek érdeke nem tür
het el illy hazugsH.gvt". 
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hetett szembe a fenyegető veazélylyel, ha vagy őszintén szövetke· 
zik a népekkel, mellyek őt utánozandották, s ekként egész Eur6· 
pát gyökeres átalakulásnak teszi ki ; vagy pártolja a fom~dalma
kat, mennyire az ellenségei foglalkoztat~,sa végett szükséges v_olt, 
a igy azoknak hulláival födözi magát. O ez utóbbi eszközhöz fo
lyamodott. 

Ez id1>ben Oroszország Ázsia felé terjeszkedett, a Boaporosra 
vetvén szemeit. Ausztria az olasz elégületlenség és porosz nagy
ravágyás két tüze közé volt szoritva. Anglia Keleten Oroszország 
növekedése következtében tért vesztett, otthon pP.dig a kenyeret 
követelök kiáltásai által nyugtlllanittatott. Spanyolországban VII. 
Ferdinand a Bourbon Mária Krisztinával kötött l1ázasság által el
idegenitette magától az absolutistákat, kik addig erejét képezték ; 
de még inkább az örökösödési törvény megváltoztatásával, minek 
következtében Don Carlos, az absolutisták reménye, hátra vette
tett. Portugaliában szintén vitatárgya volt az örökösödés donna 
Maria, don Pedro leánya és don Miguel, Pedro testvére között. 
Belgium feszült viszonyban állott Vilmos királylyal a vallás és a 
hollandoknak adott előnyök miatt. Lengyelot•szágban a nemesség 
több ízben megkisérlette a fölkelést. Poroszország a rajnai tar
tományokkal állott küzdeleruben. Szóval, mindenfelé reformokat 
kövefelő népekkel találkozunk, reformokat, mellyeket a szabad 
sajtó, a példák, az elterjedt szabadelvűség, titkos társulatok, a 
javításokat könnyen eszközölhetöknek hivő féltanultság s azon ké
nyelem sugallottak, melly megengedi azokra gondolni. 

S az igy vonagló népek mindnyájan Francziaország felé for
ditották szemeiket, csodálva annak önerejével kivivott két előnyét, 
a lelkiismeret szabadságát, s a hatalomnak az alattvalók által tör
tént föltétes átruházását: azt hitték, fellángoló hevélyét batárain 
tulra is ki fogja terjeezteni; remélték, hogy miként orosz Sándor 
a királyok, ugy ö a népek szövetségét kiáltandja ki, s a bitoriá
sok kölcsönös biztositása helyébe a jogok kölcsönös biztosítását 
fogja állitnni. Ámde a polgári önzés a béke iránt volt érdekelve, 
miért is féluton megállva, a helyett hogy a népek egyetemes kö
telezettségét kihirdették volna, mint annyi okoskodás és vér leg
főbb vivmányát, mint az uj politika j elvét, feltalálták a b e n em 
a v a tk o z ás elvét. A Szentszövetség, hogy ellenállhasson a sza
bad intézményeknek, jogot tulajdonitott a királyoknak bármelly 
ország belügyeihez hozzászólhatni : a szabadság nevében inditott 
forradalom mit tehetett tehát egyebet, mint hogy ellenkezőjét hir-
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dette amaz elvnek, melly addig a szabadságot elnyomta? Illy elv
vel, melly, mint minden más csak ugy egész átalánosságban ki
mondott elv, hamis, Francziaország lemondott a szenved8 népek 
védnöki méltóságáról : az által azonban, hogy minden népnek elis
merte jogát saját belügyeit belátása szarint intézhetni, kötelezett
séget vállalt azok ellenében, kik e tekintetben akadályozólag akar
nának föllépni. 

A külföldi szabadelvnek figyelve fordultak Francziaország 
szószékei fel.;, megtudandók, miként fog értelmeztetni a benem
avatkozás elve j s ép azt hallván mit hallani ohajtottak, karddal 
kezdték azéttépni Európa térképét, melly 1814-ben karddal vona
loztatott. Párizs forradalm~ illyképen gyorsan terjedt, gyorsabban 
mint a 89-iki, mert mig ez társadalmi, a jelenlegi politikai volt. 

Holla11d. 
Midön Napoleon népeket és trónokat osztogatott testvéreinek, 

Holland h ü b é r kén t Buonaparte Lajosnak jutott, azután pedig 
(L 81 O) mint teríilet-kiegészitll rész a birodalommal egyesíttetett. 
De alig hagyja oda Molitor, Napoleon bukásával (1814), Amster
damot, a franczia hatóságok elfutnak, az uralom és megszáll:'.s 
jelvényei ledobatnak, s Nassau-Orange-i Fridrik Vilmos Isten ke
gyelméböli fejedelemnek kiáltván ki magát, mint souverain lép 
föl és magas szlivetségeseiröl beszél, szóval, a régi köztársaságat 
monarchiává változtatja át, egyuttal azonban alkotmányt is igér
vén, miként már ez akkor átaJános szokás volt. S csakugyan hir
dettetett is ki alkotmány, melly ezerint az alkotmányozó hatalom 
s a törvényhozóinak legnagyobb része a királyt illette j a közeégek 
és tartományok a részletes iigyek kezelésére szorittattak, melly 
határokon ha tulmennének; a tartomAnyi rendek által visszaterelen
dlll'; ezek válaeztották az országos rendeket (Generalstaaten) i de 
sem szavazatjokkal nem rendelkezhettek, sem utasitáet nem ad
hattak nekik. Az ol'Bzágoe rendek gyűlése egyetlen, l:ltveuöt kö
vetet számitó kamrából állott, s átnézte a azámadásokat Szó sem 
volt az esküdtszékekrlll, miniszteri felellisségröl, szabad-sajtóról: 
a közoktatás ügye a kormányt illette j minden vallás tűretett, a 
fejedelemé t. i. a reformált keresztény, uralkodóvá nyilvánittatott. 
A szá~as napokban (1815) Vilmos, államainak Német-Alföld nevet, 
magának király, a trónörökösnek Orange-i herezeg czimet adott i 
továbbá változás történt az alkotmányon, két kamrára alakittat
ván j a felső kamra tagjait a király, az alsó kamráét a tartomá-
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nyi rendek nevezték; mind~n vallás orilzá.gos védelem alá helyez
tetett j a hivat al ok betöltésén Pl nem volt tekintet a vallásra. 

Rf'l"'inm. 
A belgák, kiket Napoleon egyesitett Francziaországgal1 el

szakadtak l R 14-ben, s nem egyesültek ismét a százas napokban; 
Francziao•·szá.g tehát elvesztette e tartományt. Az akkori uj állam
alakúlá"' ali< almával nekik nem volt dynastiájok, mellynek t ö r v é
n y e Bs é g e (legitimitás) melletl felszólalhattak vol ua; nem gondol
tak ana, hogy nemzetté alakítsák magukat j ha ogynéroellyek 
visszakivánták a régi osztrák kormányt, ott állt háttérben ll n. 
József által okozott felforgatások emlélte. Másrészről Ausztria in
kább vágyott 0\aszországra, mig Holland ká•·p•ítlást biztosittatott 
magának az Ango\ország részére átengedett gyarmatokért Bel
gium tehát "teriilet-kiPgészités czimen 11 az orangei házra ruházta
tott , Luxemburg na~yherczegséggel együtt, melly részét teszi a 
Német-szövetségnek ; a holland alkotmány a belgákra is ki volt 
terjesztendő. Ámde e vallonok és flandrok, hár Merész-Károly 
halálával le ltellett tenniök azon rPményriH, hogy Francziaország 
uralkodói legyenelc, azután scm vegyiiitek össze soha egyikével 
is ama nemzeteknek, mellyek fölöttök uralkodtak; nem Spanyol
országgal, nem Ausztriával, nem a Franczia-birodalommal; most 
pedig a kétmillió hollandra váratlanúl ruházott batalom két11zer 
annyi belga fölött, már csak a valláskülörobség miatt is nyomasz
tóbbnak tetszett, protestans királynak kellvén kormányozni olly 
tartományt, me\ly régtöl fogva ugyanazonosította a politikai esz
mét a vallásivaL Hülléget esküdtek tehát I. Vilmosnak (1816), 
de "oda nem értve azon czikkelyeket, mellyek a kath. hittel el
lenkezésbe jöhetnének :u aztán Gent, Naroour és Tournay püspö
kei t a n sz e r ü v i zs g a alá vetették az adott alkotmány szellemét, 
melly el111n Róma is kifogáflokat tett. Német-Alföld királya meg· 
boszankodván üldözőbe veszi az ellenroondókat, s ismét érvényre 
emeli a Concordatummal kapcsolatban Napoleon által közzétett 
o r g a n i k u s t ö r v é n y c z ik k e k e t, mellyek sze ri nt a lelkészek 
a kormány által erősíttetnek meg, a királyért közimák rendezen
dök, s a biráknak föltétlen hűséget kell esküdniök az alkotmányra. 
Kik ellenkeztek, vagy megszoritással éltek, pör nélkül elmozdittat
tak; kUiön törvényszék i té l t Foere apát, a B e l g a-F i g y e l ö 
egyházi lap szerkesztöje fölött. A pUapökök jogát, tekintettel a 
tbeologiai tanügyre, az uj egyetemek felállitái& is lábbal tapodta, 
mi ellen azok panaszt emeltek. A genti püspök perbe fogatván 
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nmert vallás-iigyeket illetöl~g idegen udvarral - a pApával -
lépett érintkezés he" szl1müzetésre ítéltetett, el öbb nyilvlinosan pe
lengérre kellendvén áHittatnia j s mi11thogy menekült, neve két 
gonoszMvö között bitMát·a függesztetett. Megfosztván öt a király 
joghatóságától, azt akarta, hogy helyettesei folytassák a megye 
kormányzását, s minthogy vonakodtak, felfii-~gesztettek j biintetésl"e 
vonattak n papok, kik bil·álgatni merték a kormány tényeit j visz
szatarta~ott a lelkészek és kanonokok fizetése j eltiltattak az örö
kös fogadalmak. 

Holland ko.tholikusa.i, a R.efonnatio ut:ln, szintén a Brüuelben 
székeiö apo&toli nunciussal voltak ét·intkezésben; ez juttatta oda 
a fölmentvényelcet, a adta meg főpapjaiknak a joghatóságot. Vil
mos pörbe akarta fogatni az amsterdamit, mert érintkezett a pápa.i 
képviRelövel, s csak az összes katholikusok forrongása következ
tében állott d szándékátill. Ellenben pártfogoita a régi holland 
jansenistikus egyházat, s igy folytattattak az utrechti, deventeri és 
harlemi szakadár pü~;pök-választások. A jubileum kihirdetése el
tiltatott j a papoknak meg nem engedtetett, hoo-y lelki gyakorlatok 
végett összegyüljenek, vagy missióba menjenek j a megüresedett 
székek betöltetlenül hagyRttak. Még inkább elkeserítőleg hatott 
1825-ben azon önkénykedés, mellynél fogva az összes iskolák és 
iskolatanítók a kormány meghatalmazásától tétettek függökké j kik 
kiilföldön tanultak, állomist nem nyerhettek ; a kis semina.riumok 
eltöriiltettek, s az uj collegiumok és bölcsésmeti osztályok igazga
tását protestaosok kezére igyekeztek játszani, mi igen sértő volt, 
mflrt a klerikusok csak a philosophiai collflgiumou ket·esztül jut
hattak a. semináriumba. 

Vilmos tehát fölélesztette II. .József jogtipró követeléseit, a 
nélkül, hogy tartott volna azok rosz kimenetelétől; s ki felfogta, 
mtként Bl'loknak egymásnak kezet nyujtani a szabelhágok, meg
rezzent, midön a lelkiismeret és házi jogot illetö legszentebb sza
badságot látta me~támadtatni. A szabrodelvnek kapva az alkal
mon a katholikusokkal társultak, kik meg nem félemlitve a jazsui
ták utczai gáncsolása által, belátták az önkény elleni föllépés 
nemese~ ét! ·bordérejét. AE eem tetsaett továbbá, hogy az állam
adlls!lll.g mindinkább nagyobbodott, mig a király gazdagsága mind
inkább növekedett. Aztán, természete, nyelve, érdekeinél fogva 
azorosan F.rancziaorsdgra utalt tartomány lévén, att61 vett. szabá
lyokat; s a mint az nyugodt volt vagy lázongott, akként vi•elte 
magát. A balgák tehát forrongtak az utoiRö években, panasz-
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kodva a nemzeti képviseletet és adókat illetl:S ara1nytalanság s a 
fölött, hogy a király, bizalmatlan lévén irántok, a hollandok jólété
nek áldozza fel öket, kiket ép annyira gyülöltek , maonyire azok 
álta.l megvettettek 1). A hirlapok szabad folyást engedtek· az 
elégedetlenségnek, de a kormá.ny szigorral lépett fel ellenök, a 
a balgáknak nem adott eskiidtszékeket a sajt6-ügyek részére. 

Az orszá.gos rendek mtl.sodik kamrájában kormányellenes 
többség képzlídött s mindenfelöl özönlöttek a kérvények, mellyek 
f'dleg az esküdtszékeket, a birá.k függetlenségét, a közoktatás és 
saitó szabadságát, a miniszterek felelösségét s a concordatomnak 
a katholikusok javára teljes életbeléptetését sürgették. 1819-ben 
a kamrák tiz évre szabták meg az ad6t; ez id ö most eltelvén, 
ujolag meg kellett volna állt~.pittatnia az országos rendek által 
(1829); de a második kamrában a katholikusok szövetkezvén a 
szabadelvüekkel, csak engedmények fejében akarnak segélyt adni, 
s megtagadják az ad6t ; a nép ujong örömében ; a kormány kény
telen engedni, de mindazon hivatalnokokat elbocsátja, kik e kö
veteléshez hozzájárultak. De Potter 1 a Zs i n a t o k bölcsészeti s 
Sc i p i o n e R i c c i forradalmi történetének ir6ja, ki felismerte, 
mellyik részen van az igazság, s nevette a jezsuitákkali ostoba 
ijesztgetést, holott a szolgaság fenyegetözött, most a szabadelvü 
katholikusok élére állván nemzeti aláirást iavaaolt azok kárpótlá
sára, kik a haza ügyeért ezenvedtek; ebbiSI szövetség szülemlik, 
melly csakhamar olly eröre kap, hogy a törvény nevében viaazaveti a 

1) Ha a természet (irá Nothomb) egykor mll.skol' bll.mulatra kelt minket, 
olly kett6s lényeket alkotván, mellyek különböz6 testekben ugyanazon életet 
élik, a müvészet ~8 politika nem állitott-e már el6 hasonló csodákat? N~zzétek 
a belga ~8 holland dpet, mellyek egyike báttal lordul a másiknak, mell.)ek 
egyike 'szak, másika délre néz ; mindegyik tulajdon mllveltséggel, nyelvvel, val
lással, tulajdon ~zokásokkal, sz6val, külön l~ttel bir i egyik elfogadja a franczia 
törv,nyhozást, a másik elveti ; egyik követeli az esküdtss,keket, a muik viez
azautasitja; egyik tilalmakat k'r saját ipara és földmüvelése ~rdekébeu, a másik 
kereskedelmének szabadságát Bürgeti ; egyik megadóztatja az anyagokat, miket 
a másik mentesit i magatartbuk soha sem egyez i ha egyik egyenest áll, a má
sik bizonyosau meghajlik." E8aai historique rur la retJolution belge, 1833. 27 lap. 
Ez 1 Gerlach báró Bialoire du royaume de Paga-Bru depu.U 1814 jwqu'm 1890 
czimü müve legtöbb figyelmet érdemelnek az e forradalomra vonatkozó munkll.k 
köziltt. Mindketten kiváló rész t vettek amaz eseményekben i e Nothom b ki
mutatja, miszerint ama forradalom négy Mzázaduak, 1 az llí&lí .Se 1788-iki bukott 
lrieérleteknek volt uUks,gee eredm,nye. 
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rendeleteket , a egy nyilatkozat-félét tesz közzé (18:30 febr. 22). 
A Potter, Tielmana és Barthela elleni pör igen MtráPyos vitatko
zásoknak nyit tért a kormányra nézve, s a rájok kimondott szám
tizetési itélet nemzeti sérelem gyanánt f,_~gadtatik. Az igy elké
szített anyaghoz c~tak szikra hiányzott, a azt is megadta a párizsi 
forradalom. 1830 aug. 26·án fölkelvén Brüsael polgárai, Holland
t6li elválasztásukat, s királyul az oraniai berezeget kérik. Egy 
hónap telt el a Haagavali alkudozások közben: a Fridrik herczeg, 
Vilmos másodszülött fia, azzal vélt o ketté vágni a csomót, hogy 
fegyverrel indult Brüssel ellen. Szept. 27-én ulczai harcz fejlik 
ki, hol az ellenség rövidebbet huz j a a V é r t a n uk· t e r e tan us· 
kodik az akkoriban kiontott vérröl. 

A forradalom egész orsdgra kiterjed ; a holland csApatok 
mindenütt legyőzetnek, R kl!rlelhetlen nasasui uralitod6-ház vissza· 
vettetik. 

Egy rész a köztársaság kikiállását sürgette, példát akarván 
adni Európtinak j de a mérsékeltek elsll sziikség gyanánt a füg
getlenséget tekintették, s a helyett hogy Európával ellenségeske. 
désbe jöjjenek, a kedvezö perczet saját Jynastia alapitására vél
ték felhasználandónak. Gerlach, Nothomb, Van de Veyer, Lebeau, 
Rogitor7 kiknek jellemét és tehetségét a forradalom tisztába hozta, 
mindent elkövettek a haza javának biztositására, mellynek ügyeit 
a nemes tulzások irányában való ellenálláshoz szükséges kitartás
sal intézték. Kizárván az oraniai ht\zat, elfogadtattlik az alkotmá
nyos monarchiát, az egyházi hatalmat függetlenitették a polgáritól, 
eltörölték a tetezvény-jogot, a királyi beiktatáet, a concordatumo
kat, s kihirdették az oktatás, igehirdetés és lelkiismeret-szabadsá
got; az egyháziak, kiknek olly nagy részök volt a haza ujjáala
kitásában, fölvétettek a kamrákba. 

Ámde Holland visszakövetelte a fellázadt tartományokat: 
Francziaorszaig feléjök nyujtá karjait, hogy ismét egyesitsa magá
val, miként ez a császárság alatt történt; a Német-szövetség és 
Poroszorsdg Limburg és Luxemburgra nézve fenyegetve hitték 
magukat; s ott állott a dolog, hogy a kis ország lángba boritja 
Európát. A hatalmak, mellyek a belga-holland egyesüMs dajkái 
voltak, fegyverszünet végett közbeléptek, s a közvetitési csakha
mar biráskodássá változtatták át, melly nyolczvan jegyzőkönyv 
lassusággal vánszorgott. 

Lengl·etor!lralfi. 
Sokkal erőteljesebb, tQert mélyebben rejlö bajok következ· 
Xvta. 38 
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ménye, volt 1.1. lengyel forradalom. 1815-ben az 6 oroszok miode
nekelött a birodalúrn nagyságát tartván szem elött, nem ok nél
kül idegenkedtek a Lengyelort~zágnak adni szándékolt külöo al
kotmánytól: de egyrészről a hatalmak nem igtoa türhették, hogy 
foltétlenül Ül'oSí!IOr6zággal t·gyesittes8ek, 8 törvényes formákat ki
vántak számára; másréazt akkoriban Sándor még meleg rokon
szenvet táplált a szabadelvű eszmék iránt, 8 igy mint kiilön orszá
got nlkotmányozta azt l). Varsfíb,m ünnepélyes gyűlésen lengyel
ezimeres hírnök ldá.ltotta ki az uj Ol'ozá.got s !lz 1791-iki statuturnot 
(l~ 15 szept. 27)· A l'eruény ldket!ültségével esk iidtek hiiséget az 
uj királynak: mindenft:'lé ~obieski saaa és zászlói lengettek j a ko
ronázásra minden palatinatus saját lobogók és szinekkel jelent 
meg, a widöu is Sánflor azt mondotta: - "Tudom, mennyit szen
vedett az ország; de szabad intézmények ujra felüdithetik azt" 
és kiilön korm:i.nyt adott, s eoapatokat és tűzérséget ajándékozott 
nekik. Kitünő hazatial< alkotrnány·l<észitéssel bizattlik meg, melly 
százhatvanöt c:,:ik ben állittatott össze, s mellynek föbb pontjai a 
következlik voltak : az adók és tö1·vónyek a nemzeti képviselet ál
tal szavaztatnak meg; a törvények és ügyiratok nyelve a lengyel j 
a k<\th. val11is és bi1·tokai fentartatnak; a zsidók tűretnek; a 
lutheránus papságot a kincstár jövedelmezi ; a parasztok fokozato
sau felszabaditandúk; a birálc elmozdithatlanok j a lengyel hadse
reg, elkiilönittetvén a:,: orosztól, Európán l\ivüh·e nem vihető j egy 
bizotmány VC·di a Sajtó Rzabndságát, 8 akadályozza annak VÍSSZ3• 

éléseit j az országgyülest képezi hatvannégy senator , kiket a 
király élethosszra nevez, hatvanhét követ a nemesek gyüléséböl, 
s ötvenegy küldött a községi gyülésekböl, mellyeket nem nemes 
földbirtol~owk, gyártulajdonosok, n11gykereskedök, miivészek alkot
nak ; hivatalokra csak lengyelek alkalmazhatók. 

Sándor megnyitván az 1818 mo.rczius 27-iki ülést igy szólt: 
J,Jogaitokba való vis~zahelyeztetésteket ünnepélyes szerzödések 
határozták el, s az alkotmánylevél szeottJsitettc azt. A kül köte
lezettségek s ez alaptörvény sérthetiensege Leogyalország számára 
most már tiszteletre méltó helyet biztosit a nemzetek között. Van 

1) Akkonbun Ausz'ria i• irt lord Ca&tlere:;ghoz helyes<•lve Sándor sza
badelvü szá.ndéka;t, s MZOil elbatározhá.t, hogy fent11rt-.ndja L~ng-yelor,zág nem
zeti intézményeit, hozzátévén , miAzerint; "a nemzetek erejének és nyngalmá
nak legbiztosabu zálog' a n~p boldogsága, melly elvll.la•zthatlan a gondtól, mit 

.az uralkodók alaltv:d6ik nemzeti.<ége éij Azokásaira tart<>~nak fo•·ditani". 
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tehát bazátok, s midlln visszany~ritek azt, függetlenségtek iránt 
táplált tiszteletemnek vf:lszitek bizonyitványát. Bekebleztetve mo
narchiámba, a nélkül hogy nemzetiségteket elvesztenétek, részetek 
leend az alkotmányban, mellyet hü all\ttvalóimnak szándékozom 
adni. Nyelvetek a némettel együtt minden köz ügyiratokban hasz
náitatni fog; képes~ége szerint mindenki számára nyitva leend az 
ut nagy herczegségern ben m ind en országos tisztségt·e és méltó
ságra. Egy, köziiietek való, alkirály fog közöttetek székelni." 

De csakhamar kérvényeket nyujtottak be hozzá, mellyekben 
esk üdtszéket, sajtószabadságot, b a rendeleteknek felel ös miniszter 
által ellenjegyzését siirgették; miért is Sándor, makacsságnak vé
vén, mi szabály és jog lett volna, bozárta a gyűlést (1822): az 
alkotmány fentartása iránt aggodalmakat tápláló varsói tanácsnak 
azt felelte: n győzzék meg a lakosokat, miszerint a tiil·elem és 
nyugottság egyedüli ut, melly a nemzetet boldogsltgn vezetheti": 
s hogy utját állja "az ujkori bölcsészet kificzamodott elvontsága
inak, mellyek o ll .v sok más állam nyngalmát felzavarták 11 eltiltotta 
a titkos társulatokat és szabad-köruüves páholyokat -

Nagyon következeh:s dolog volt Sándor részét·ől, hogy, mi
után megtagadta a görög forradalmat, csak azért, me1·t forrada
lom volt, saját államaiban is elfojtsa a szabadelvüség minden gyú· 
anyagát. Négy éven át nem hitta többé össze az országgyülést, 
s mid<:ln azt ismét. megnyitotta, eltiltotta a \'Ítatkozás nyilvánossá
gát. nhogy élveztesee ez ort>zágbeli alattvalóival ruindazon jótéte
ményeket, mellyeket részökre az alkotmánylevél biztosit." 

A lengyel nemesség egyenlő; s ha valakinek czimei vannak, 
azokat vagy idegenektöl kapta, vagy előbb birta, mintsem polgár 
lett volna. Ez egyenlőség e~ységet, következiileg erőt szült; az 
udvar tehát a tiszteletbflli czimek valódiasitásával akarta ·azt meg
törni, s tizenHt herczPgi, hetvenöt grófi és husz bárói családot 
iratott be, mi által vetélkedést és nagyravágyá~t keltett, s módot 
szolg:í.ltatott Oroszországnak a hajlékonyság megjutalmazására s a 
hiuság táplálására. 

A lengyel alkotmányban ez áll : "A kath. vallás, mint több
ség vallása, a kormány különös gondjának tárgyát képezendi, a 
nélkül hogy alt ad ál y gördíttetnék a többi hitvallások ezabadsága 
ele, ,mellyek különbsége nem ártand a polgari és politiluti jogok 
élvezetének. A római ,.:1gy görög egyesült papság javai elidege
nithetlenek. A senatushan annyi róm. kath. püspök bír székkel, a 
hány palatinatus van, s egy göt·ög egyc11ült piispök. A király nevezi a 

3fV 
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ktilönféle hitvallások püspökeit, érsekeit, praelatusait és kanonok· 
jait." A czár élvén e fölhatalmazással védnökségét elnyomásra 
használta, s felügyeleti jogot tulajdonitott magának a cl~rus fölött, 
melly a vallás és közoktatásügyi bizottmányra ruháztatott; majd 
az egyházmegyék uj körülirását rendelte el j akadályozta a közle· 
kedést Rómával, a nem titkolta el vágyát, melly összes alattval6-
inak egyetleP egyházban egyesítésére irányult. 

Ám a béke megtette ott hatását; szaporadtak az utak, köz
épületek, csatornák; nagy haladást telt a ker•lskedelem és föld
müvelés j tekintélyes mennyiségben dolgoztak fel kendert, gyapotot, 
lent j ástak vasat , sót , márványt j orvosoltatott b pénzügy ; 
szépültek a városok, virágzott a varsói egyetem. De az elveszett 
nemzetiség gondolata ki nem hal; s a titkos társulatok mindent 
elkövettek, hogy lerontsák II. Katalin miivét; mindnyájan emlé
keztek, milly igéreteket tett Sándor, s mikép vonta vissza, ugyan
azon hatalommal, melylyel adta. Ebből egyrészt titkos törekvé
sek, más részről büntetések, s az erőszakos helyzetekkel együtt 
járni azokott visszaélések származtak. Az ifiaknak megtiltották a 
németországi egyetemek látogatását, a eajtó bilincsbe \"eretett, a 
feladók szives fogadtatásra találtak, a szabadgondolkozák üldöztet
tek t); Constantin herczeg, a hadsereg parancsnoka, rnindent tehe
tett, mit akart, 8 mindt:nt önkényesen akart tenni. Meghalálozván 
Sándor ( 18~5), ki iránt a lengyelek mindvégig hálával viseltettek 
az adott alkotmányért, Miklós Lengyelország királyává koronáz
tatja magát (H29 máj.) , s átvévén a pecsétet, zászlót, kardot, 
palástot, jogart, koronát, esküszik, hogy: "az előde által adott al
kotmány szerint, a lengyel nemzet javára fog uralkodni." 

A párizsi forradalom hire tehát itt ie nagy hatást sz ült; 8 a 
czár fran·cziaellenes kéezil!l)dései csak siettették a cselekvés per
ezét. A szabad-kömüveseég, mellyet Dombrovski vitt be, a melly 
a hadseregnél, az egyetemelten és polgárok közt igen el volt ter
jedve, a legkedvezötlenebb szinben tüntette fel a Ft·ancziaország 
elleni háborut: még a tábornokok is ellene voltak, mint kik csak 
ve- ezthettek általa; volt pénz, volt fegyver, B tudtak is azzal bánni: 
A rendörség neszét vévén a fondorlatoknak, sokakat letartóztatott. 

1) A hires költö Micbiewi11z OroszorszA.gba belehb .. ztetott, ott azonban 
veaz,lyes rokonszenveket koltett: a számkivetás c,ak növelte erejét, s távoli'· 
t&beu hazAja elbukván, bibliai iriilybau &nekelte meg a Vándor lengyeleket, a ren
ditbetlen hitet 8rzött kebMben a szablldsllg diadala irA.nt, mig végre nem tudom 
mif4le uj kiD;yllatkoztatás 'e vallAsban vélte ut IA.tni. 
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azonban 1830 nov. 29-én kitör a forradalom; sokan leöletnek i 
a szép hadsereg, meliyben Constautin gyönyörüségét találta, el
lene fordul ; lobog a Mária zászló, repked a fehér sas, a véres 
ütközet árán Varsó meg van váltva. Főnökül Cblopickit, Napo
leon veterán katonáját, választják, ki, több bizalommal lévén a 
szám mint a lelkesültség iránt, inkább egyezkedni akar mint har· 
czulni. LebetetTennek bizonyulván az egyezkedés a legnemesebb 
lelkesedéssel ajánlja fd kiki vérét és vagyonát j nők és ezerzete
sek bátorságra tüzelik a harczosokat; gazdag ifiak minden vagyo
n ukról, tieztek fizetésökről mondanak le j a birtokosok bérlöik közt 
kiosztják földj eiket, csakhogy fegyverkezésre birják öket; tornyok 
és sekrestyék az ágyuöntödéknek érczet, a pénzverdéknek ezüstöt 
szolgáltatuak ; a Varsó külvároai házak tulajdonosai maguk gyujt
ják fel azokat, nehogy akadályozzák a védelmet. De mig a nép 
Lengyelországot visszaállitani s Litbvániára akart törni 1 Chlopicki 
a forradalmat a nyolcz palatinátusra ezoritja; e illy-roódon meg· 
gyengítteJett ama roham, melly egyedül adhat gyözelmet. 

Olas.&ország. 
Olaszország, miután 1821-ben egy kis mozgási kisérletet tett 

volna urai ezuronyai alatt, ismét lecsendesittetett. Ausztria foly
tatta utját, a nélkül hogy az általa elfoglalva tartott termékeny 
tartományok anyagi felvirágzását akadályozta volna. Piemont or
vosolgatta sebeit, e meghalálozvá.n Carlo Felice, a Savoya-Carig·· 
nanoi uj ág 1) 1 e egy fiatal, fegyverek, tanulmány és remények 
közt nevelkedett király lépett nyomába. Nápolyban I. Jferencz 
rövid kormánya után, a szintén ifiu Il. Ferdinand lépett trónra 
(1830 nov. 8), ki a legjobb módon t. i. bünboceánattal s azon 
igérettel kezdette uralkodását, hogy orvosoini fogja a bajokat. De 
a forradalmak a legyőzöttekben mindig elégületlenséget és boszú
szomjat, a győzökben pedig a szükséges erőszakoskodások után 
hasztalan visszatorJási vágyat hagynak hátra. Külföldön sok me-

1) Savojai I. Károly EmmanueltHI (- 1630) származott Tamás (- 1656) 
ki 1624-ben nöül vette Bourbon Mé.rilr.t, Soissons gr6f~ág örökösát és nemutte 
a sük!ilt-néma Emmanuel Filibert Amadeot (- 1709), a Carignan6i bere~t>gek 

tör..sfejét. Ifiabb fiától Eugen Móricztól, s Mazarin bíbornok unoka-hugától, Mao
cini Olimpiatól, kik a soissons i uj ház törzsét képezik, sz ületett (1663) a hires En
gen berczeg. Az elsőszülölt Vietor Amadetól (- 17U) származ011k: Lajos Victor 
- 1178; Victor Amade - 1780; Ké.roly Emmanuel - 1800; Károly Albert, ki 
1798-ban született, s 1831 llpi'ilis 27-töl 1849 marc• 29-ig uralkodott, 
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nekült élt, kik ulinden mozznnah·a faszillten figyeltek, . B a re
ménynek könnyen megnyitották kebleiket Ezeknek ös~zekötte

tésök volt az országban úgy a régi Carbonurik muradványaival, 
mint az ujabb elégületlenek koL A rendörségek éb1·en volt~k; 
1829-ben a pápa Ausztl'ia kérelmére mcgujitá a titkos társulato
kat sujtó kiközösítést, s egy bizottmányt alakitot!, melly huszon
hat Carbonarit fogott pörbe; kitöt·vóu Az l !Ín a párizsi forradalom 
a kormányok elövigp\.zati rendszabályok és fegyver után néztek, 
anélkül hogy tudták volna, ki ellen kellend azt forditaniok. Mert 
a szabadelvilek mellett, kik a nép által akartak uj dolgokat lét
rehozni, ott voltak a Sanfedisták, kik szintén Olaszor11zág függet
lenségét ezélazták ugyan, de a nemzeti fejedelmekre támaszkodva i 
s bizonyos szabadelvii főnökről beszélték, miszerint Modena her
czegével é1 tekezett a végett, hogy azt egész vagy legalább felső 

Olaszot•szág uralmához segitsék i ám ha történt is illy értekezés, 
bizonyára mindkét részről hiányzott abban a jóhiszem. 

Róma, minden bit·tokokltal együtt vissznadatván a .• pápának 
1814-ben, örült, hogy ismét hozzájuthatott Laocoonhoz, Apollóhoz, 
az udvarhoz, ünnepélyekhez, li az idegenek aranyhozó láto~atá· 

saihoz. VII. Pius pápa, Consalvi állam-miniszter tanácsára, egy 
motupropriot bocsátott ki, mellyben a hat!Llom kö.:ponto~titásár61 1 
rendszer-egységről, a birói batalom függetlenségéről, a hivatalno
kok felelősségéről beszéit: de a húzzácsatolt szabályzatok megha
zudtolták az c1özményeket, s 1\Z igért törvénykönyvek sem jelentek 
meg. Az állam továbbra is negyvennégy kerületből és hatszázhu
szonhat községből álló tizennyolcz dclegatióra osztott maradt, 
franczia modor szerint, mi a pénzügyek ~;zabályzát>a, a jelzálog, 
bélyeg és adólajstromokra nézve is megtat·tatott: de nem világi
asittattak a hivatalok, nem alakittattak holyba.tóságok, sem egyéb 
javítások nem cszközöltettek, mellyelt előnyeit éreztette vagy 
legalább előéreztette a megelözö kot·mány. 

VII. Piu~t XII. Leo követvén a trónon (1823), ama motu
propriót jogászok birái a ta alá bocsátotta; a nép terhén gazdálko
dás által igyekezett körmyiteni ; majd egy állam-congregatiót i~ 

nevezett ki, de ezt csakhamar megbánta v11gy megbánatták vele, 
s puszta tanács-gyüléssé szállitotta azt le. Ellensége lévén Con
salvinak, elbocsátotta; t1 a roactióhl)z csatl~kozott. Most ismét 
lábra kaptak a kormányszékek önkénykedései, mellyeket Consalvi 
megszüntetett; változás történt a delegatiók ós törvényszékekben ; 
kiterjesztettek a községek jogai, mellyek tanácsában minden osz-



tály részt vett, de a 110messég külön ; visszaallittatotL a püspöki 
joghatóság j egyháziaha bizatolt ru ég a világiak perügyeinek ok
rnányolása és eldöntése, mint 11ziutén az inu.~ág nevelése is j vJsz
szaállittatotL n hitnyomozó szék, Li-ivittcttck a holt kdz jogai, eltö
röltettek a kerületi WrvenyHzékek, H bíráskodás nyelve a latin 
lett. Papi és hivatalnoki bizottmáuyok rémitgelték a legátiókat 
Rívarola kormányzlisa alatt Ravennában, ki ott egy1~tlen alkalom
mal ötszáznyolcz egyéut ítéltetelt el; aztán egyszerre csak meg

kegyelmezett, s a Sanfedistákat és Carbonaríkat házasságok utján 
igyekezett kibékíteni , mellyek Isteu a megmondhatója hogy sike
rültek. Ez azonban nem akadályozta a politikai vagy ollyanokká 
keresztelt orgyillwsságokat, mik meggyalázták Romagná.t; s mi
után élete ellen is követtek el merény l etet, megszapor i tolta a ké
meket, s Ravennában hét, illy gyilkosságLani büm·észest akaszta
tott fel, kik lehet hogy azok voltak, de a .l;:özönség miot politi
l(ai áldozatokat sajnálta /iket. ~~gyébiránt ruidöu kegyelmct igér
tek azo), részére, kik ö nk é n l es e u jeteotkeznének vallomás vé

gett, ezrenként jelentkeztek. Illyenek vollak a konnányzottak, 
illyenek a kormányzók ! 

A pápai államnak valódi ostorai voltak a brigantik, kik a 
volskok régi földén, az Apcnninek, pontini moc~árok s Albano ós 
Tuscolo hegyei közt fészkeltek. E tartonlány ~gész 1809-ig a 
Cúlonna cs11ládé volt, melly az Or~;imakkal és pápákkal folytatott 
versengései következtében e~yedül fegyverben gyako1·olta annak 
lakóit j s a pápák nJÍt scm tehettek ott, kivéve, hogy kegyelt 
egyéneknek papi kegy levelet adtak, mi által kivétettek a helyi 
joghatóság alól. A francziák ehörölték c Lübérségot: de az 
J 81:3-ikí k11tona-összeirás tulzasai következtében a nép fegyvert 
fogott, s p o l i t ik a i bandák álltak ~zem ben Joachim királylyal. 
A bekövetkezett gyenge kormány alatt növekedett vakmeröségök: 
egy főnöknek engedelmeskedtek, senkinek másnak j fegyverrel és 
ereklyékkel te1·helvc százfőre menö ceapatokban ba1·angolták bo 

az elnéptelenedett vidéket, t:l igen veszélyesse tették a Rómából 
Nápolyba vivő utat. Senki som bát.orkurlott ez iszonyu emberek
tül megtagadni a szállást és élelmet j a kormány gyakran alku
dozni . volt velök kénytelen, mínt hasonló hasonlóval, s boldognak 
érezte magát, ha ollykor egyik másik közülök magába szállott, s elő
jött, hogy bevé1·ezett kését a Madonna szobrára függeszszc. Consalvi 
sokat tett kiirtásukra; egyetértésbe tette magát a nápolyi kor

wánynyal, hogy akadályozza odavaló tuonek ülésöket; felégettette 



a házakat és falvakat, mellyekben fészkeltek ; 1 azeren~.et\t kiván
hatott magának kiirtásukboz. De azért még sem sikerült ez any
nyira, hogy XII. Leo kormányának is sok teendlíje nem maradt 
volna. 

Ismeretes a szomoru kinézésü római vidék kétszázezer bec
tarnyi kiterjedésü dögleletes sivataga, mellyre nézve a müvelés 
llélkül való olcsó gazdálkodási rendszert fogadták el, megelt'>ged
vén az önkényes terményckkel, vagyis a legelövel, melly elöl el
tünik az ember. Részletekre szoritkozó gondoskodás mitsem ér, 
mint szintén nem használnak a kormány-rendeletek sem , mert 
nem érett megfontolásból származnak. 1819-ben egy külföldi tár
sulat ajánlkozott az egész vidék kibérlésére, a kormánynak bizo
nyos évi összeget, s minden tulajdonosnak annyi bért ígérvén, 
mennyit akkoriban húzott. A kötvény ötven évre volt kiállitandó, 
mellyek elteltével a megjavított földek tulajdonosaik kezére kerül
tek volna vissza. A társulat kötelezte magát ez idö alatt a föl
deket feltörP-tni, a pontini 1 ugyszintén a macaresi és ostiai mo
csárokat kiszáritani, a Teveret és Teveronet egész folyásukban 
hajózhatókká tenni, s igy Sabina terményeinek kivitelt nyitni; 
templommal 1 iskolával, szállodá,·al, utakkal ellátott helységeket 
épiteni; az ásvány és kénvizeket hasznositani; uj termékek 1 in
digo, czukornád sat. részére mintagazdaságokat alnpitani, 8 mind
ezen munkálatokat egészséges helyeken elszállásolt 8 a dögleletes 
hónapokban haza bocsátandó benszülöttekkel eszközöltetni, A kö
vetkező pápa, VIII. Piue, elfogadta e föltételeket; de akadt, ki
nek érdekében állott akadályozni, s igy az egész ügy elejtetett 1). 

Pius halála után (1830 nov. 30) az üresedés ideje zavargó-

l) A forradalom ut6.n minden megváltozott; s 1857-ben Vincen11o Manzini 
mthnök egy munkát adott kl "del modo di restituire a Roma I'antico suo porto, 
li beraria dalle inundazioni e dai cantri d' infezione della sua aria e de Ile' conse
guend bonificazioni, naviga11ione ed irrigazione geuerale degli agri romano e pon
tino, risguardate quali basi di pronta e ~icura colonizzazione dalle provincia me
diterranee poutifizie-" mellyben ajA.nlja, hogy az ostiai kiköti! ujitauék meg; a 
Tiber folyA.sa rövitlilessllk lld ;zorittaasék összp., ugy hogy a hAjók .. zon egész 
Rómáig jArhaasanak ; a pontini földrlll végkép BAra;aék el a tenger-viz, a bel
filldi vizekböJ pedig egy hsj6zhat6 csatorna alakittaesék Terracidtól Anzión ke
reaztül Rómáig, melly úton ezer bAromazAz negyszög mérföldnyi (miglia), két
százötvenezer lakos befogadAsára képes terület nyeretnék meg. Sz6.mit!da eze
rint e vAllalat huazonkét millió ~cudoba kerülne, de csupán földekb'ln rögtön 
11eg-7venegy milliót jöved~Im~zne; s a kivitelre elér vol:•a un~& en.tendéi. 
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san folyt le, nem csak a követek közt, kik tiltakozva és paran
csolva folytak be a választásokra, hanem a városban is, melly 
különösen az akko.riban ott lakott Buonaparte család, s névszerint 
Horteneia királyné fiai, Napoleon és Lajos ösztönzés~re uj kor
mány alakitását kisériette meg : Nyugtalanságok és lázongások 
között lépett XVI. Gergely a pápai trónra (1831 febr. ~.) "szabad 
elhatározásból vállalván el Európa szemei előtt azon kötelezettsé
geket, mellyek szükségeseknek mutatkoztak a trón és nemzet ér
dekei közötti tartós egység tekintetébéil 1)." 

Azonközben a cselszövők bátorítást és igéreteket kaptak 
Francziaországból, mellynek érdekében álJott, hogy Olaszorsdg 
legelökelőbb hatalmassága it t legyen kénytelen foglalkoztatni 
fegyvereit, mellyeket az uj szabadság ellen fent. Laffitte a szó· 
székröl mondá: "Francziaország nem fogja megengedni, hogy a 
be nem aqatkozás elve megsértessék," a Dupin hozzá tette: "Ha 
Francziaország a ridPg önzés köpenyébe burkolózva azt mondotta 
volna : nem fog beavatkozni, gyáva volna; de azt mondani: nem 
türi, hogy valaki beavatkozzék; a legnemesebb állás, mit egy erős 
és nemes nép el foglalhat." Az olasz haz11fiak azonban hitték 1 mi
szerint az uj monarchia demokratikus eredeténél fogva, segélyezni 
fogja a demokratikus forradalmat, mellyet fegyverrel voltak kény
telenek végrehajtani, miután hiányzott náluk a képviselet, söt m.Sg 
csak kérvényezési joguk sem volt, e a kívánalmak törvény elleni 
szegülés gyanánt bünhödtek. Modenában mindent előkészitettek 

a forradalomra; de a berezeg megelőzi, megrohanja és elfogja 
a Ciro Menotti házában elzárkezott összeesküvöket (febr 3.). 
MA.snap azonban hirét vóvén a bolognai lázadásnak, mantuai terü· 
letre ruenekül, magával vivén az emlitett forradalmi főnököt, kit 
Ausztria börtöneinek azoigáltat át j e országa lángban van. Bo
logua minden vérontás nélkül hajtja végre forradalmát, melly 
egész Ro magnára kiterjed; a bíbornok követ Benvenuti a lázadók 
kezébe esik; A neon a megadja magát Sereognani és Armandi ka
pitányok nak: az olasz lobogó Otricoliban leng, tizenöt márföldnyire 
(legbe) Rómától; Mária Lujza oda hagyja a fellázAdt Parmát és 
Piacenzát. 

Jgy harapózott ezét mindcnt'elé a gyuladá~;~; Görögorszlig 
ujra lélekzetet vett; Spanyolország és Portugalia ismét fölkeltek 
az alkotmány mellctt j Németország elérkezettnek hitte 11z idöt, 

l) Lnt~ow iövPt v~la~z11 Seyrnnur urLoz 1'582. ezept. 12. 
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hogy kicsikarja, mi neki igérve volt, do megtagadtatoU; Scbweiz 
már elöbb hozzá fogott statutumainak népies érteleniben átalakításá
hoz ; Angliában a szabadságot követelő J'unicalok kiáltásaba a 
keoye1·et kérő nép iszonytató szava vegyült. 

BUSZONNEGYEDIK FEJEZET. 

F r a n c z i a o r s z á g b e l á ll a p o t a. 
könyvek. 

.J e g y z ö-

S miodezeo fölkelt vagy lázas népek Francziaország, mint 
igé1-t megváltó felé fordíták szemeiket. FéJazázaddal clöbb onnan 
jött a rázkodás, mellynek so.Jgélyével még azok is, !dk meg uem 
nyerték a szabadsagat, széttépték a szolgaság lánczait: ki nem 
emlékezett Napoleon ellenállhatlan gyi5zclmeire? a három szinü 
zászló kevesebb dicsliséget aratna most, midön nem egy hódító, 
hanem a szabadság által hordoztatik, s nem azért, hogy fenye
gesse hanem hogy visszaállitsa a népek lüggetleuségét? 

Illy s még mosolygóbb t·emények foglalkoztatták aZ elméket; 
de Francziaországot uem Conveni, hanem király kmmányozta, 
kinek uj mouarchiáíát csak ugy véletlenül találták, nem ke1·esték, 
elfogadták inkább mint ühajtothik, R sziil~ség és wenedék gyanánt 
tekintették. A neruzet, 11zilkébcn lévén a politikai crkölcsölwek, 
nélkülözvén a függerlen, tartós, a nemzeli vélelllény és szokások 
által megszeutelt intézményeket, elllzigctelten állott a versengök 
között, kik mindeu botlá:;át sóvár szemekkel !estél<, hogy hasznot 
huzzanak belöle; hiányzottak nála a fegy,·,:rek, mig ellenségei 
iszouyuan el voltak azokl;al látva ; bent nagyou gyengittetett az 
által, hogy bukott urallH)dóház teremtményei helyéhe barátait kel
Jett hivatalokra alkalmaznia, s igy megszakadt a kormány menetc 
ép akkor, midön gyor,;aságra és erörc volt sziikség_ Az dsö ráz
kodásnál természetesen a mozgalmi párt k01·ekcdett fcliil; rokon
szenv nyilvántdt minden szenvedö ÍJ'áut, lettek légyen azok Spid
berg É's Sibe1·ia elitéltjei, vagy neruzetiségöktill rnogfosztott, vagy 
reményeiktöl elesett népele Szánd!ikbRn volt Francziaort~zágot az 
Alpesekig és Rajnáig terjeszteni ki; ez harczot ídézeudett föl, s 
innét a szükség a népek jóindulatára támaflzkoclni. A lármás, s 
mint minde::~ ollyan, kinek nincs ruit vosztenie, koczkáztat6 club-



bok, népszerüségrc vágyva, melly tulzásokkal uyerhtltÖ meg, azon 
voltak, hogy minden fölkelendő népnek segélyt igértessenek. De 
ha némelly~k ugy tekinték a forradalmat mint a 89-ild elvek ki
egészitését, má!lok esak a n:stamatio módositását látták ~bban, s 
jó eszköznek tartották a dolgok é.; személyek megtartására. 

Lajos Pülöpnek érdekében állott elismertetni magát a kirá
lyoktól, s tulajdon dynastiaját a többiek tiszteletben tartása által 
megerősíteni. Irt tehát Oroszország czát'jának, l{i erősen fegyve
rezte délre szár.t kozákjait, szeme elé :illitváu, hogy egyedül tőle 
függ a békének megőr~ése. Anglia iránt mindig ragaszkodást 
tanusított, miért iti általa t·ögtön elismertetett; de a tobbiek sem 
igen késedelrueztek. S ö kint az elvek politikáját érdek politiká
val, a propagandát diplomacziával, a népek rendezetlen szövetségét 
a kabinetek gyümölcsöző szövetségével gondolja helyettesiten
clőnek j s minthogy nem állott érdekében az elszórt ellenzé
keket egy európai czélra tömöriteni ; feladatul tiizte Franczia· 
ország és családja javára mérsékelni azokat j és senki Hem ta
gadhatja, !.ogy jele~;ül sikerült ez neki. Perier Kázmér elfog
lalván a miuisz.tcri ~;zéket (l.'ial ruarez. 18), szembeszáll a za
vargó kamrával j kimondja, hogy meg 1\karja törni a pártok.at, 
nem ad segélyt a fölkelöknek , s hogy "Francziaország vére, 
egyedül Francziaort;zágé" j a juliusi forradalom alapja nem a 
fölkelés, hanem a támadás visszaveréBe; nem erőszak bent vagy 
kifelé, hanem tisztelot az esk ü és jog iránt. A külpolitika össze
köttetésben áll a belsövei ; mindkettöt illetőleg csak egy a baj, a 
bizalmatlanság j a gyógyszer is csak egy iehet. 

l,ondoni confcreotia. 
A l:izent-c;zövottiág, daczára különnomü összetetelének, hosz

szasan fentarthatta magát, mert Eur·ópa kifáradt a harczokban; e 
bármint ítéljünk is felöle, ez állandó congressus-féle a jövő csiráit, 
s egy uj közjog alapját zárta magában. Bleiutén a fegyveres 
tróaok fentartásánal{ könnyü hivatalávallévón elfoglalva, 1830 után 
kezdte érezni, hogy egy nehezebb foladat is vár rá, t. i. az ellen
tétes érdekek és cllenséges elvek kiegyeztetése. Londonban rög
tön tanácskozmány ült egybe, ruellynek tagjai nem a népeket, ha
nem a királyokat képviseltek, s kik, clfot·dulva a Francziaot".izág 
által világnak bocsátott dogmáktól, a multat akarták felujitani. 
A dip!omaezia tehát telülkerekedett , s a bécsi congressus Lon
donban folytattatott, hol Poroszországot Bulow, Angliát Aber
deen, Oroszországot Matuszcwicz, Ausztriát Eszterházy, Franczia· 



országot Talleyrand képviselték. Ez utóbbi m"gbizatása, ki min 
den uj felkapJttnak barátja, a a uabado>ág ellen hü szolga volt, 
mint ki eladta azt, nyilván elárulta a szándékot, melly az 1815-
iki szerzödéo>ek megörökítésére irányult. 

A népek fölött már kimondatott az itélet, mióta Francziaot·
szág, bár elöbb pártfogoita a forradalmakat, mig fenyegető ellensé
gei irányában diversióul szolgáltak, közremüködött azok elnyomá
sában. A spanyol menekültel~, kik VII. Ferdinand zsarnoksága 
elöl futva Párizsban huzták meg magukat, itt felbatorittatván be
törést készitettek el ö Mina tábornok vezénylete alatt; de minthogy 
ez időben Ferdinand elismerte Lajos Fülöpöt, a dllalat csak vér
tanukat szült, kik néljen a korlátlan király" kiáltások közt lövet
tek agyon. Olaszok, kik PPpe tábornokkal nápolyi földön akartak 
kikötm, épen a hájóraszállás perezében üzettek azét ugyanazon 
hatalom által, melly addig őket pártolta. Ausztria tántorithatlanul 
haladván saját utain, Olaszország összes kormányainak ügyét sa
játjává tette és nyilvánitotta; s midön a kihirdetett be nem avat
küzás elvét tartották I!Zeme ~lé, csak nevetett s perczig sem késett 
mások fellázadt országai ellen indulni, mialatt sajátjait szarosan 
féken tartotta , késznek mutatltozváo Piernontot is megszállani, ha 
felülkerekeduének ott a forradalmárok j mert rá nézve létkérdés, 
hogy Olaszország azon állapotban tartassék, mellyet ö a nyugalom 
nevével tisztel meg. 

Olaszország. 
A legatiók s egész Umbria a forradalmi mozga!om pártjára 

keltek; majd összegyülvén a városok követei a pápa világi hatal
mát megszüntnek nyiivániták (febr. 26), s külön államot alakítot
tak, elnökkel, miniszterlanácscsal, törvényhozó-gyüléssel. A sze
renceétlenségnek is megvannak a maga hizelgöi j mi azonban 
uem akarjuk az akkoriban alakult kormányok minden tényét iga
zolni. A néppel oem ismertették meg elé~gé a fölkelés czélját, 
mi pedig szükséges lett volna, mert nt'm saját bajai üzték a két
ségbeesés karjai közé ; nem voltak fönökeik, kik határozottságuk 
vagy nagy nevökkel elvakitották s magukkal ragadták volna a 
közöoyöseket, kik pedig windig a uagyobb számot képezik. Gyakor
latlanok lévén a politikai dolgokban mint kik egész máskép nevel
tettek, & legkisebb akadálytól is visszaijedtek; becsületesek, egye 
neslelküek, mérsékeltek lévén, mi megtisztel de nem üdvözít, ba
hoztak, mert féltek veszélyeztetui a hazát, mellyet szerettek, a 
békét, mcllyoek szükségét éJ'ezték j a külföl~ igért be nem avat-
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kozá.sára tama.szkodván, a helyett hogy egymást segitették volna, 
idegenek gyanánt tekintették a testvéreket j a helyett hogy el8re 
törtek vagy segédkezet nyujtottak volna a népies rohamnak, s hogy 
Rómát megtátoadták, Piemontot, Lombardiát, Toacanát fellázitot
ták volna, a nyugottságot, mint a sérthetlenség kezességét, ajánlot
ták, a fegyvert kérő vidékieket haza küldötték, a szomszédokkal 
nem érteitek egyet, elfeledvén, hogy a gyenge iránt szánalommal 
vagyunk, mig az erőssel szövetkezünk. Nem akarom emliteni a 
városok közt föltámadt féltékenységet, nem a rendetlenségeket, mik 
elválaszthattanok olly kormányokt61 1 mellyeket a nép-győzelem 

szülvén a sokaság rabszolg1ii maradnak, s ollyanak által vezettet
nek, kik legjobban tudnak kiabálni, nagyitani, igérni. Buonaparte 
Napoleon és Lajos siettek részt venni a romagnai forradalom ve·· 
szélyeiben, mi uj ürügyP-t szolgáltatott az 'ellenségeknek Olaszor
szág függetlenségél fenyegetettnek tüntetni fel, mintha ismét a 
napoleoni zászlót akarnák fölemelni. 

De nem is volt sziikség iirügyekre1 hol nyil tan lépett fel az 
ellenség. Ausztria Ferrara ellen indítja csapatait (mart. 9); visz· 
szahelyezi a madenai herezeget és Mária Lujzát (mart. 13) j az 
öreg Zucchi tábornok, ki Ausztria szalgálatát oda hagyván, a mo
denai forradalom élére állott, csekély seregével boio g nai területre 
megy át, de az ottani kormány, még akkor is ragaszkodva a 
be nem avatkozázi elvhez, mid8n azt lábbal tapodtatni látta, vona
kodik befogadni a testvéreket, ha Ic nem teszik a fegyvert! 

E közb en a római udvart nem csak Ausztria hanem Franczia
ország is megnyugtatta, hol Sebastiani mitdszter akadályozta a me
nekültek és hadiszerek Olaszországba juthatását. Igaz, Franczia
ország egész határozottsággal odanyilatkozott Béceben, hogy ha 
rokoni kötelékeinél fogva szabadilágában állott is Ausztriának köz
belépni Modena és Parmában, azt soha som türnék, hogy Romagnát 
szintén megszállja; de Mctternich, ki belátta, hogy itt a legfonto
sabb iigyröl, s az aus:~;triai tartományokn&k e szép országban meg
őrzéséről van szó, mrgtagadta Francziaországtól a jogot, miszerint 
akadályozza Ausztriát a pápai uralom visszaállitásábao, s - "Ha 
halni kell, mindegy, akár szélütés, akár lassu tfizöni megfulás ál
tal történik az. Tehát harczolni fogunk." É~ Ausztria csakugyan 
beütött a pápai területre. A francziák lá.rmlis boszusággal kiál
tozták, hogy meggyaláztatott a nemzeti méltóság, elárultattak az 
olasz hazafiak, tehát bosznt, ki a karddal, sereg küldeflsek Pie-
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montba; almde meg11zokott dolog, hogy a franczia tűz nagylelkű 
boh6zatokban párolog el, s más állott Lajos Fülöp érdekében. 

A romagnaiak elhagyatva lll.tván magukat, lép~sriU lépésre 
vonultak vissza az elönyoruúló osztrák hadserp,g elöl. Helyt állvé.n 
Ríminiben (mart. 23) , rnennyire azt egy legyilzött de be, nf'!m 
szennyt>zett zászló hocdiilete kivánta, bele nyugodtak, hogy kerül
jék az ellend.llást, mi ép olly veszélyeli mint heztalan lett volna. 
A kormány Anconába vévén ma~át, megszabadítja n,~nvenuti bi
bornokot, ki már ekkor p:.\pai követ volt, s egyezkedik vele. Ő 
feledést igér s aláir:ja a fl.inökök útlevelét, kik hajóra szállnak. 
Ennek következtében Ancona békriHen adatott át Armandi tábor
nok által (mart. 29): azonban az t~gye~ség R•}m:íban semmisnek 
nyilvánittatik: Ausztl'ia letaJ·tóztatja a főnöldiket szállító hajót, .,; 
Velencze biirteneibe veti öket. Kevés idő mnlva Azabadlábra he
lyezi azokat, kik idegen kormányok alá tnrto ... tak ; Zncchit kato
nai, a többit polgári törvényszék elé allittatja, s lánezokra ítéli. A 
fiatal Buonaparte Napoleon eriiszalws halállal mult ki; testvére 
Lajos, megbukván dsö ki~érletében, ujakra tm·togatta magát, mely
lyel{ öt börtönbe, mnjd császl\•·i trónra vnBnak viendök; Menotti 
:Modenában haláh·a ítéltetett; Sercognani, ki egész Rietiig nyomult 
elő, hirét vévén e szerencsétlensée:n~k, ToscaPába fordúl vissza, s 
Francziaorl!zágba menekUl, hr.va tömegesen tódulnnk a menekü
lök, ho,!!'y ott .ióakaratú fo,:radtatásban részesüljenek, a halogatott 
segély és más hamis il!éretel{kel ámittallsanak. Az osztrákok ek
ként elfoglalták k~zép Olaszország herczégségeit s a legatiókat; 
Lombardilit szigoru de vérnélküli eljárással tartották rémületben; 
oJ M<>tternichet földiszitfltte Ausztria cRász:l.ra "a miért olly sokat 
tett az olasz államok függetlenségének megőrzésére." 

fllovnne lfnUa. 
Piflmontban kegyetlen katonai végrehajtások megakadályoz

ták a forradalmat, mi veszélyeztetbette volna ez ország független
ségát, uj betörést provoclilván Ausztria részéről. Egy betörés, 
melly késöbb a Savoyába menekiiltek rés:o>.éröl történt, uj véron· 
táet és uj csal6dásokat okozott (1835 jan.) 1). Mert mig a. 31-iki 
forradalmak, a franczia kormány kezdeményezésében bizakodva, 
nyilt homlokkal léptek fel, ekkodban az ujitók cselszövényekhez 
nyultak, a radicalokra támaszkodtak, s forradalom helyett lázadást 

') Ez alknlommal a genuai Ramori•;o t{d,ornok volt a s:.ereplö, ki azta\.11 
1849-ben a novarai s~:erencsétlenRég engesztelő AJ.loZIIta lett.. 
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akartak indítani. Menotti a vesztőhelyre lépvén felkiáltott: 11 Üia
szok, ne bizelegjetek magatoknak az idegenek igéretei vel. 11 E vég
rendeletet Cf!Y társulat vette át, melly G i o v a n e l t a l i a néven 
a genuai Mazzini József vezetéRe alatt akkoriban alakult, B melly 
alig mondható titkosnnk, miután szónok latait és czéljait a nyilvá
nos sajtóra bizta. Azokhoz fordulván, 11 kik érezték az olaflz név 
hatalmát, s a szégyent ki nem mondhatni azt nyiltan" minden 
meglett koru embert l<izárt; bizalmát a fegyveres fölkelésbe he
lyezte j egy uj vallásra is t~tt ezé!zást, melly a magát már lejárt 
katholicismust volna helyetteRÍtendő; s r'gyezvén a Carbona!'Íkkal 
abban, hogy szintén az országnak idegenaktöli megszabadítását 
czélozta, másrészt eltért attól az áltRI, hogy már többé nem alkot
mányt, hanem köztársaságot kivánt, mindeo előjogot el akart tö
rölni, s a népben hízott, mellyhez amazok nem fordultak. E tár
sulat is inkább arra látszott alkalmasnak, hogy vértanukat szüljön, 
mintsem hogy megőrizze a gyözelmet. 

Azonban az er·edmény ép ellenkezőjét mutatta fel annak, mit 
a szabadelvüek remélettek, Ausztria befolyása növekedett a fél
szigeten. Scr·ege Bolognában maradt egész 1831 julius 17-ig, a 
midön is a kö.retek Rómában kormányaik n~vében kötelezték ma
gukat a Szent-szék világi uralmának fentartására. Azonban a ha
talmak, különösen Anglia által' indíttatva, nem hitték Romagoa 
nyugalmát helyreállithatónak, ha idöhüz mért engedmények nr-m 
tétetnek, s kérték a pá pát, ho~y népválasztA.s ut,iá.n községi és 
tartományi gy ülések alakittassanak j egy központi junta ügyeljen 
fel a keze\ö hivatalokra; a világiak réHzére nyittassanak meg a 
közhivatalok j egy államtanács állittassek össze nemes polg~rok

ból 1). Ez igéretek tetszettek a romagnaiaknak : de a julius 5-iki 
edi ct um tál'olról sem teljesitette azokat, s XVI. Gergely kijelen
tette, miszerint : a tanácsosok kinevezése az egyes tartományok 
főnökeit illeti; a tanácsban semmi fölött nem lehet vitatkozni, mi 
megelőzőleg felsöbb tekintély elé nem terjesztetett; a tartomány
föoöktöl függ jóváhagyni vagy elvetni a gyülések s2óbeli tárgya-

•) 18ill májnR 21-riil kelt .llemorandum. Ausztria esAazAra .nem s2ünt meg 
a legsürg•·töhu m6tlou figydme:ot~t.ui a pápát uem c>ak :•il irAnt, hogy teljesen 
hRjtKB vég..-e a mfL•· köz<étett tönényhozási rendeleteket, b>~nem ho!(y áll~nd{,
aági jeJI.'get is Bdj"" n~kik, melly azr,kat mindeu jövő váltodsok vcszályén ki
vül bely•'zze, a a hasznos ,invitásokat még He al1adálynzzR,• MeUe·mich .fPgyzéke 
Larttb. F. urho' 1832 j11l. 2~. 
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l4eait j a legatiók kormányAban világiaknak nincs helyök. Minde
nekfölött megtagadja a községi és tartományi tanácsok részérei 
népvá.lasztá.st, s a világi rend tanácsalnak a szent collegiuméhoz 
való csatoláaát 1). Az oktob. 5 iki igazságügyi rendelet az igaz· 
sll.gszolgáltatás egy részét a papságnál hagyta. · 

Azonban még fegyverben állott a városi l:!raég a közcsend 
védelmezéBe végett j a tisztes polgárokból á.lló követség küldetett 
ki, hogy kérje a javításokat, mellyekre nz ország mPgértnek lát
szott. Oe nem csak meg nem hallgatják, hanem még sulyosbbit· 
ják az adót , hogy fizeesék a háboru költségeit B egy schweizi 
csapatot; s mig szaporodik a panasz B özönlenek a kérvények, 
Róma kölcsönt köt., önkénytes csapatokat alakit, B .fol akarja osz· 
latni a városi l!rséget. Dühöngött tehát a nép, s megkezdödött a 
visszahatás; miért is Aiban) biboruok, rendkiviili biztos, értesiti 
a hatalmak képviselöit, miszerint a pápai csapatok k /~szen állanak 
a legatiók lefegyverzésére. Angliát kivéve, mindnyájan beleegyez
nek; de e tény nem hajtatik v~ghez belső ellenzés nélkiil; sok 
helyen összeütközésre, Cesenában valódi harezra kerül a dolog 
(1832 jan. 20), s Ausztria iiriigyet nyer ismét betörni az országba, 
hol felfiiggesztettek a megkezdett ujitások. Dc ime, Messina előtt 
elhaladva, azokatlan gyorsasággal három franczia hajó érkezik, 
mellyek elfoglalják Anconát (ff:'br. 21), mintegy ellensulyozandók 
Ausztria cselekvését. A pápa eleintén megzavsuodva, hosszas ha
bozás után beleegyez, hogy ott maradjanak, mig az osztrakok 
megszállva tartják Romagnát. 

Ez eröteljes fellépés eugedmény volt, mit a tranczia minisz
terium a mozgalmi Fártnak tett, melly dühöngött, látva mint tartja 
Ausztt·ia hatalmában Olaszországot. S bár a francziák nem mint 
szabadítók vagy védők, hanem miat poroszlók jelentek meg, kik· 
nek feladatuk volt segélyt nyujtani a hazafiak elnyomásához, 
mindazá!tal ez Olaszországban lengő három szinü zászló más ide
genek nagyobb hatalmMkodásai ellenében ijesztöül, sokakra nézve 
pedig, kik még r. em vesztet ték el külsegélybeni hitöket, a remény 
jelvényeül szolgált. 

1) "Az os~trák kabinet k~nytelen volt e pontot illetHleg er.gedni nem esak 
a papa törv,nyszerü ellenkez,sének, hanem a többi olasz kormányok egyhangu 
tilll•kozÁ84Dak is, mellyel!: ha.<onl6 engedm~nyekben Yeezélyt látlak államaikra 
n~zve, mitlll\n nak in•tlzményeivcl nemben a népva\t.,sztlu elve teljeeen idegen.'' 
Emlitett feg!llik. 
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Lengyelorszás. 
Sokkal több dolgot adott Belgium és Lengyelország forra· 

dalmának elfojtása. Ez utóbbi azoigálatára nemes akarat, áldozat
készség a olly fegyverjártasság és bátorság állott, millyennel az 
olaszok nem dicsekedhetnek ; de a lengyel mozgalom sem muta
tott fel olly férfiakat, kik belátták volna, hogy a forradalmat. nem 
féluton való megállással ezokás kezdeni. Mig mindnyájan kimond
hatlan tíizzel "eWre Lithvániába" jelszót hangoztattak, a fölkelés 
testvéresitását szándékolván, melly egyedül teheti azt gyözhetlenné, 
Chlopicki dictátor minden áron fékezni igyekezett líket; megerő

siti Varsót, mintha oda várná az ellenséget, melylyel a határon 
kivül kellett volna szembeszállania; eltiltja az összejöveteleket; 
letartóztatja a hiros tudományu s az ifiuság ellitt kedves republi. 
kanus Lelewelt ; elnyomja a máltóságteljes kiáltványt, mellyben 
Lengyelország saját szerencsétlenségét festi. 

Cholera. 
A Portával vivott harczban kimerült Oroszország igen azo

rongatott helyzetben volt, félnie kellvén egyrészt a Fekete-tenge
ren Francziaország és Anglia hajóit, másrészről pedig Perzsiát, a 
tatárokat, a féket rágó kaukázokat és Svédországot, melly foly
vást Finnland visszaszerzésén mesterkedett. Adjuk még ezekhez 
a cholerát, e rettenetes betegséget 1 melly 1817 óta pusztította 
Ázsiát és Afrikát. A perzsa háboru alkalmával az orosz hadse
regben elharapózott e baj , mellyet haza , aztán Lengyelországba 
vitt be, honnan Berlinen és Bécsen át ej!;ész Európára kiterjedt 
( 1831 ), mig Hamhurgon keresztül Angliába csapott át 1) ; s iszo
nyuan belevegyült amaz évek viszontagságaiba. Ezen, az orvo
sok ellítt ismeretlen betegség pusztító föllépése , a mérgezéshez 
nagyon hasonló tüneményei, s némaily kormányok rosz hiszemü
sége, mellyek a ezerint a mint érdekeik kívánták, majd ragályos
nak majd járványosnak igyekeztek azt feltüntetni, annyira hatot
tak a nép képzellídésére, hogy majd mindenütt karöltve jártak 
azzal a lázadások, gyilkolások és mérgezési gyanúk. A katonai 
erő, melly szükségessé vált, hogy ellíintézkedések vagy intézkedé
sek tétessenek ez uj ostor iránt, könnyített a kormányokon; az 
egé11zségügyi zárvonalak az eszmék ellen is jó szolgálatot tettek; 
s politikai kérdésektől a személyes biztonságra {Qrdult a figyelem. 

1) Bécsben 1831 szept. hbban tört ki i Angliában és Párizsban 1832 már
cziu<bau; 33-ban Amerikillan i 34 és 3b- ben SpAnyolország! an, a berber álla
mokban, s iamét Frnncziaországban i 36-ben juliusban Olaszországbar1. 

XVIU. 39 
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A francziák, kik a kamrákban inkábh kül mint belügyekkel 
foglalkoztak, szenvedélyes részvétre gerjedtek a lengyelek, ez ugy 
nevezett északi fraucziák iránt; de hogyan segélyezzenek egy, 
Üllök annyira távol e3Ö nemzetet, mellynek még csak tengerj ki
kötiíje sem volt ? Akadtak, kik azt ajánlották, ho~y elismeré
sökkel bátoritsák a forradalmat, s néhány vezért küldjenek oda a 
demokraták támogatására; vagy pedig hatalmas oldal-támadást 
eszközöljenek, harezra buzdi~váo Törökországot. De Francziaor· 
szág hogy segélyezze Lengyelországot, l(énytelen lett volna az 
összes hatalmakkal kikötni, s tulajdon határait védtelenül hagyni, 
mig honn a pártok, szomszédságában pedig a megrémült királyok 
forrongtak. A convent 92-ben mindent tehetett, mert otthon leg
felebb csak a guillotinet kellett öriztetnie. 

Ausztria, bár minden népforradalomtól iszonyodott, a lengyel 
nemzetiségben igen alkalmas védgátat látott Oroszország ellené
ben, de nyomta vállait a régi felosztás következménye, s igy 
reszketett Galicziaért: méginkább félt a magyaroktól, kik élelmi, 
hadiszareket és csapatokat akartak azoigáitatni a testvér nemzet
nek , mellynek példáján felbátorodva ök is visszakövetelték régi 
jogaikat. Anglia nem akart ellenségeskedésbe keveredni Orosz. 
országgal, Francziaország ellen pedig Pitt régi gyülölségével vi. 
seitetett; ugy hogy Lengyelország saját erejére hagyatott. 

Ez most félreteszi Ohiopickit és a dictatoreágot, e Radziwillt 
generalissimussá választja; a Romanowokat trónvesztetteknek nyil
vánitja és directoriumot állit; bensejét azonban a meghasonlás és 
nyomor tépi, s most már elöre látható bukása, mert a harcz nem 
a nép és király, hanem a nép és aristokratia között foly. Ennek 
bizonyítékául elég volna rámutatni a tilalomra, mellynél fogva 
nem volt szabad javasiatha hozni a parasztok felszabadítását. Bár 
egyike a legharcziasabb országoknak, hetvenezer rendes katoná
nál nem állott több fegyverben százhuszonkilencz ezer, kevéssel 
előbb nyert diadalokban edzett s négyszáz ágyuval fölszerelt orosz 
ellen, kiket Ausztria és Poroszország is segélyeztek, melly hatal
mak a határokról tüzeltek a fölkelökre. A cholera velök járván, 
iszonyu hullákkal födte be az utat. Diebitsch azonban, ki vezényelte 
öket, nem látszott elég határozottnak j egyszerre csak meghal j 

meghal Constantin1 meghal neje; s a megrémült világ Orlof meg
jelenésével hozza összeköttetésbe e halálozásokat Orlof Pétervár· 
ról küldetvén egyességre lép Poroszországgal, minélfogva ez, a 
nélkül hogy határozott állást foglRlt volna, billtos alapul szolgált 
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a hadmüveleteknek, mellyeket Paskewitscb, Perzsia legyözöje in
tézett. 

Mig Oroszország illy határozottao mfiködött, a lengyelek bá
torságát oem kevéssé zsibbasztotta saját kormányuk kapkodó el
járása. Tüzet vetni Va1·sóoak, mindenütt üldözni az oroszokat, 
fellázitani a lithvánokat és törököket, ez volt a határozottak jel
szava; ellenben b becsületes de habozó Radziwill a föváros körül 
összpontosítja csapatait, s meghiusitja a mindenfelé müvelt hősies
ségi csodákat: Skrzynecki U.bornok szintén nem bizván a gylSze
lemben alkudoziK: s Varsóba várja Paskewitschet, ki előnyomuL 
Dembinskioek nem sikerült fell:l.zitaoi Lithvaoiát, s az által megosz
tani az orosz hadsereget. A republiilánus Dwernicki gyiSzedelme
sen müködött, midön kénytelenittetvén ausztriai területen tenni 
egy kerülöt, ott fogságba ejtetett. 

Varsó elfo~lalása. 
E közben a demagógok, kik inkább sziv mint ész emberei, 

az aristokratia ellen ingerelték a népet, istenitvén az elnyomotta
kat, s ama bálványnak áldozván fel az urakat, midön legnagyobb 
szükség volt az egyetértésre. S csakugyan, elkeseríttelve a sze
reocsétlenségek által, V ars ó ban a köznép véres jelenetekre hagyja 
magát ragadtatni, mellyeket bihetöleg Krukowicki idézett elH, ki 
azok által a legfHbb hatalom birtokába jutott. Paskewitsch már a 
falak alatt lillott; s midön összpontosítani kellett volna az erllket, 
ide oda oszlatták el élelmi ezerek keresése végett. A tüzérség 
fensöbbsége az oroszok részére dönti el a gyözelmet, B Mária szü
letése napján (szept. 8), melly napot Lengyelországban az Angya
lok királynéja iránti áhitat, s a törökök fölött Bécsnél e napon 
kivivott gyözelem teszik szentté, Varsó elesik; Lengyelország ke
resztbe fonja karjait 1 B visszadül véres ágyába. Sebsatiani mi· 
n iszter a franczia kamrákban j e lenti, hogy Varsóban r e n d u r a l
k o d ik. 

Daczára a bécsi congressus szerzödéseinek, s az angol és 
franczia kabinetek tiltakozásának Lengyelország mint hódított or· 
szág az orosz birodalomba olvasztatott. Ugyanazon szerzödések· 
nél fogva Krakó szabad maradt, s tilos volt ott fegyveres csapa· 
tokat ta!"tani; mindazáltal Oroszország megszó.llotta, aztán 1846-ban 
Ausztria elfoglalta és megtartotta. Anglia ujból ellent mondott, 
de azért nem tartotta magát kötelezettnek hadüzenésre. A len· 
gyelek átaJános részvéttöl kisértetve Európa és Amerika minden 
forradalmát fölkeresték, hogy annak azoigálatára felajánlják ba-

39• 
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torságukat, hirdetvén, mikép .Lengyelország nem veszett el"; má
sok Siberiában lakoltak azon bünükért, hogy nemzet akartak lenni. 
De ki tudja, n Gondviselés nem a zsarnokság utján késziti-e elő 
a szolgák fölszabaditását, melylyel a forradalom nem bátorkodott 
magát örök hálára érdemessé tenni ? 

BP.lglnm. 
Midőu a pápa, köriratában, melly egy hullára szórt szidalom 

látszatával birt, kArhoztatta Lengyelország forradalmAt, Belgium 
katholikusai megütközéssei látván magukat ellentétben a pápával 
egy, a vallás nevében védett ügy fölött, kérdést intéztek hozzá 
saját fo•·radalmuk iránt. A pápa azonban megkülönböztette ügyö· 
ket j ök a vallás Aié gördített akadll.lyok által sodortattak a forra
dalomba, mellyek. igazolják a fi.Hkelést. S ez az egyetlen forra· 
dalom, melly sikerült, s mellybl!l uj alkotmány és uj uralkodóház, 
söt ugyszólván egy uj nép kelt ki, még pedig kül és belháboru 
nélkül. 

A londoni conferentia oda nyilatkozott (1830 decz. 20), mi
szerint a hatalmak Belgiumot Hollanddal az európai egyensuly 
végett egyesitették, remélvén, hogy összeolvadnak ; a tapasztalás 
ezt lehetetlennek mutatta j ennélfogva a béke érdekében másféle 
kiegyezési módozatot kellett keresniök j követséget fogadtak tehát 
az ideiglenes kormány részér81 1 s ezzel Belgium kikerülhetlenül 
a diplomatiának vetette alá. magát. De milly alapra fektessék az 
elkülönítést? s millyen kormányt alakitsanak ? Az okosak be
látták, hogy ha a köztársaság mallett nyilatkoznak, Európa, visz
szaijedve a példától, elnyomná öket; ba pedig királyra szavazná
nak, idegenek által tolatnék az nyakukra j azt gondolták, hogy 
gyenge és cselszövényeknek kitett függetlenségnél elönyösebb volna 
a Francziaországgali egyesülés. 

S Francziaország, ha maga lábán jár, legalább utat készitett 
volna a jövö egyesülésre, mellyet akkor végrehajtani nem bátor
kodott: de a conferentiáboz alkalmazkodván, Lajos Fülöp határo
zottan visszautasitotta azt (1831); miért is uj uralkodóház alapi
tása határoztatott el. Az egyezkedések igen hosszura nyultak, s 
az egymást érő ellentmondó jegyzökönyvek föltártt\k a politika 
bizonytalanságát, melly semmi magasabb indok által nem vezérel
tetett. Uralkodóul Nemours herczeg, a franczia király fia, s LPuch
tenberg herczeg, Napoleon Eugen fia, jelöltetvén, Lajos Fülöp ki
zárta ez utóbbit, de saját fia részére sem bá.torkodott a koronát 
elfogadni, annál inkább, mert a parlamentben csak egy azó több~ 



- 613 -

aéget nyert. Anglia jutván tulaulyra Koburg Lipótot ajánlja, ki 
százhuszonöt szóval negyvenhárom ellen valóban Belgium kirá
lyául üdvözöltetik (1832 jun. 4). De Németalföld uralkodója min
den szerzödést makacsul visszautasit és fegyverkezik. Ekkor Fran
cziaország maga sértvén meg a hanemavatkozás kihirdetett elvét 
Girard maréchal alatt ötvenezer főnyi csapatot inditott utnak (okt. 
23), s Antwerpen bevételénél kitünt, mennyire tökélyesbült a tü
zérség. De alig vonul vissza I. Vilmos király, a francziák is oda 
hagyják a belga területet. · 

Hátra volt még az elkülönítés szabályozása. Németalföld az 
1790-iki batárokat s az 1830-iki államadósságot, Belgium ellenben 
a 90 iki adósságot s a 30-iki határokat sürgette. Ujra megeredtek 
tehl\t a jegyzökönyvek, s végre is oda ment ki a dolog, hogy 
Belgiumtól megtagadták Limburgot, Luxemburgot és a Sebeide 
balpartját, mig a németalföldi adósságból tizenhat harminczegyed 
részt vetettek nyakába. Ebböl uj harag, ujabb fegyveres betöré
sek keletkeztek, s az egyezkedések csak 1839 april 19-én fejez
tettek be. 

De eközben Belgium Európa legszabadelvübb alkotmányainak 
egyikével sánczottatott körül. Az egyház teljesen elkülöníttetett 
az államtól, jóllehet ettlll dijt buz; szabad a vallás, a tanítás, a 
sa j tó; nincs ott aristokratia, me ll y ujjat huzhatna a néppel ; nincs 
harcz az alkotmányos monarcbia és köztársaság közt. A végrc
hajtó hatalmat a tartományi , közeégi tanácsok s a törvényhozó 
hatalom jogai korlátozzák, melly utóbbit két választott kamra kép
viseli; a senatus ba mindaz beléphet, ki negyven éves és két ezer 
forint évi adót fizet , beleszámítva a pateost is : az alsó kamra 
díjazott képviselökből áll, kik minden megszoritás nélkül válasz
tatnak. A választási törvény változó censust állapitott meg, melly 
magasabb a városi lakosokra nézve, hol a clerus kevesebbet te
het, s kisebb a vidéken, ugy hogy a vidék a követek két harma
dát választja. A clerus tehát igen nagy befolyást nyert, ugy hogy 
a katholicismus fölényben maradt a protestana király fölött. 

Kezdetben nem voltak ott pártok i a katholikusok mársékel
ték a szabadel vüek elhamarkodásait, megszilárditván a vallási kö
teléke.t ; mindnyájan akarták a függetlenséget, de némellyek harcz, 
mások béke utján, némellyek ellentállásra voltak készek, mások a 
diplomaczia követeléseihez simultak. Elintéztetvén a külügy, föl
éledt a viszálkodás i a diadalmaskodó katholikus párt fentartani 
igyekezett magát, miért is tO&radioak tekintetett a ezabadelvUek 
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által, kik azzal vádolják, mintha kizárólagos uralomra törekednék, 
mintha czélja volna az egyházat az állam fölé emelni, minden 
hivatalt és tanügyet magához ragadni, s censurá.t hozni be : pedig 
hát tagadhatlan, hogy nincs Eurapában ország 1 hol a sa j tó szaba
dabb volna. A katholikus és szabadelvü czimek tehát a vallástól 
idegen kérdésekre vonatkoznak, s a mérséklő és előrehajtó véle
mények között szokásos szakadást" képviselik. - 1840-ben De 
Thorn miniszteriuma bevégezvén pályáját a szabadelvüek kaptak 
fel ; ebből egyenetlenség származott, mellyet Nothomb miniszter 
n& pártkérdéseknek ügykérdésekre" szállításával igyekezett szeli
díteni. De végre ö is megbukott ( 1845). 

Tagadhatlan 1 miszerint Belgium rövid idö alatt s igen cse
kély eszközökkel olly virágzó állapotba jutott, mellynek mása csak 
kevés van, vagy épen nincs a történelemben, s ez annál feltü
nöbb, mert, mint tudjuk, a diplomaczia teremtménye, mert gyenge 
az er8sek között, és semmi sulylyal nem bir Európa mérlegében. 
Kereskedelmét sulyosan érintette az elszakadás Hollandiától, melly 
ország addig kivitelt biztoeitott áruinak, a gyarmatokba küldvén 
azokat; de megkisérlette jóvá tenni azt csatlakozván a német 
vámszövetséghez, mellynek Antwerpen egykor fő kikötője lehet. 
Azonban ezükséges volt közmunkákkal foglalkoztatni a karokat, 
mellyeket a kereskedelem megszakadása tétlenségben hagyott ; 
hatszáz kilometernyi vaspályát készittettek tehát államköltségen j 

s a sz~badsággal a gyártmányok is uj lendületet nyertek. 
Holland. 

Holland megtartotta ellenséges indulatát Belgium irányában, 
mignem királya leköszönvén (18~0 oktob. 7) utóda II. Vilmos is
mét belépett az európai versenybe, megnyugodván a bevégzett 
tényeken s ujra összeköttetésbe tévén magát a tőle elszakadt 
tartományokkaL Ő megezüntette a viszályt is, melly atyja és sa
ját országa rendei ltözött fenforgott; máltányosabbnak mutatkozott 
a katholikusok iránt, kik két ötödét képezik az egész népesség
nek, e megujitá a Szantszékkel a concordatumot j érdek-politiká
val váltotta fel a rokonszenvét; alkotmányt adott Luxemburgnak, 
11 országában a parlamentaria kormányt határozta el megvalósítani 
a személyes helyett (1841). A közteher harmincznyolcz lirát tett 
ott fejenként, nem számítva a városok fogyasztási adóját, e más 
egyéb helyieket. Az olly hosszu ideig fentartott nagy hadsereg 
megzavarta a pénzügyi egyensulyt i sokba kerülnek ott a mocsá
tos vidékeken vezetett utak, 11okba a gátak ; mindamellett gazda-
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gon költöttek a régi számos csatornák fentartása és ujak nyitá
sára; tizenkét milli6ba került az északi csatorna, me Ily Amster
dam ot megnyitja a hajózásnak, s nyolcz millióba Harlem tengeré· 
nek kiszáritása, melly olly sok termö földet és t'lghetö ásványokat 
adand. A kereskedelmi tengerészet apadóban van j a hadsereg 
csekély, de régi jóságából mitsem vesztett; a bevitt jó rendszer 
virágoztatja az ázsiai gyarmatokat 1R40-b.:n az előleges költség
vetési mérleg száztizenhat és fél milliót jelzett, melly összegnek 
felét az államadósság kamatai nyelik el ; s ez egyedül Malesia 
jövedelmére támaszkodik, melly évenként nyolczvannyolcz millió 
hollandi forintot húz be, B csak ötvenet visz ki. Mi történnék 
hát, ha elvesztené? pedig Anglia legidaebb mozdulatára elvesztheti. 

t'rnncz.laoré~Óg. 

A külforradalmak minden diadala vagy bukása mint saját 
eseménye érdekelte Francziaországot, mellynek rázkúdá;aiból szü
lemlettek a többiek. Innen a küzdelem az érzelmi és rendszer
politika között; innen a pártok nagy zürzavara, mellyek közt esi
titani kellett a bizalmatlanságot és érzéltcnykedét>t1 kiengesztelni 
a bukott nagyot a felemelkedett szegénynyel , betölteni az ürt, 
melly a mult és jelen közt lá tongott; összeolva~ztani az érdekeket 
és embereket, érlelni az alkotmányt s visszaállitani a rendet, 
melly bármiféle kormányra nézve első szükség. Az 1830-iki al
kotmánylevél jobban biztositotta a szellemi szabadság nagy elveit. 
Nincs többé államvallás, a régi törvényesség e marad váuya j ugy 
hogy a sajtó, a gondolat, lelkiismeret, a cuitus és oktatásügy sza
badok és minden merenylet ellen biztositottak j az állam vallálili 
ügyekben illetéktelen. Az i~:~teni jog népfölséggel helyettesíttetvén 
az alkotmány megmenekült a régi akadályoktól, s a monarchia a 
lehető legnagyobb szabadsággal párosíttatott. De mulhatik-e el 
vihar a nélkül hogy hosszas tengerzajlást ne hagyjon b&.tra ? nA 
juliusi kormány - mondá De Broglie - egy népfcrradalom mé
héből szülemlett. Ez dicsősége, ez veszedelme. Dicsősége tiszta, 
mert igazságos volt az ügy j a veszély nagy, mert minden szeren· 
esés forradalom, legyen az törvényes vagy törvénytelen, sikerével 
uj forradalmakat sz ül." 

Az ősi uralkodóház bukása sokak érzelmét és érdekeit sér
tette ; voltak ismét mások, kiknek vérmes reményeit az uj nem 
teljesitette: aztán az összeütközés kikerülhetlen, hol három hata
~om áll egymás mellett, mert midön egy többség jut tulsulyra, 
egy kisebbaég marad hátra, mellyet vagy ki kell elégíteni vagy 
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elnyomni. A 30-iki forradalomban nem találták előnyösnek a köz. 
társaságot, mert érezték, hogy annak kikerülhetlenül külháboru 
lenne következménye j azonban királyt választván, látták, hogy 
sem a kül sem a belháborut ki nem kerülték. A fél elhatá:rozá
sok nem elégíthették ki a sokaságot s azokat, kik harczoltak. 
Nélkülözvén a kormány az elnyomáshoz szükséges erőt, fejetlen
ség, lázongások, a személyes szenvedélyek s a nem birtokosak 
birtokosak elleni örök gyülöletének ki törései jöttek napirendre i 
vad ellenzék, melly megbecstelenité a törvényest. 

Lionban a szükség fölkelést idéz elé, nem politikait hanem 
az éhezök fölkelését (1831 nov. 21) i s a kormány ágyukkal és 
eröditésekkel felel. Lafayette, ki egy gyermek őszinteségével és 
generositásával csüggött a köztársaságon, nem volt képes alkal
mazkodni azon ezerféle fogásokhoz, mellyeket az ügykezelés meg
kiván i s róla el lehetett mondani, mit a Bout·bonokról, hogy: sem
mit sem tanult, semmit sem feledett. Mint a nemzetőrség feje ura 
volt Párizsnak, miért is nem lehet gáncsolni a kormányt, hogy el
vette tőle e nagy hatalmat: de ez a forradalom elleni lépésnek 
tekin tetet t. 

E közben a köztársaságiak winden részrlit neki hajtanak az 
alkotmánypá1·tiaknak j Carrel Armand és Garnier Pagés, apró mü
vecskék és a szószék egyaránt jó azoigálatot tesznek j Philippon 
torzképekkel, Barthelemy a N em es i s-sel, mások a hirlapokban 
harczolnak ama rendszer ellen; botrányos pörökben pellengérezte
tik a király neve; különféle társulatok a köztársaságat tűzik ki 
czélul: de a republicánusnak inkább csak érzelmeivel birnak mint 
véleményeivel: igen sokan készek voltak tüzet támasztani 1 de 
senki sem akadt, ki az egyesítés és összeolvasztásra gondolt 
volna j s miként ez századunkban gyakori eset, czélt nélkülözö 
kritikát üztek, melly csak rombolni tud, nem épiteni. A G a z e t t e 
d e Fr a n c e, me Ily a törvényes dynastiát képviselte , á.talános 
szavazatot tanácsolt; a republicánusok elfogadták, s ez némi egy
séget és jelvényt adott e töredéknek, mP-lly addig semmi illyessel 
nem birt. 

Vallasos libPralh;ok. 
Vallásos eszmék is keveredtek a dologba. Chatel franczia 

egyházat akart, franczia nyelvvel a lithurgiában: de nagyobb ha
tása volt Lamennais-nek (408 lap). P r o g r é s d e J a R é v o l U· 

tion et de la guerre contre !'église (1826) czimü munká: 
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jában miud a azabadelvűeket, mind a gallikánokat az Egyház el· 
lenségei gyanánt tünteti fel a ugy látta, hogy az Isten müve nem 
támaszkodhatik mulandó dynastiákra, hanem szükség, hogy a val
lásos eszme a demokratiába oltassék. Kitörvén a forradalom La
mennais úgy üdvözlé azt mint "az isteni kegyelmek, s a végtelen 
irgalom eseményét", melly a legüdvösebb hatással lesz a társa· 
dalmi és vallási intézményekre nézve j s megalapitotta az A v e
n i r czimü birlapot Is t e n és sz a b a ds á g felirattal. Nagy te
hetségű, nemes szivü egyének müködtek e lapban, kik a politikát 
illetőleg raclikálok, vallási tekintetben pápisták \'oltak. Ugyana
zon elvböl, mellyböl De Maistre a korlátlao uralmat, ök a sza
badságot vonták le, s eltörültetni kérték a megszoritásokat, mely
lyeket a gallicanismus mért a pápai hatalomra j szeriotök a con
cordatum álarczos szakadárság j a lelkészeknek egyedül a hivek 
adományaiból kell fentartatniok; az állam sem közvetve sem köz
vetlenül ne avatkozzék egyházi ügyekbe; legyen föltétlenül sza
bad a lelkiismeret, a sajtó, a társulás; semmi központosítás; az 
állam ne nyuJjon a község1 a kerület, a megye ügyeihez : szóval 
tökéletes és mindenkire kiterjedő szabadságot ltivántak. Az alkot
mánylevélben kikiáltott szabad oktatás nevében iskolé.t nyitnak: 
de a rendörség bezárja azt, és ök megidéztetnek; s gallikáu-elle
nes és szabadelvű beszédektől visszhangzanak a szószékek, hol 
Krisztus republicanus föveggel szerepel. 

Arról volt tehát szó1 hogy ujra fölidézzék VII. Gergelyt, a 
liberalismus patriarcháját, mint nevezték, ki eltaláita belyes mód
ját, miként állitható fel c földön la ten országa: arról volt szó, 
hogy a pápát a népek uj szabadságának védnökévé, a római szé
ket az uj-kori baladás intézőjévé, s miként a vallás ugy a poli
tika központjává tegyék. De elfogadná-e a pápa ez uj állást? meg
egyeztethetőnek találná-e a küldetésecl, melylyel Az bizta meg, 
kinek helytartója? Tulajdonképen kat. vallás volt-e az, mit ök 
akartak ? Sokan azt hitték, hogy nem: miért is e lap szerkesztöi, 
kik jó hiszemmel müködtek, Krisztus nevében akarván biztositani 
a szabadságot, felfüggesztették tervök kihirdetését, előbb Rómába 
menendök megkérdezni a csalhatatlan oraculumot. Csakugyan el 
is mentek, mint a népek küldöttei, hogy felajánlják a pápának ez 
uj primatust; de az kárhoztatta a sajtó, a lelkiismeret szabad
sá.gra s az Egyház ujjáalakítására vonatkozó tanaikat: kimondá1 

mik.é{l a fejedelmek iránti alávetés a hithez tartozik; a külöPbözö 



- 618 

vallású emberek míndennemű társulása tilos; az Rgyház és Allam 
különválasztáaa mindkettö javával ellenkezik 1). 

Az A v e n i r elnémult e nem várt kárhoztatáara: Montalem
bert meghajolt az előtt, s örökösödés utján a pairek kamrájába 
lépvim a szabadság harczosává lön a kereszténység nevében, s a 
hit korlátai között; Lacordaire hosszas kipróbáltatás után domini
kanus és hitszónok lett, s mint illyen elárulta a régi embert gya
kori vitatásliban az Egyház és Állam közötti viszonyl)knak, de az 
egyéni észt alávetette a tekintélynek. Lamennais egyideig vona
kodott alkalmazkodni az encyclikához, fentartást követelvén arra 
nézve, mi tisztán világi rendűnek látszott; végre még is megadta 
magát. De csakhamar közzétette P a r o l e 8 d' u n C r o y a n t 
czimü munkáját, melly áradozott a lengyelek és olaszok nyögései 
által benne fölgerjesztett haragtól, 8 els/l szeme volt amaz iratok 
lánezolatának, mellyekben e hatalmas szellem és hasonlithatlan iró 
lelépett a kereszténység térérőL Ő, ki a pápát mint a közérzület 
képviselöjét csalhatatlannak vitatta, e hivatalt most a népfönségre 
ruházta át, s a föltétlen demokratia apostolává lön. Nem újító, 
hanem forradalmár lévén, a nép szenvedéseit, a társadalom ren
detlenségeit elérhetlen ékesszólással festi : de gyógyszereket, mely
lyek hatásosak lehetnének, nem sugall; mert nem vehető annak 
igy szólni a néph~z: "Egyesüljetek, fegyverkezzetek, 1;agadjátok 
ki a jólakattak kezéböl a kenyeret, mellyre éhezö gyermetekeitek
nek szükségük van. . . . Nép, ébredj; rabszolgák, keljetek fel, 
tépjétek ezét a bilincseket, ne türjétek, hogy továbbra is lealacso
nyitsák bennetek az emberi nevet. Azt aka~játok, hogy egyko
ron, megkékülve a lánczok alatt, mellyeket rájok hagyomáoyoztok, 
igy szóljanak fiaitok: Atyáink gy ávábbak voltak a római rabszol
gáknál, mert nem találkozott köztök egy Spartacus 2)." 

Salnt-Simonlemus. 
Másnemű ezélakat tartva szem elött különféle felekezetek a 

társadalom átalakítására s a szabadelvűség visszataszító és rom
boló rendszerének ezerves eszmékkel való fölcserélésére gondoltak, 
mellyek ne fo•·gácsolják el és gyengitsék meg a társadalmi erö
ket, hanem összesitsék azokat; e törekvésből részint eszelösségek, 
részint nagylelkü eszmék szülemlettek. Mig a társadalom testét a 

1) 1832 azept. 18-ról kelt Eneyeliea, 
') Ö 1847-ben fennen tiltakoBott azok elleD, kik IH 11 commnnismn1 pár• 

tol6j,lal tekintU:. Merbalt 1854-ben. 
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gazdászatban az egyéni verseny, a morá.lban a kétkedés, a politi
kában a fejetlenség fekélyesiti, a saint-simonisták 1) a tekintély 
dogmáját, egy társadalmi vallást, az érdekek társitását s az ipar 
szervezését hirdetik. Tehát többé már nem politikai, hanem tár
sadalmi kérdésekről van RZÓ; a legkényesebb és legmélyebbre 
ható feladatokkal akarnak megmérközni: egy symboluroot terem
tenek, mellynél fogva nmindenki képessége szerint, s minden ké
pesség munkái ezerint jutalmaztaesék" 1 miáltal nem csak az örö
kösödési jogot, hanem a családot is eltörlik, a versenyt kioltják, s 
szabad folyást engednek a szenvedélyeknek. 

Volt lelkesedés, buzgó apostolkodás, nem hiáuyzottak a pénz
ajánlatok, ingyen-szolgálatok, az atyai és testvéri tisztelet cultusa, 
B más illy, a mostani társadalomban bámúlandó dolgok. A vezé
rek azonban nem értettek egyet: Bazard utóvégre is politikai be· 
fejezésre lyukadt ki j Enfantin egy vallást akart, vagyis minden 
feladatot átölelni, s ujra alakitani a társadalmat, nem azon ele
mekkel, mellyeket az szolgáltat, hanem uj, a franczia erkölcsöktől 
elütöket bonositva meg a francziák között. A házasság és papság 
kérdése megosztja az iskolát; az erkölcsiség visszaijed a hirdetett 
nö-közösségtöl j aztán rajongó fogások és nevetséges jelenetek kap
nak lábra: Rodriguez a megtestesült Szent-léleknek adja ki ma
gát; Enfantin ezerint egyedül az anyáknak kell nyilatkozniok, kit 
illessen az uj szülött atyasága: miért is a felekezet nevetség és 
közmegbotránkozás közt múlik ki. De nem vesztek el az esz
mék, mellyeket birdetett; proselytái főleg a gazdászat és iparnak 
ezentelték magukat j s ez órától érezte magát az emberi méltó
i!ág fennen hirdetettnek j a figyelem az alsóbb néposztályokra for
dult, s kitűnt, hogy van valami fontosabb is a rendszeres politi
kai ellenzékeskedésnél, s valami jótékonyabb a szabad és rende
zetlen kereskedelmi versenynéL 

Illy tanok által izgatott ország nem maradhatott nyugodtan j 

B csakugyan czivódások származtak azok ból a m o z g a l o m férfiai 
s az azt e ll e n zök között. Lafitte megbukott j Dupin és Sebas
tiani, a kamra fejei, népszerütienek voltak. Perier miniszter, egyike 
a legerösebbeknek, kik valaba Francziaországot kormányozták, 
ráijeszt a köztársaságiakra, s szétszórja a társulatokat. Némellyek 
közülök államperbe fogatván, tagadják a birák azon jogát, hogy 
öket elitélbessék, miután ez állásra egy sikerült forradalom utján 

1) V. ö. a VI-ik köayv E) alatti HalocWI csimtl esikkét 898. lapoDo 
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jutottak. S ezen és a saint-simonieták pörében (1833) a tömeg 
füle hallatára a legföbb társadalmi kerdések szellöztettek. Mikent 
állapittassék meg ezután a választási törvény, hogy a képviselök 
kamrája nemzeti képviseletnek tekintheese magát? mibez fog lt.öt
tetni a választói jog? maradjon-e a területi tulajdon hűbéri elve? 
vagy az értelmiség fensőbbsége eléje tétessék a szám és gazdag
ság fensőségének ? S miként ismerbetni fel a választök független
ségét és képességát ? Különösen szükséges volt visszaadni az éle
tet a vidéknek, mitöl a tulságos központosítás által megfosztatott. 
De csak nyomorultul sikerült a helyhatósági ezervezet, melly 
teljesen a főnöknek vagy a királynak vettetett alá. Hogy a pol
gárok, adószedök, törvénytudók kezéből kiragadják a hatalmat, 
átalános szavazatot sürgetnek a választási törvényben; de wind
össze is annyit értek el, hogy a választhatósági census ezerrlíl öt
százra, a választói háromszázról kétszázra szállittatott alá. Bár a 
forradalmat ügyvédek és irók hozták létre} a gondolat nem birt 
képviselettel; még az akadernia tagjai sem lehettek választók, ha 
száz frank eg,renes adót nem fizettek: s Mauguin még is biztosi
totta a kamrát, miszerint olly nemzet, mellynél a választói cansus 
kétszáz frankban van megszabva, a föld legszabadabb uemzete ! 

Igy állapíttatott meg ismét a pénz hatalma, mit a conserva
tiv érzelmü polgárokból állott nemzetörség is támogatott. A pai
rek karurájának eltörlését szintén kivánták és pedig az Hiuság 
elvont dogmákhoz való ragaszkodásbó!, a nép meg gyülöletből ez 
aristokratikus maradvány iránt: de ha a doctrinaírek szükséges
nek bitték megtartani a legfőbb batalom örökösödését, nagyon 
következetes volt, hogy a pairséggel erősiteni akarták azt. Majd 
a pair-kamra választását követelték; de mintbogy ez a királyra 
bizta magát, egy testületet alakitottak bel8le, melly sem örökösö
dési elöjogon, sem birtokon, sem népválaszbison nem alapszik, B 

nélkülözi azon hagyományokat, mellyek ügykezelési jártasságot és 
függetlenséget kölcsönöznek. 

E közben meghalt Perier (1832 oktob. ll), egyike azon je
leseknek, kiket a cbolera ragadott cl Párizsban, s nagyszerü meg· 
tiszteltetésekben részesült, mellyekhez a nép nem adta beleegye
zését, s Royer-Collard, temetése alkalmával főleg azon szempont
boi magasztalta, hogy a juliusi forradalmat sem elő nem mozdi
totta, sam nem kivánta. 

A megujuló lázadások és királygyilkossági kisérletekben 
nyilatkozott elé~ületlenség bátorságot öntött a legitimistákba, s 
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Vendée fegyvert fogott az V. Henrik néven király gyanánt üdvö· 
zölt Bordeaux herezeg mellett, kinek anyja, Berry herczegnö sze
mélyesen járt kelt, hogy tüzelje a bátorságot. Az erlS és eszkö
zökben gazdag Thiers-miniszteriumnak sikerült elfojtani a polgár
háborut Berry herczegniSnek Nantesben való letal'tóztatásával; Lion
ban köztársasági forradalom ütvén ki (1834 apr. 9) elnyomja azt a 
ellene van az arnnestiának; közmunkákra százmilliót kérvén bevé
geztali a Magdolna templomot, a csillag-diadalivet (arc de l' etoil), 
köztéreket, emlékeket alkot; ismét felállittatja Napoleon szobrát, 
kinek hamvsit kikérte és megnyerte Angliáiól, hogy föléleszsze az 
erl:l cultusát, melly kevésbbé volt félelmes mint a jogé. Antwerpen 
elfoglalásával megoldotta a belga kérdést. Azt is sürgette, hogy 
Francziaország beavatkozzék Spanyolországban , nehogy az északi 
hatalmak jussanak ott tulsulyra; de ellenezvén azt Lajos Fülöp, 
letette tárczáját (1837 apr. 16), mit Molé vett át, ki engedett a 
királynak, s le hagyta magát gyllzetni a Keletet, Spanyolországot, 
Krakót, Belgiumot illető külügyi kérdésekben; Anconát is oda 
hagyták, a igy az Olaszországban fölény ben levő osztrák hatalom 
minden ellensulyozástól ment maradt. E miniszteriumot egy co· 
alitio buktatta meg (1840 marcz. l); s Soult rövid elnökösködése 
után a király kénytelen volt visszahívni Thierst. 

A doctrioair párt képviselöjéül Guizot maradt. A Restaura
tio alatt ö a cunservativ ellenzéknek volt harczosa, vitatván, mi
szerint a szabadság, méltóság, biztonság kivánják, hogy a kor
mány megszilárduljon; egyedül az lévén valódi hatalom, melly 
tiszteletben á.ll. A sajt6 ellen tehát szigoru törvényt készitett, s 
Royer-Collarddal a censurát kezelte , de a Villéle-miniszterium 
ellen kikelt, mert fölhíván a viszályt, vesz~lynek tette ki a tekin· 
télyt. A julinai forradalmat arra használta, hogy mársékelje a 
tüzet, s visszaállitsa a rendet, mintha csak feledtetni akarta volna, 
hogy fölemelkedését a. lázadásnak köszönte. Ő és Thiera ez időtől 
kezdve a haladás s a bevégzett tények elismerésének két eszméjét 
képviselték, a a bel politika gyakran csak a két miniszter emel
kedése vagy bukása körül forgott: kiknek azonban egyike sem 
lépte át az illő határokat, ugy hogy a legfontosAbb kérdésekben, 
s különösen az uj dynastia megszilárditásának kérdésében, mellyet 
legf'dbbnek tartottak, mindig egyetártás volt közöttök. 

A harcz, melly elöbb a polgá.rság és aristokratia, a képvise
leti kormány s a régi monarchia, szóval, az alkotmány és absolu
tiamua között folyt, 1830 után a képviseleti kormány a a köztár· 
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t!aság, a polgárok s a zavargó demokratia között vívatott, melly 
pártok gyakran állottak szemköz t fegyveres kézzel. V égre le· 
győzetvén ezek a kinily hajtható szilárdsága által, nem maradt 
egyéb hátra, mint hogy az alkotmltny&a monarchia a közép osztá.· 
lyokkal hozassék egyensulyba, mellyek szintén a békét ohajtotté.k. 
Ujra virágzott tehát a fóldmüvelés és kereskedés, jobban mint 
bármikor, s Francziaország kint ugy mint bent szabad kezet 
nyert; moRt már a királyok megbocsátották neki a szabadságot, 
miután látták, milly sulyt vet a latba Lajos Fülöp a bé~e fentar
tására nézve Europában a háboru- alkalmak között, mellyek szá
mosabbak voltak azon óvtizedben, mint az egész elmult században. 
A nagy hatalmak ezalatt elintézték otthon az apróbb zavargáso· 
kat, s minden ismét a diplomatia kerékvágásába tért. 

Mi Francziaország belállapotát illeti, a legitimista pá.rt el
veszettnek tekintbette magát, miután a vallás emberei olly kiter
jedt szabadságot irtak zászlójukra, minö az alkotmányokkal nem 
igen azokott együtt jé.rni. Illyen volt, p. o. a hit és oktatás-sza
badság. Az 1830-iki charta eltörülvén az állam-vallást, kikiáltotta 
a cultusok szabadságát; mindazáltal a kormány meg mindig haj
landó volt vallási dolgokba mártani magát, s hogy lekenyerezze 
a duzzogó szabadelvüeket, megujitotta egynémelly szerzetes rendek 
ellen a tilalmat, s akadályozta a legszentebb jogot, mellynél fogva 
mindenkinek szabadságában áll tetszése ezerint neveltetni gyerme· 
keit. A legéletbevágóbb s talán a legfontosabb kérdesek ezek, 
mellyek több éven át izgatottságban tartották a franczia kamrá
kat, magukra vonván mindazok figyelmét, kik tudják, hogy a 
politikának valami magasabb czélja is van, mint az alkotmány
levél s a rajnai határok. Nem kevesebb figyelmet keltettek a 
rendszeres ellenzék sajnálatra méltó akadékoskodásai, melly felza
varta az országot egy, Oceaniában megsértett angol igehirdető 

kártalanítása végett 1) ! 
A kormány másik gondja volt az algiri hóditmány rendezése. 

Eleintén haboztak, megtartsák-e azt maguknak An~lia akaratja 
ellenére? E sajnos bizonytalanságban időt, embereket veszteget
tek, s azon benyomást is el hagyták enyészni, mellyet a győzelem 
rendesen gyakorolni azokott a barbárok ra. V égre elhatároztatván 
annak megtartása, kitünt, mennyire képtelenek a francziák minden kül 
telepitvény kezelésére; daczára a pénz és véráldozatoknak, daczára 

1} Pritchard Hrtalanitiea. 
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a gyarmatosih\s, polgárositás és utópiákkal tett minden kisérletek
nek , mindössze is odaig jutottak, hogy néhány francziát belyez
tek el egyik másik afrikai városban j de semmi hasznot nem huz
tak ez olly nagykiterjedé:iü és csodálatosan alkalmas országból, 
és semmi elönyt vagy érdeket nem tudtak teremteni j az egész 
hóditmány legfelebb arra szolgált, hogy tért adtak ott s. harczi 
kedvnek, béke idején is gyakorolták a csapatok at, és sokat ruu
tató tengerészetet készitettek elö 1). Ha e gyarmat , az izlam 
elismert uj életre kelésének jeiéül, vissza nem fog adatni, mint 
Saint-Jean d' Acre, az angolok egy háboru kitörésével könnyen 
rátehetnék k~zöket, s illy módon a francziák itt is csak utat nyit
nának nekik, miként Indiában. 

BUSZONOTÖDIK FEJEZET. 

l> é l i o r s 7. á g o k. 

Francziaország hatását , ugy szomszédságuk mint rokonszen
vöknél fogva leginkább a három déli félsziget érezte. Miként 
alakult Görögország, alább mondjuk el. Mi Olaszországot illeti, 
eltünvén az egyideig Anconában lengett háromszinü lobogó (1838 
decz.), Ausztria régi gyámsága alatt hagyatott az ország, melly 
batalom, el levén határozva akadályozo i a mozgalmakat, fegyver
készen őrködött. 

Lombard-VelenCJze. 
E közvetlen ül alája vetett országban ezerencsére még fenvannak 

a közeégi formák, mellyek a régi helyhatóságokból származván az 
1755-iki decz. 30-ki edictum által rendszeresittettek, 1816 május 
1-én pedig megerösittettek. Ezeknél fogva minden bármilly kis birto
kos szavazhat a közeégi ügyekben j a legszabadelvübb rendszer ott, 
hol a birtokok annyira el vannak aprózva, föltéve, hogy a feleöbb 
védnökség kifejthetlen kötelékekbe nem bonyolítja azt. A hübér
ségnek semmi nyoma nem maradt hátra , kivéve egynémelly 
birtok- alakiságokat; nincs semmiféle törvénykezési kiváltság; a 
nemes, a főpap, az alkirály ugyanazon törvényszéknek voltak alá
vetve, mcllynek a legutólsó kézmüves, ki a személyén vagy jószá-

l) Spanyolo~~zág ellenben cuk erlldi\ket birt Berberia partjain. millyetlek 
még moat ia Ceuta, Albucemas, Penon de Vele• h Melilla, 
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gán bárki által elkövetett sértés ellen panaszt emelhetett ; nin
csenek nemesi földek ; nincsenek személyes szalgálatok; mind
nyájan egyenlök voltak az adófizetésben, a büntetés és katona
állitásban. Az összehivott közeégi tagok szavazat utján egy ~ar· 

tományi és egy központi congregatiót választottak, melly G6llebet 
elég fonákul nemesek, nemnemes_ek s a városok képviselöiből 

állittatott össze, daczára annak, hogy nem képeznek külön testü
leteket) valóban az egyetemes érdekeket képviselte 1 s jogában 
állott a fejedelem elé tárni az ország szükségeit és kivetni az 
adót; becsfls jogok, ha tudták volna érvényesiteni. 

A földek termékenysége, mit a tőkék bősége, a lombardok 
munkássága s a hosszu béke is clöscgitett, gyarapította a gazdag
ságot, melly az iparra fordittátott1 jóllehet igen ell.lnytelen hely
zetben volt az az osztrák, német és szláv ipar részére biztositott 
védelem következtében. Velencze szabad kikötője által uj életet 
nyert; s vasut által köttetvén össze Milanóval s talán a Liguri
tengerrel is, azzal hízelgett magának, hogy készen találandja az 
uj rendeltetés , mellyct a J<'öldközi-tcngcr nyitand Olaszország 
számára 1). 

Nem sok kellett volna tehát hozzá, hogy Lombard-Veleneze 
ügyes és erliteljes ügykezelés tekintetében példányuJ azoigáljon a 
többi olasz államoknak, ha az uralkodók megértvén saját s az or
szág érdekeit, össze tudták volna egyeztetni egy tartomány szan
vedéseit a nép mélt6ságával, melly illy állapotra kárkoztatva van, 
ama közeégi elevenséget engedvén kifejllidni, melly a királyokat 
fölmenti a zsarnokságtól, s megtölti az uralkodók kincstárát, a 
nélkül, hogy a hódoltakat megfosztaná a gyönyörtől : hazájoknak 
használhatni. De épen ellenkezőleg jártak el; hogy ne is említ
sük az osztrák kormány gyökeres hibáját, melly abban állott, hogy 
pusztán az ügykezelésre szoritkozott Z) 1 s inkább statistikailag 
jelezte a tényeket, mint vezette a mozgalmat1 csak sulyashitotta 
az ország erkölcsi állap(>tát j tekintet nélkül a nemzetiségre min
dent Bécsben összpontositott, honnan kiszámított lassusággal ér
keztek a rendszabályok j legfőbb hivatalnokaink a mi azokásaink 

l) Ez ot·sz~g korm~ny!l.t illetiHeg ama rajzra utalok, mellyet arr61 Milano 
e suo territotio czimü könyvemben adtam; el sil statistikÁjl\ ez Lombardia anyagi 
és erkölcsi állapotánnk, melly elilbb homályba volt burkolva. 

1) A forradalom után gróf Hartig el!'yil<e azoknak, kiknek n11gy részök 
volt az előbbi kormányban, irta: • Elfeledtek kormányozni, meglégedvén az 
ilgykezeléssel.• 
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éti term~szetünkkel iameretlen németek voltak; az alsóbb rendü 
hivatalnokok serege egyedfil a feleöbb h elyriH jött rendeletek be
jegyzéee és alkalmazására szoritkozott, sohasem a közügy na
gyobb el8nyét, hanem mindig a zsoldot, az elöléptetést tartva 
szem elött; nem engedtetett meg a jobb fürkészésa, kifejtése, 
kérelmetése; minden tény fölött mély hallgatás uralkodott, mert 
a naponitént inkább megbénított közeégi rendszernek, s a kor
mányhü és bér után ásítozó tagokból álló központi Congregatiónak 
nem volt szava a kérelmek fölterjesztésére, s nem bátor8ága

1 
hogy 

feleletet adjon azokra ; hil\nyzott a törvénykezési nyilvánoeség; 
hiányzott a hadsereg, mert a mi njonczaink német tisztek alatt 
m!met ezredekben .ezórattak azét; e8t a joeephioi9tikus rendszernél 
fogva az EgyhAz is ezolgai állapotba eülyeeztetett; a plehánnsok 
kénytelenek voltak bevárni a kormányi tetszvény megadását, 
melly a rendiSrség informatiójától tétetett függ8vé, s hüséget kel
lett esküdniök az uralkodónak ; a császár nevezte a pfispököket, 
kik akadályozva voltak a közlekedésben Rómával sllt saját nyá· 
jukkal is, ha c11ak elllbb egy aleórendü hivatalnok ítéletén keresztül 
nem mentek irataik. 

Az olly sok elllnynyel kínálkozó helyzetet tehát megrontotta 
a renrJörség, melly mindennek ura volt. Kegyétől függtek a hi
vatalok, megtiszteltetések, az akademiai állások, tanári székek, allt 
az egyházi hivatalok is, Nehezítette az utlevelek nyerhetését; 
megmérgezte a családí és polgári örömöket, midlln egyikkel a 
másikban árulót láttatott, hogy igy kölcsönösen félvén egymastól, 
el ne érhessék az egyetértés hatalmát; fürkészte a titkokat, hogy 
az általa gyülöltek gyalázata vagy \"eezedelmére kihiresztelje azo· 
kat, s ha nem talált, költött ollyanakat; fölemelte a legaljasabha· 
kat, hogy elhomályositsák vagy üldözzék a szilárd érdemet s a 
hozzáférbetlen jellemeket; szemérmetlenül megsértette a levél-tit· 
kot; egyszerű gyanúra hosszas fogságban tartotta az embereket, e 
aztán szabadon bocsátotta anélkül, hogy megmondta volna, miért 
voltak fogva. Ki hosszas számüzetéeböl vagy vizsgálati fogságból 
visszatért a társadalom ba, ahhoz igy szólt: - ,.Eleget szenvedte
tek. Mit avatkozt.ok ti közügyekbe? mulassatok, a kormány ezt 
nem akadályozza ; gazdagok vagytok, legyetek vigan." S valóban 
gyönyörökbe igyekeztek fojtani a szenvedések, a dicsöség emlé
keit; elllsegittetett a hajlam, mellynél fogva kövérségbe ment át, 
mioek az izmokat kellett volna erőeiteni ; aztán rámutatva a puha 
életmódra, a fényes fogatokra és virágzó földmüvelésre, igy szól· 

XVDL 40 
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tak Európához: - "Lássátok, milly boldog Lombardia, " mi 
szolgánk. 11 

"Engedelmes alattvalókat, nem felvilágosult polgárokat aka· 
rok" mondá I. Ferencz Laibach-ban, s e program alapján a.z is
kolák egész müködése a középszerüek szaporitására, s minden 
fensőbb értelmiség kiölésére irányult; az igen elterjedt népneve
lés egyedül arra szoritkozott, mi elégséges, hogy a féktelen ösztö
nök önmegadó engedelmességbe menjenek át; a classikai, nem lé
vén összhangzásban mindenki helyzetével, növelte a könnyelmü 
s még is dogmatikus ifjak számát, s nevelt hirlapirókat, de nem 
tudósokat, hivatalnokokat, nem gondolkozó fóket. A tankönyvek 
Bécsből jöttek, ollykor a tanárok is: ezek cs öd utján választattak, 
mi kizárta a jelesebbeket, hogy nyegle vagy szobatudós emberek 
által helyettesittessenek, kik soha sem állottak tanszékeik magas
latán; a jobb elmék börtönnel vagy lapokban üldöztettek, s meg
vettetni igyekeztek öket, hogy ne kelljen tőlök félni; melly el
lenségeskedés az életrevalóbb, készültebb és erkölcsösebb erl:lk 
irányában magában elégséges volna egy kormány rosz hírbe 
hozására. 

Elhallgattatván a jobbak, felülkerekedett a pórság, és Jön 
nagy üzérkedés a dicséretekkel, kihiresztelésekkel, pajtássággal; 
megáradtak a kölcsönö!! izetlen magasztalások éA aljas bántalma
zások, miként ez rendesen történni azokott ott, hol sem szarve
zett barátok, sem tiszteletre méltó ellenfelek nincsenek; kongott 
az üresség naplóinkban, irodalmunk e második csapásában, mellyek 
térdet hajtva a középszerüség előtt, bálványozve a tagadást, a 
bizalmatlanság aggályával tartották szeromel mindazt, ki a tömeg
ből kiemelkedett; garázdálkodott ama sajnosan könnyelroll i té· 
szet, melly nélkülözi a szükséges bevégzettséget, hogy t. i. meg
mondaná, miként kell :hát jobban cselekedni; s melly gonosz és 
szolgai lévén egyszersmind, hogy megutáitassa a nyilt bátorságot, 
különvá.lasztá azt a méltóságtól, fensőbbség gyanánt vette a zajt 
ütl:l elbizakodottságot, kiölni igyekezett minden erkölcsi nagysá
got, s megkisérlé felbátoritani a gazdag, tanult és patricius népet, 
hogy sértegesse az emelkedett szellemeket és rettenthetlen jelle· 
meket. Lehet-e nagyobb nyomorúság egy országra nézve, mint ha 
elvesztve a bizalmat ö11roagához és övéihez, a szerencsétlenségek 
által egyenetlenségekre ösztönöztetve, a szabadság megmaradt cse
kély részét is csak elbátortalanitásra használja? és annál siralma
sabb e nyomor, minél nagyobb szüksége van irodalmi éa erkölcsi 
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dicsőségre egy nemzetnek, melly elöl minden más ut el van zárva 
ar·ra nézve, hogy a jövő nemzedékeknek tudtára adhatná, misze
rint a jelen nem volt aljas. 

Ki az illy sebeket fölfedte, nem várhatott bocsánatot a ha
~ug hazafiságtól j mi sem reméljük azt : de hogy jogunk legyen 
megmondani ellenségeinknek az igazat, s~ükség, hogy ne féljünk 
önmagunk ellenében is kimondani azt. 

I. Fereucz halála után ( 1835 w arcz. 2) fia Ferdinand, ki 
örökre megtartandja a J 6 jelzöt, országlását azzal kezdette, mivel 
min~en okos fejedelemnek kellene, t. i. minden politikai vétségre 
a feledés fátyolát boritá: azonban annyira esürték csavarták azt, 
hogy utóvégre a legtelje!!ebb bünbocsáuat részletessé és illusoriussá 
törpült. Mindazáltal annyi hatása volt, hogy a császár a legünne
pélyesebben fogadtatott, midUn a vaskoronának fejére tétele vé
gett megérkezelt j s akár az ünnepélyek csáberej e, akár a bántal
mads ba való belefáradás, vagy a természetes jóság lett légyen is 
oka, a szolgaság azokatlan kéjmámora fogta el az embereket; 
hymnusokat zengtek, érdemjelek, udvat·i mélt6ságok osztogattat
tak ; ujra föléledt az aristokratia, fel a nemes testőrök, a kamará· 
sok. Hogy tisztázzák magukat e képmutatók, gyanut és rágalma
kat sz6rtak azokra, kik fert6zetlenül megőrizték tollukat és kezö
ket, s kik tulajdon lelkiismeretökbe zárkozva j o bb sorsot kértek 
Istentől a hazára, de egysz~rsmind sirtak a fölött, hogy nem vol
tunk arra méltók I). 

1) Egyébiránt e vétek nem uj; U go Fos~olo már 1798-b&n igy irt: -
.,Kik elvesztették hecsületöket, azon v&nnak, hogy elámitsák tulajdon lelkiisme· 
retöket s a közvéleméuyt, bec~teleneknek festvén másokat. Innen van, hogy 
elnyoroatik az igazJág, megvettetik az ész embere, bátorságnak nevestetik a 
gonoszság, igazságnak a rágalom, igazság,;zeretetnek a boszuvágy, nemes veiiU· 
kedésnek mások dicsl!ségének mély gyülölés!'. Vannak, kik hasztalan ketesvén 
hibát abban, kiben találni akarné.nak, multját veszik vizsgálat alá, a tévedést 
gonosz tetté alakitják át, s olly véteh leszámitolására hivják fel, mellynek nem 
részese, mert semmiféle törvény nem tiltá azt. Az ostoba tapsol a rágalmazó
nak, a hatalmas a jó elnyomására has:.~nll.lja azt, az aljas mégiukf1.bb terheli az ül
dözöttet, hogy bizelegjen a hatalmasnak." (Monti védelmében). 

Ugyanazon Foscolo, hogy ausztriai siloigálatba ne kelljen állania, 1816-
ben Schweizba menekült; a ime rögtön azon hil·t terjesztették felöle, hogy titkos 
megbizatán van AusztriáteSI a menekült tisztek kiadására birni a Cantonokat. 
Felbl!szülve e rágalmon igy irt: ,,Beláthatjátok: milly vészthoz6 a népekre 
nézve ama régi olasz ezokás; napfénynM aratni és ujra termelni a politikai rá· 
galmak11t, mellyeket bi&onyos államférti&itok, kik miuden idegennek elarlják ma· 
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A f~lsziget többi r~szc meg volt gyllz8dve az Ausztria llltal 
képviReit anyagi mindenhatóság felől, miért is több keve11ebb meg· 
adással alávetette magát sugallata inak, vagy parancsazavának; de 
nem csak nem mentek elő példákkdl, mellyek megutáltathatták 
volna az idegent 1 hanem egyike másika ez országoknak még ki· 
vánatossá tett~ az ausztriai ügy kezelést. 

A hPrczeg!!égek. 
A Pó körül fekvő apró herczegségek a cs ászári hübérségek 

egy nemét képezték. Parma , mint életjáradék, a föherczegn8 
kezében volt, ki saját pén~r;ével segitette az üres kiocstárt, s any· 

gukat, éjnek idején vetnek; R kik ellitt Rllitlln ha R mlatt piUiaszkodik u ember 
ée vádolja vagy kérdi !:!ket, a rllgalmaz6k ellen nyilvinitott gyülölettel vigan:• 
talják azt, vav:y houák zavarba, va~ry ne111 luclommal felelnek •• , TaJ(In ha 
piru\n i kénytelenitJek tit~ket az irigyltedés, kö)osi.1nÖ! gya Jázile ok, mej!'gondo)at1an 
gyanusitások, a nemes szándékok félreértelmedse, mlnden erény lehetllségénelr 
kéts.!gbe vonása s u eszelőR kilzremüköd4s miatt az árul6kkal, kik a ralgalam 
üszkével keltilt lángra városaitokban a pá..t.okat, mellye k azétdarabolván erlliteket, 
minden jött-ment kénytlnek vetik oda azokat, s kik most ls orrotoknál fogva ve
zetnek benneteket a bec&Hiet marczango\Asár>l, bogy ne C8Ak lánczolva lej!yetek, 
hanem egészen filldre terittessetek, mert aljas nolgák hivén, haMznosabbak lesz
tek, •.• tallln, mondom, ~zt. téve ra cdiJmat érem el, melly oda irányul, hogy 
meggy!l1zelek titeltet ola"zok, miszerint bllrmely párthoz t11rtozzatok, csak egyet· 
len teeu·lllt.ök van: becsUijétek meg maglltoltat , hogy mb, ba elnyom is, meg 
ne vessen ...••• ~ 

Másutt igy ir: - :Mit u em rontott még meg Olas z országban a rágalom 
eme dögvéHze, s Mi!an6uan inkább mlnt mftshol? F clel<PzetektBI szakgatott vá
ros ez, mellyek minrlig csnk aljas kitünteté,eket és hasznot hajhászva mesterséget 
c•inUoak a hün ns~gyitásn saz ellenfél j lJ tni~J,Jouainak elhallgatksából ... Fejedelmek, 
ha inknbb .• zolgáltat nkartok mint polgArokat, csak nyiBsatok tért a kölc~önös 

rllgalmalmak." Hozzáteszi, mis"erint ,.a kormány m ind mPgvúsll.rolta a hirlapok at, e 
ezeh állal sorrnnÚ.•an megbélyeg1.ette mind azokat, kiket nem ml!lt'ltott vagy 
nem blltorkodott bárd által elnyomni." Ahhoz, Iti le akarta öt beszélni önvédel· 
m.!röl, igy szólt: - "Tehllt becsiiiAteseknek !tell magunkat érezni, megbecstele
nittetteknek látni, R helytelen szerény,tlgböl ballg11tni ? s mig m&s sirunkat 
igyek zik meg~yaláznl, mi azt várjuk, hogy utódaink IgazoljAnak mlnket? 

KorliolvR nz ola82ok jellemét azt mondll, hogy ,.bAr majdnem mindny~jan 
függetlenségre vágyunk, még is mindnyÁjan a rabszolgasllgra eskü~zünk Bsz· 
sze. . . • E f~l•·kezet megel t!gszik a becsüh·ttel, bo~ry nyiltan obajtja a tdj!'get
lenséget, B másokl-a hagyja a fügl!'etlen•ég ~i..ttetésének gondjait és vesztllyeit, 
8 mi több, azzal hi•Pleg magának, hogy mAjd valamikor máa nemzete·k köny<S
rU\etéb!IJ nyeri azt el ••• , . . . Tí dühösen ~zeretitek a harczot, Atlá~játok a 
zsarnok,ll.g mesterfogásait, el!'yhangulag fAjiRijátok azt, de mindig tétlenek ls 
gyülöletesen el!'yenetlenek vngytok arra nézve, hogy nzt lerázzAtok; s még tem 
akartok nolgll.kkt!nt élni·?." 
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nyi ~~ oJly bek alatt nem növelte a közadósstl.got, s mindamel· 
lett a polgári genius és kegyesség halhatatlan rnüveit hagyta hátra. 
Lucca herezeg e gondatlanabbul kezelte országát 1 mellyhez sem 
Bsi emlékek, sem remények nem kötötték. Modena herczege az 
absolut atyai kormányt képviselte, mellyet politikai kivégeztetések, 
minden ujitástóli félelem s egyedáruság fertőztettek meg. 

Toseana. 
To~canában, melly ment maradt a forradalomtól, semmi azi

gor-szükség nem tépte azét az egyetértés kötelékét nép és feje
delme közt, ki hagyományu! birta a patria1·chális jóságot. A szép
müvészetek és égalj idegeneket, a pisai egyetem, melly jeles ta
nárokkal dicsekszik, tanulókat, a Lagoni-kból ásott bórisaav, Elba 
vasa, a vasutak éa szabad kereskedelem tökéket vonzottak oda ; 
még a népesség is szaporodott a mocsárok kiszáritása következ· 
tében, mi jó akarattal kezdemányeztetett, bár nem eléggé meggon
dolva vitetett ki. De a kiJrmányban semmi kezdeményezési szán
dékot sem lehetett fölfedezni; inkább hany ag volt az ru int szelid, 
s az ország inkább álmos mint nyugodt. 

Sardin la. 
A két végső országban két ifiu kü·ály választolta jelszóul a 

közjó előmozditását, habár nem válaaztották is ana mindig a leg
jobb utat. Károly Albert, szüksége lévén rá, hogy nagylelkü té
nyekkel tegye jóvá első botlásait, felvirágoztatni igyekezett Pie
montot, sokasitván a kegyes ée elögondoskodási intézményeket; 
fegy és tanintézeteket emeltetett; uj utakat készittetett, mellyek 
igen aokba kerültek az annyi folyók által szakgatott országban; 
a vasutakat állami költségen kószittetvén, kikerülte a piszkos 
üzérkedést. A polgári codexxel eltörülte a helyi statutumokat. 
Kedvelője lévén a hadseregnek kev~~~ évek alatt ezer ötszáz mil
liót pazarolt arra, mi valóban szükst'ges is az Alpesek örének, 
föltéve, hogy ugy van Bzervezve, miszerint a békés hadgyakorla
tokat könnyedén a harczmeZiő komoly ténykedésével válthassa fel. 
Fölhasználta Gen ua bámulandóan elönyös helyzetét 1 habár ama 
városnak n&m szolgált javá1·a jó indulata, s az első olasz hadi 
hajót bocsátotta utnak a földgömb megkerülése végett. Gondos
kodott -Sardinia szigetéről, mellynek lakossága háromszázötvenkét 
ezerről ötazáz huszonhat ezer főre emelkedett, s mig előde ország
utat nyitott ott a két fok között, melly igen nagy horderejU volt 
ezen, ollyannyira heves féltékeny11égek honában, Károly Albert 
holl.ízáfogott a hiibérség, az egyházi menhelyek1 a robot eltörléeé· 
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hez j e müvelés alá adván a még basználaton kivül volt terület 
három negyed részét, hasznositván a gazdag növényzetet és ki
tün6 szarvasmarhát, elökészité azon fontos szerepre, mellyet a 
Földközi-tenger ismét kezd visszanyerni. 

Károly Albert talán az egyetlen olasz fejedelem volt, ki sze
retett olvasni, észlelvén a vélemények ár-apályát; ha kizllrta is 
tanácsából, mindazáltal ismerte a honi írókat, s állomások és ki
tüntetésekkel igyekezett nokat magának megnyerni. Sok olasz 
figyeimét és reményét felköltötte tehát, kik jól emlékeztek, mi
szerint Házának régi vágya az egész félsziget élére küzdeni fel 
magát. Csak az volt &. baj, bogy habozott a jó és rosz, az előre

hajtás és ellenállás között j hogy nem tudta nélkülözni mások ta
nácsait s félelmek által gyötörtetett; félt nehogy Ausztria az ö 
szabadelvü engedményeiböl ürügyet vegyen magának függetlensége 
megcsonkítására: félt a népies rázkódástól, mintha csak a 21-iki 
tények gondolkodóba ejtették volna, hogy tovább ragadtatik mint 
akarná. Melly habozás t a be látóbbak mind rá, mind az olasz 
ügyre nézve veszélyessé válhatónak ismerték fel, ha ütne az óra, 
melly érett elhat&.rozást, akarat-szilárdságot és téoykedési készsé
get igényel. 

Két-Sicllla. 
Nápoly három forradalmat fizetett meg vérével és pénzével, 

mellyek sebeket és gyülölséget hagytak bátra. II. Ferdinand fiatal 
korban, vallásos érzelem ben gazdagon, s minden ok nélkül a bo
szura, foglalván el a trónt (1830 nov. 8), fényes igéretekkel kez
dette uralkodását, mellyeket részben teljesitett is. Az országban 
sok megöriztttf'tt azon jóból, mit a francziák vittek be oda, töb
bek közt a codexek is, alkalmazva az ország viszonyaihoz. A ne
mesi czimek napról napra vesztenek jelentöségökböl, a szarint a 
mint azétdaraboltatnak a nagyobb birtokok. A szerzetes rendek, 
mellyeket I. Ferdinand a RestRuratio után rögtön visszaállitott e 
ármentesitett javakkal látott el, csak egy harmadát teszik a forra
dalom elöttieknek: a pap.;ág nem lévén nagyobb számmal a szük
ségesnél, levetkö7;te Róma iráut ellenséges szellemét, melly azt a 
mult században a hatalom szolgájává tette. A corall-halászok, kik 
olly számosan voltak, hogy részökre a corall-codex szerkesztetett, 
most már majdnem elenyésztek, de szaporodnak a kereskedelmi 
és hadi hajók. A kénkő, Sicilia aranya, 1838-ban majdnem há
borura adott okot az angolokkal '): mindazáltal a kormány fen · 

1) 1840-ben muga Anglia egy millio mfi.,.sa k4ukövet fogyasztott el. 
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akarta tartani a kiváltságokat, tiszteletben tlirtván a má1· megkö
tött azerzödéseket, inkább mintsem ama kereskedelmi szabadságot, 
melly egyedül vehette volna elejét a t ö bb i országok verseny ének. 
Ez alkalommal belátták szükségét a tengerészet növelésének s a 
veszélynek kitett főváros védelmének. 

Javuláanak indulván a nép, a szabályozatlan erkölcsök fes
töisége a polgárosodásnak ad helyet, s a kiváncsi most már alig 
találkozhatik ott ama lazarónikkal, ama meztelenséggel és rablók
kal (briganti), mellyektöl hemzsegnek a regényes utazási naplók 
és hallomás utáni leírások. A köznép még mindig lármás, de nem 
rendellenes, vig de nem kicsapongó : s remélni lehet, hogy a többi 
vétkek is el fognak tünni a közmunkák és nevelés előtt. Egy hat 
millió lakost számláló, s száz milliö adót megbiró ország mire 
nem aspirálhat, ha szilárd akarata van? S valóban illy akaratu
nak látszott II. Ferdinand, ki távol az Ausztriávali érintkezéstCSl, 
független volt ennek politikájától is, annyira, hogy még kereske
delmi, s az irodalmi tulajdon biztosítását érdeklő szerzödésekre 
sem akart vele lepni: e közben igen szép hadsereget állitott ki 
és gyakorolt be szenvedélylyel, mellynek emlékei az osztrákokon 
V elletrinél III. Károly alatt nyert győzelemtől kezdődtek: volt 
városi őrség is, melly esetleg az egész hadsereget mozgosithatóvá 
tehette ; s különösen a legerősebb tl.ottát szarelte fel mindazok 
közt, ,mellyek a Földközi-tengert járták. 

A régi politikai bünösöknek kegyelmet adott; kiütvén a cho
lera, midőn ő épen utazni volt, hazasietett, a nép közé vegyült, 
ette annak kenyerét, enyhitette fájdalmait. Bár maga járatlan 
volt az irodalomban, engedte, hogy az pártfogoitassák; s fizetvén 
az irókat, hogy dicsérjék a kormányt, megmutatta, miszerint hisz 
azok hatásában; s valóban nemcsak a régészet, hanem a bölcsé
szet és polgári tudományok is jól érdemült müvelökkel birtak 
ugy a continensen mint az életteljes Siciliában. A kincstár hasz
talan költekezések által kimeríttetett 1); Ferdinand megszoritotta 
az udvari kiadásokat, lemondott a háromszáz hatvanezer ducatról, 
mellyet atyja magán zsebpénzként huzott, s alatta az állambank 
olly virágzáPnak indult, hogy az árfolyam százharminezra emelke
dett. Olaszországban ott tétetett először kisérlet a vasuttal; van-

') Biauchini .storia dolle finauze del reguo di N:&poli" czimü müv{,ben 
azt. mondja, hogy I. Fereucz spanyolorszá.K"t utja, midlln MAria Christinát. oda 
itvitte, az államnak 692,706 Jucatjáb:L került, mi három éM fel millio lit·át ttb~ 



nak ott jelei! öntödék s egy tekinté l yes hely-irói (topographikus) 
testület, melly müveleteit az annyira hires csillagdaéival társitja. A 
kormány és tartományi bizottmányok, hogy javítsák a f"óldmüve
lést, uj rendszerekkel, uj termékekkel tesznek kísérletet, megiizün
tetik a telek-szolgaságot 1 gondot forditanak az apuliai Tavoliere
re, a hitbizományokra, s a holt kézi és kö zségi nagy mennyiségü 
jószágokra. 

Mindennek daczára sok ott a nyilt vagy titkos panasz, azon 
átalánosokon kivül is, mellyek kikerülhatlaneknek látszanak lenni 
Olaszországban, hol a nép nagyon felvilágosult arra, hogy szolga le
gyen, de kevéssé arra, hogy szilárd alapot tudjon adni szabad
ságának. 

Sicilia még mindig a mult időkre tekintget vissza j miért is 
bizalmatlan Nápoly iránt, attól tartván, hogy elnyeletik általa. 
Régiek e sziget s e b e i, s a jó akarat nem képes azokat egy
szerre behegeszteni. Siratják a régi parlamentet; emlékeznek a 
jólétre, mellyet egykoron az angol uralom hozott ott létre: melly 
jólét tisztán különleges körülményekből s abból származott, hogy 
egyedül oti uralkodott béke, s ki lévén véve a szárazföldi zárlat 
alól, ott volt központja az angol kereskedelem müveleteinek, melly 
ország évenként százötven milliót vitt be oda. De ama pillanat
nyi alkotmány egyikét sem orvosolta azon bajoknak, mellyeket a 
franczia kormány megszüntetett i nem a hübérséget, nem a tem ér· 
dek holtkézi jószágokat, nem az elsőszülöttséget. A forradalom 
mindezeken könnyen végig huzbatja a vérbe mártott szivacsot, de 
egy rendes kormány csak lépésről lépésre baladhat czélja felé. 
Azonban, a Bourbonoknal! Nápolyba visszatérése után Sicilia mint· 
ogy kivételes ország maradt; nem volt ott bélyeg, nem dohány· 
egyedárússág, nem katona-összeirás i de voltak rosz utak, voltak 
kényelmetlenségek, mellyeket a kormány távolsága okozott, volt a 
21-iki forradalomra következett visszahatás. 

S e bajok nem pusztán keserves panaszokat okoztak, hanem 
ollykor erőszakosan is kitörtek, mint p. o. a cholera alkalmával. 
A azokottnál nagyobb dühhel dúlt ez Palermóban és Cataniában; 
következménye volt az elcsüggedés rendetlonsége, aztán a. harag, 
végre nyilt lázadás, melly erőszakos eszközökkel fojtatott el. Erre 
aztán beszüntették ott a különügykezelést, a földes-úri joghatósá
got, a hübérséget j harmincznégy útvonal t létesitettek; új telok
könyvet hoztak be, s az ármentesitott földoket a szagényok kö· 
Jött osztották ki. 
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Ki meggondolja, miszerint e sziget, melly egykor már Olaaz
ország magtára volt, most gyér népességat számlál, romokkal van 
behintve, s nagy kiterjcdésü müveletlen, vagy elmocsárosodott, s 
más, csak nyomorú juh-nyájaktól járt térségeket mutat fel; ki 
összehasonlitja ezzel lakóinak élénk szellemét, hazaszeretetöket, 
jóra törö szilárd akaratukat, vágygyal üdvözli a ptlrczet, mellyben. 
ez orazág a Földközi-tenger kereskedelmének központjá.vá, s a 
Kelet véghatárai felé törekvő hajók élés kamrajává váljék. 

Romagna. 
A régi alapra fektetett törvényhozási és bírósági szervezet, 

mellyet XVI. Gergely adott Romagnának, törvénykezési szabá.lyúl 
lao canoni jog által módositott közjogot hagyja meg, a nélkül hogy 
eltörülné a helyi statutumokat. Azonban a pénzügy alászáll, a régi 
kül jövedelmek kimerittetnek, a nélkül hogy ujabb források nyit
tatnának : 1 az utas, siránkozva a hasonlithatlan romok fölött, 
kérdi: a fák és müvelés mért nem adják vissza Róma környéké· 
nek az egészséget és termékenységet? a hajók mért nem járják a 
Tibert? a katholikus ·világ központját mért nem kötik össze vasu
tak a két tengerrel? A legatiók gyakori nyugtalanságai nem csak 
idegen csapatok tartását teszik szükségessé, hanem a külpolitika 
iránti hódolatot is. Az elégületlenség, mellyet már az 18iH-iki 
diplomaczia is előre látott, kitör időről időre s polgári és büntetö 
codexet kér, nyilvános eljárással és esküdtszékkel j követeli, hogy 
töröltessék el az államvétségre rótt jószágvesztés és halál-büntetés j 
fosztassék meg a Szent Officium a világiak fölötti joghatóságtól; 
rendes törvényszékekhez utasittassanak a politikai ügyek; hely ha· 
tósági, tartományi s egy legfőbb államtanács szarveztessék döntő 

t~zóval a jövedelem és kiadás, s tanácscsal a többi ügyek fölött; 
a hivatalok, a polgári és katonai méltóságok adassan&.k vissza a 
világiaknak j mársékeltessék a cen sura j zárassanak ki az idegen 
csapatok. 

A modor, mellyben e javitásokat sürgették, elkeserítő volt, 
s csak gyötrelmes visszahatásra vezetett: különösen 1844-ben s a 
következő évben, midön, a nélkül hogy forradalom lett volna, igen 
t!zámos elitéltetések és kivégeztetések gyászt és zugolódábt ter
jesztettek Romagnáhan, mint szintén Calabriában is. 

Igazságos volna-e vétkül róni fel ezt olly hatalmasságnak, 
kinek országa nem e világból való? XVI. Gergely a trónon 
ugyanazon eszméket vallotta, mellyeket T r i o n fo d e ·J l a Sa n t a 
Se d e ezimü munk.ájában már mint szerzetes kifejtett; s buzogván 
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az lsten ügye és a dogma fönsége mellett, k.ilt':pett elödei pusztán 
védelmi állásából, bátran szembe szállván alattomos vagy tulha
talmas elleneiveL Szivósau ragaszkodván saját véleményeibez, 
segéd-kezet nyujtott a hierarchikus hajlamoknak, mellyeket a vé
letlen többhelyt fölélesztett; kedvezett a szarzeteseknek; pontos
ságat ,ajánlott a lelkészeknek hivatalos kötelmeik teljesítésében; 
nagyszámu brev éi és allocutióiban villámokat szórt a mindenfelöl 
előtörö tévelyekre s a vallási közönyre, melly semmi magasabb 
igazságot el nem ismervén, nem zavarandó össze a türelemmel ; s 
abból származtatja ö a követalt i n dis c r e t vélemény- és lelkiis
mereti szabadságot, mint szintén a sajtóét is, me !ly ·m i n d e n 
me g v á l as z t ás n é l k ü l szórja azét az iratokat a t a n u l a t l a n 
k ö z n é p között 1 ). 

A hit és lelkiismereti eszelösködés~knél még félelmesebbek 
OlAszországra nézve a tunyaság, a kéjelgés, ama gyáva kétségbe
esés, melly megelőzi a kísérletet, s ama puha önmegadás a bajok 
eHStt, mellyek ellen orvosszert keresni hiányzik a bátorság. 

Ám ez orvosszerek között nem utólsók az anyagiak s a 
nemzeti vagyon növelése és helyes beosztása. O l aszország hu
szonnégy miHió lakost számit , kik mindnyájan katholikusok, 
majdnem mindnyájan egy nyel vel beszélnek l 8 meg is tizenöt 
államra oszolnak , m ell y ek közöl hót idegen. V annak kitünő 

katonai földrajzi vonalai, megvihatlan erősségei, jó kikötői, soha 
be nem fagyó csatornái és folyói; s Elba vasa, Agordo és Toscana 
reze, az alsó Pó vidék kendere, az Alpeijek és Apanninek erdői 

pompás tengerészettel láthatnák el ez országot, melly két tenger 
közt terül el, s partjairól Francziaországot, Algirt és Görögországot 
látja. És mégis, daczára a két végső állam elöhaladásának, tengerészc
tünk elégtelen, s a távoli fogyasztok nem közvetlen tőlünk kapják az 
olajat, selymet és gyümölcsöket. Csekély a hadsereg, laza a katonai 
szellem, gyönge a nagy vállalatokrai kedv. Ritkák a gyakorlati és né
pies eszmék, a maonyiben nem szellőztetnek nyilvánosan.: nem egye
sülnek az erők, nincs törvényességi érzet, hianyzik a kölcsö
nös támogatás, nincs tekintet a munká8ságra, sem elnézés a kü-

') Ex hoc putidissimo Iudiffereotismi fonte absurda illa tluit et errooea 
senteutia, seu potius delirameotum, a~serendam esse ac viodicaodam cuilibet li
bertRtem conscientiae. Cui quidem pestilentissimo errori viam st.eroit plena illa 
atque immodersta libertas opinionnm. Huc specht. deterrima illa ac unquam 
~atie ell:ercranda et detestubilis libert&ij artis librariae ad •cripta quaelibet edeada 
ia vulgue. 
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lönbözö vélem~nyek iránt j magunk l'Íeeletc és vitatkozásunk nél
külözi a méltóságot; nincs egyetértés az ész embereinél, kik egy
más közt meg vannak basonolva, e mindenik gyülölt, ha nem ül
dözött, azon területen, melly hazája 1); nem hogy a polgári, a biintetö co
dex et s a statutumokat illetőleg volna egység, dE' még a suly, 
mérték és pénzre nézve, sőt a kizárólagos kincstári áruk értéké
ben sincs az meg j a sok határ kötmyiti a büntetés kikerülését s 
az erkölcstelen csempészetet, azonkivül hogy sokasitja az adóbe
hajtás alkalmatlanságait és költségeit. Lombardiában növekszik 
a földmüvelés és népesség, mig ellenben a déli részeken kevesbe
dik, boi menhelyet és munkát találhatnának azok, kik a felső 

tavak mellől s a szomszéd Scbweizból hálátlan távolságokra köl
töznek. 

Mig a vak hazafiság a mult emlékeiben ringatózva s önma
gának hízelegve &értetik az igazság által ; vagy pedig az elnyomó 
iga alatti türelmetlenség rnég a védhatalmakat is elviselhetlenekké 
teszi 1 a jók tanulmányozzák önmagokat és az országot; nem ken
dőzik a ro~zat, hanem tudják, hogy könnyebb arra rá mutatni, mint 
orvosoini j nem annyira ellenségeinket, mint inkább önmagunkat 
figyelnek meg, fürkészve, van-e elég állhatatos~:~águnk a kisértetek 
ellen , alá tudjuk-e vetni egyéni akaratunkat az átalánosnak, 
birunk-e kitartó erélylyel, melly nem enged a lökéseknek s nem 
hátrál az akadályok előtt j nem hiu böbeszédüségbe belyezzük-e 
az erényt, melly görcsös nevetés és gyá va tetszbalá.l közt válta· 
kozik; van-e hajlamunk az építésre, hol a szenvedély csak romo
kat készit: uralkodiit-e közöttünk a jog és kötelesség érzete; s 
mindenekfólött az egyetértés és méltóság; végre meggondolják, 
miszcrint egy nép reményeinek tág határai vannak, s hogy a 
nemzetek ujjáalakitásához nem kevesebb okosság kivántatik a kez
deményezésben, mint határozottság a kivitelben. 

Ki nem tartja méltóságteljes eljárásnak dicséreteket oszto
gatni, legyenek bár kiérdemeltek, ba nem kisérhetök azok köte
lességszerü észrevétclekkel, méltányolni fogja, hogy átugorjuk ha-

1) Én OII~Hzorazág rész~re elsö aorban azt kérném, mit Thibaut Németor
szág r~azére kár, t. i. egy közös codexet az összes olasz tartományoknak, s m~g 
inkább egy közös törv~nykezési eljárást. Bizonyi\ra a Jeghathat6sabb és békés, a 
korm/myok bölcsess~géb.ez mélt6, erkölcsi eszkölll l.,nne ez arra nézve, hogy ösz· 
szegyüjtessenek és egybeitizessenek e száp ország eidarabolt tagjai" Rosmtnl, 
Filorofia del cl.iritto, introd. §. I. 



zai eeem~nyeinket "'). A jövő nem fogja azokat szem el8l téveez
teni, melly igazságosabb mert függetlenebb biró les~. Azt azonhan 
nem hallgatjuk el, mikép IX. Pius (Mastai Ferretti János gróf Sini· 
gagliaból) megválasztatása (1846 jun. 6) nemcaak kiengesztelte 
Romagoában a tartományokat a fővárossal, az alattvalókat a feje
delemmel, de feléle~ztette Olaszország minden reményeit, s kitün
tette, milly hatalom rejlik még most ie a pápákban, kik idáig csak 
mint az olaszok sorsának akadályai tekintettek azok által, kik 
meg nem kiilönböztetik az esetlegeket a lényegtöl, a személyeket 
az elvek től, a pá pát a pápaságtól; kitünt, mennyit ér egy határo
zottan jót akaró fejedelem, ki bizik nl-pé ben, e ellent mer állani tu· 
la j don baratainak j s hogy milly nagy számmal vannak, kik ujjászüle· 
tésünket inkább a szent szabadságtól s az erőteljes mér~téklettöl, 

mintsem a declamáló haragtól, a carbonarik rágalmaitól s a forra· 
dalmi kényuraságtól várják. 

P.;,rtugalla. 
Portugaliában a király Palmella miniszterrel korlátlan hata· 

lommal tért vissza ( 1824). Fia Don Miguel, ki feje maradt a 
mérges és absolutistikus pártnak, s esküdt ellensége volt a sza
badelvüeknek, a Hit csapatait a megkezdett mü bevégzésére szó
litja fel j összeesküvés ürügye alatt sokakat elfogat, többek közt 
Palmellát is j s azt hitték, hogy atyját lemondásra akarja kény
szeríteni. Ez azonban támogattatva a diplomaták által, visszaszerzi 
tekintélyét, s megbocsátván a bitorlást Bécabe küldi Don Miguelt, 
hogy magába szivjr. az alkotmány gyülöletét s bevárja az idöt: 
ekkor bünbocsánatot hirdet, uj intézményeket készittett az ot·szág 
részére s összehívja a cortescket, a nélkül hogy kitüzné, mikorra. 
A pártok e közben mindinkább forrongásba jőnek, minden bi
zonytalan; Anglia féltékenynyé lesz Francziaország irányában; a 
felülkerekedvén rábírja a királyt Brazília függetlenségének elisme
résére (1825 aug. 29). 

Még akkor sem akarták előrelátni azon esetet, hogy a két 
korona valamikor egy főre szállhat. Csakugyan meghal János 
(1826 marcz. l O), ki lesz hát az örökös? Don Pedro egy füg
getlen birodalom ura; mindazáltal atyja Portugalia örökösetil is öt 
ismerte el. Pedro rögtön fölve11zi a király czímet s alkotmányt 

*) Kinek kedve van, kiegészítést találhat llerz6 Storia dsgli Itaüa.ni 
~i'IDÜ 'IDüvébeu, IDeilyet Turinb&n tett kö111zé 1856 - 68-bnn. 

A kiadók. 
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köld ( april 28) megállapitvan az örökös monarcbit\t, egy pair
kamrával, mellynek tagjai meghatározott azámmal a bizonyos fö). 
t~telek mallett a király által neve:atettek, a egy követi kamrával, 
mellynek tagjai a tartományi vála11zt6k, ezek pedig a kerületiek által 
választattak hatazAz frank évi jövedelemben állapittatvAn msg a válasz
tói censua: ez alkotmAny tehát hasonlit a francziához, azon különbség· 
gel, hogy a két fokú vl\laaztl\s majdnem általános szavazaton alapszik. 
Dicsvágyó és sziv embere lévén, Don Pedro ez által az uj libP-ralismus
boz szegődött, de lábbal tapödta a régi szabadalmakat, miblll zavar 
és ellentétek sZÁrmaztak. Erőseknek ismervén az abaolutistákat, 
igérte, hogy mihelyt az eskü le leend the az alkotmt\nyra, azon
nal lemond lel\nya Maria da Gloria réazére, kit Don Miguelltd 
edndékozott halzassAgra léptetni. 

Az esküt leteszik ; de sokan spanyol területre menekülnek, s h\· 
mogatva V II. Ferdinand által visszautasitjAk az alkotmányt, mint ellen· 
kezöt a nemzeti intézményekkel j Gróf Amaranta hübéreseivel a fegy• 
veresek élére áll j ki Don Miguelt, ki mást, ki meg épen VII. Fer
dinandot ~lteti j s mit sem basználván a külröldi udvarok közben• 
járása, foly a vér. Don Miguel, testvére által aiirgettetvéo, meg
érkezik Bécsblll, a eRküt tesz az alkotmányra (1828 febr. 22), de 
kézalatt Regiti az absolutiRtákat, pártoltatva a sokaság által. Ki· 
vonulván az angol csapatok, B kezéhez vévén egy Angliában esz· 
közölt kölcsönt eltörli a statutumot, a választási törvényt, R ÖRF!Ze· 
bivja a há.rom orszdgos rendbiSI álló régi corteseket. Megh!nyat· 
vt\n az örökösödési kérdés Don Pedro idegennek nyildnittatik' 
s Don Miguel atveszi az absolut kormánypálczát (julius.). A 
katonák köziil nr. on ban sokan ellenszegülnek a bitorlásnak, a n z 
alkotmányos érzelmüek Donna Máriát, a kormány fejéül Palmellát 
üdvözlik j kitör a polgárháboru: 8 constitutionali~ták szétszóratnak 
és menekülnekj a kivége2tetések flzilá.rditják a hüséget; s AÓgliB" 
hasztalan i~yekAzik az által egyenliteni ki a dolgot, hogy elvétesse 
Don Miguellel Máriát. 

ll. Márla. 
Az abAolutisták fölényét a 30-ik i for radalom sem sz il ntette 

meg, a 8 hazafiak, kik külsegélyre számitottak, belátták, hogy 
csak magukban bizhdnak. Ezalatt Brazíliában bevégeztetett a 
forradalom (lásd 542. l11p) , mellynek következtében Don Pedro 
fia javára lemondott (1831 april 7), a vissz1üért Európába. An· 
gliában és Francziaországban mint király fogadtatván központjavá 
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lesz a menekülteknek, kiknek élére Saldanha áll; az Azzori szige· 
tek sz a b a d i t 6 h a ds e r e g e Portóba érkezik, de a nép vissza
veri. Bősz háboru fejlődik ki: s a féltékenységek, az éhség és 
üldözés nyomorteljessé teszik ez idiit. Don Miguel ugy mint 
Don Pedro kénytelenek idegen fegyverekkel harczolni; amazt a 
franczia Bourmont, ezt az angol Napier támogatja. Palmella köl
csönt kötvén Angliával , hajókat és harczkészleteket szerez be, 
minél fogva Mária felülkerekedik ( 1833), s kevéssel azután ( 1834 
szept. 23) megbalálozván Pedro (IV. Péter) tizenhat éves korában 
királyné gyanánt üdvözöltetik egy kimerült de nem nyugodt or
szágban. Nagykorunak nyilvánittat ván Palmellára bizza magát: 
de a pénzügyek sok bajt okoznak: egyml.st érik a miniszterium 
változtatására irányuló cselsziivények; végre nyilt lázadás követeli 
ezek elbocsáttatásál s a 22 -ik i alkotmány visszaállitását (l .\335) j 
s az uj cortesek egy alkotmányt szerkesztenek absolut tiltako
zási (veto) joggal és két kamrával. Ebböl polgarháboru kereke
dik a constitutionalisták és chartieták közt, melly tönkre teszi a 
pénzügyet s bukásra vezet. V égre II. Mária trónja, ugy látszik, 
megszilárdul s a mársékelt constilutionalisták jutnak hatalomra: 
de váratlanul egy uj forradalom fenyegeti a kormányt (1847); 
mellyr81 az állitják, hogy tulment az alkotmányon j s a polgárhá
boru ismét a külbeavatkozás kegyetlen ezükségét idézi elö, melly 
elnyom, de nem békéltet. 

Régi kiváltságok következtében, mellyeket a Braganza. ház 
engedményezett , midőn Spanyolország ellen fellázadt , továbbá 
utóbbi időkben tett ezolgálatok fejében az angolok kereskedelmökre 
nézve olly mentességeknek örvendenek ez országban, mellyek elő
nyösebb helyzetet biztositanak nekik mint a portugatoknak; az 
angol társulat, melly a portói borok egyedáruságát birta, felosz
lattatván IV. Péter által, megujittatott a szorultság napjaiban: 
adóssággal terhelve s védelemre lévén szorulva kénytelen An
gliához alkalmazkodni, melly kénye kedve szarint bánt koronájá
val. Milly nebéz lesz Portugatiának megőrizni Goát, s még in
kább Macsót! Ezt az utolsó chinai háboru alkalmával csakugyan 
el is foglalták az angololt, kik szabadságot és előjogokat köve
telve fölkeresik hajóikkal keleti Afrika portogal fi6k-tőzsdéit, s 
nem mutatnak hajlamot a követelt Ceylon visszaadására, sem an
nak megengedésére, hogy na Tago beleegyezésök nélkül küldje 
vizét az Oceánba. u 

Mindazáltal e, dicsöségben és eszközökben gazdag kis ország 
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fontoasi\got nyerend, ha teremtenek ott közv~leményt, megismertet
vén Q néppel sajd.t politikai érdekeit, s hozzd.szoktatván azt a föld
müvel6shez és iparhoz ;~_ha kevesbittetnek a nemesi czimek, h& fel
szabadíttatnak a majorntushoz kötött birtokok; ha az uralkodók 
őszintén elfogadják, s inkább kifejtik mint megnyirbálják az al
kotml\nyt; ha a nemzeti képviselet· méltósftgra tesz szert, nem 
pártérdekből hanem a közjó szempontjáMI adván szavazatát; ha 
o. portugulok elhi&zil\1 mikép önerej1ikböl is fentarthatják magukat, 
anélkül hogy más oemzet müvelje a f"óldet és kereskedjék helyet
tök; s föleg ha kerülik az olly tények et, mellyek a tulzóknak 
tetszenek, és viaszahatást szülnek. 

Span:Yolor!'!zág. 
VII. Ferdinand, ki a de'lpotismushoz tért vissza, Francziaor

szág sürgetésére kénytelen volt bűnbocsánatot adni (i 823), melly 
azonban, tekintve a sok kivételt, gúny gy:>nánt tünt fel; s még 
inkább gyiilölvén a szabadclvüeket mint magát a szabadelvüséget, 
olly boszantólag viselte magát, hogy biztonsága végett kénytelen 
volt Q megszállás meghosszabbítáRát kérni, melly az absolutistákat 
visszatartotta 11. kihágásoktóL Egyébiránt minden függöbeo van 
ott; nem fizetik az adót; mindenfelé fegyveres bandák járnak; a 
miniszterek a szövotsége11 hatalmak Rzeszélye szerint változnak. A 
félelem elnémíthat egy kis népet, mellyet egy nagyobb szuronyai 
tartanak elnyomva; de nemzeti kormany tarthatta volna-e c~cnd
ben ama népet, mellynél a nyugtalanság időszaid baj s megazo
kott Q fegyv"er használata, ha nem lett volna idegen a kevesek 
mozgalmaitól? Valóban a forradalom ott nemesek és j6móduakt6l 
származott, s az absolutismu8 ugy tekinthette magát, mint királyi és 
papi demokratil1t , melly Anglia és Francziaország alkotmá.nyai 

· eliP-n kelt föl. "Éljen az absolut király" hangoztatta gyakran a 
nép, 8 Ferdinand kénytelen volt fennhangon m'ilghazudtolni azon 
ttlrjeeztEltt birt, mintha a királyi hatalomnak határokat akarna 
szabni. Az absolutisták, a monarchisták, theokratikusok és nép
emb~rek e vegyüléke, kik Apostoliaknak czimezték magukat, azt 
tartották, hogi Ferdinand nem elég határozottsággal jár el, 8 re
ményöket Don Carlosba, annak testvérébe helyezték. Milly ke
véssé voltak elterjedve a forradalmi eszmék tul a Pyrénéeken, 
kitiint az 1830-iki forradalom alkalmával. Ugy látszott, buknia 
kell a tr6nnak, mellyet sem a Bourbonok, sem belerő nem védel
meztek, s a szabadelvü<~ég még is olly csekély visszhangra talált, 
hogy Mina tábornok betörése egyszerre megbukott ; s e tábornok, 
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ki mAr két alkalommal tartott diadalmenetet mint a~abaditó, n&m 
talált egy kunyhót, hol elrejthesae magát, midön vadállatkén t tt ~8 be 
vétetett, 

Azonban igen sokRn közeledtek a szabadelvüekhez azok 
köz811 kiket az esztelen kormány elkedvetlenített: az Apostoliak, 
mert folytonosan azt hánytlik VII. Ferdinand azem~re, hogy hiit• 
len lett a monarchid.boz és valláshoz, elidegenítették (St maguktól, 
ki belAtta, miszerint egy királynak felül kell emelkednie a pártem
beren. Három nejétl:íl nem lévén gyermekei, negyedikkel is kisérletet 
akart tenni, s eljegyezte a nápolyi Mária Krisztinát. A vigsd.gok, 
ünnepélyek, az igen élénk királyné fogadtattisai uj kin~zést adtak 
az annyi oajok alatt görnyedezll országnak. A tulzók nem jó 
szemmel nézték Krisztinát, ki, hatalmas ellenségektől lll.tdn magát 
környezve, a constitutionalistákra támaszkodott. Valóban a sza· 
bedság mindenütt ujra éledt; maga Ferdinand is vig lett, különö· 
sen, midlln a királyné egy leánynyal ajandékozta l:ít meg (1830 
oktob. 10) ; s a legnagyobb engedékenységnek adta jeiét az 
17FI9-iki cortesek Hirvényének kihirdetésével, melly régi góth azo• 
Us szerint, a nl:íkre is kiterjeszti a trónörökösödési jogot 1). Ktt· 
}önös tulhajtásai a kényuralomnak, melly egy század alatt annyi· 
szor eltörli és vissza állitja az annyira fontos örl!kö!!ödé!!i törvényt! 

Azonban az 1812-iki alkotml\ny szerint ~ korona az elaH-

1) }o'UHlp már az 171!1· iki or~zflgl!'yHlésen megváltodatta 11 eastilisi örö· 
kBsödéB nmd~t, min~l fogva a nilket c~ak azon esetre illetendette a tr6n, ha a 
jogosult fiágBk kihaltlik volna. Némellyek helytelenül a sali törványnyel za· 
varták azt össze, melly a nilket v'gko\p kizárja a tr6nb61, a melly Franczia
orszá!!'han, és a r~gi vAiaszt6 fpjedelemségekben árvényes, vagy hol hüUri jo· 
gokb6l vagy örökösödési sze•·slldásekblll származik mint p. o. a szász-, branden
burgi (Bzonban Poros~orszAgra nem sz61) és hesseni házak között.. A tis:la ro· 
kO'TIRdgi örökösödés·rend szerint ngynnR!I:on ág nöi és f~rfini el!'yenlll joggal birnak, 
azon ki!lönbséggel, hogy ug-yanazon fokhan a fárfiak megalllzik a nilváreket, 
hRmindiArt ezek idllsebbek voln6.nBk is, ej!:yébkánt a r6mai leuárma.ztatAsi ml\d 
11\ván irányadó, ugy hogy egy férfiutól szármar;6 leány el~je tátetik a nagybli
tyának, ha ez ifiabb testvára a leAny atyjának. Igy van ez Angliában, Portuga
liAban, igy gyakoroltatott Ca,tiliáb•m, Aragoniában ás N"avarrAban, miért is ez 
or~zllgok gyakran dltoztattflk nrBikoifr\.házukRt. Füll:ip mE'g akarta aklldAlyo11ni 
ll kormánynak idegen< krei AtruhAzását, behozvfln a fJegye1 rokomdgi ilrökösöil&s
rendszert, melly a nilket csak akkor bivja tr6nra, midlln egy Al!ban nincs több& 
6t61 származott fi örBI<ÖH. Ezt VII, Ferdinand eltörliita az 1831 marcz. 29-ki 
pragmaticáv~ I, azon cdlb6J, ho~ry a tr6n testvtlre don Carlos hátravetéséve l, le· 
IÍnyAt Isabellát illeage : illyformAn csftk a régi örökösödtlsi rendet állitotta visz-
818, a teljeaitette, mit &l 1789-iki Cortesek kértek IV. Károlyt6l. 
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aztl.liSttekre száll, akár fi., akár niSgyermekek legyenek azok: mi
ért is vagy áll az alkotmány, 8 a kizáró törvény el van törölve; 
vagy megszünt az alkotmány, 8 a kényuralmu király kedve ezerint 
eltörölheti azt. C"lrlos tehát visszavettetett a tróntól, Franczia
orzzág és Nápoly tíltakoztak, mint mellyeknek van kilátásuk ama 
trónra; méginkább mozogtak az Apostoliak, kik ekkorig eme te
remtményök felemeltetésébe helyezték reményöket. De Calomarde, 
a király kamarása és jobb kt-ze, mint 11zintén Alcudia is eltávolit
tattak a miniszteriumból, a hivatalnokok u jakkal cseréltettek fel; 
a haladáspártiak reményei a kormányzóvá nevezett Krisztinában 
központosul tak, s a szabadelvüek különbözö árnyalatai a Kriszti
niták nevében vegyültek össze. 

11. Izabella. 
A miniazterium, melly ekkor Zea Bermudez elnöksége alatt 

alakult, igyekezett jóvá tenni az előbbi által okozott bajokat; a 
királyt némi engedékenységre birta; a a Cortesek által rendek 
ezerint hüséget esküdtetett II. Izabella királynénak (1833 jun.). 
Most megnyittattak az egyetemek, mellyeket Calomarde bezára
tott; a bünbocsánat, azonkivül hogy visszahatás volt a mult ab
solutismua ellen, nagyszámu gondolkozókat és jómódúakat szólitott 
visaza a számüzetésblll és börtönökből, hogy védjék a kormányzónőt 
Don Carlos ellen. Ez Portugaliában Don Miguel védelme alatt huzván 
meg magát, ellenmondott: e igy Ferdinand azon biztos tudomás· 
sal szállhatott sirjába (sze p t. 29), hogy országát t~ gy polgárháboru 
nyomorainak hagyja martalékul, mi csakugyan nem is késett. 

Mária Krisztina ekkor átvette a kormányt; s Zea Bermudes, 
továbbra is miniszter maradván, egy hírhedt kiáltványt tett közzé 
nevében (oktoh, 3). Az uj tények a mennyire ellenére voltak az 
absolutistAknak, annyira tetszettek a szabadelvüeknek: a kett8 
között azonban egy közép párt is állott, melly ép ugy ellensége 
volt a zsarnokságnak mint a forradalomnak, a mellyet befolyásos 
és ügyemberek képeztek, kiket megnyerni nagy horderejü volt. 
Ott volt továbbá a nép, melly hün ragaszkodott a valláshoz és 
monarchiához, e biztosittatui akart a felöl, hogy sem ez sem amaz 
nem fog veszélyeztt~tni az uj események d.ltal, e hogy az uj kor
mány Spanyolországot nem hagyja az ujitási szellem marényeinek 
kitenn-i. Zea Bermudes ennélfogva a kormányzónö nevében ki
nyilatkoztatta, hogy Ferdinand rendszerét fentartandja, e fe l v i l á
g o 8 ul t kén y u r a lm a t gyakor land. Illy áldozatot hozván az 
orazág ,monarchikus eszméinek, sokakat elvont Carlos pártjáról, 
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vagy ingadozóvA tette azt, a megnyugtatta a népet, melly kl4brl.o· 
dult az annyiszor bukott, visszall.llitott, cll'erétt alkotmAnyoka.t illaUS 
csalódásá.ból. 

De, miként ez y·endeseo történni sznk'ott P-gy változott IJor· 
mány első mioiszteriuruával, sem áz e.baolutistáknak, '!tem a •za• 
badelvüeknek nem tet~>zett. Martinez de la Rosa lépvén helyébe 
(1834 juJ. 24), egy, az angolról m1holt, stütutumot léptet életbe 
főrendi kamrával, mellynek tagjai fele részben örököaödée, roáa 
részh~n élet.hosszrai kinev1~zés utján jutnak abba. Ez engedélye
zett, s nem jogból var,y régi szoltásokból szülemlett alkotmány 
ellenkezell az or~zAg szabadságával, fl·a roszol fogadtatott. E köz
ben kitör a carli11ta lázadás; fegyverezni, alkotmánya1Ms11al kell 
ösztönözni a népet, wialatt diihiJng a cholera ; Mina a Zumala
carregui vezérlete alatt lévő carliaták ellen indul, de Bilhaóban 
meghalálozván (1835 jun. 25), Espartero vezeti gyl:lzel,emre a 
Krisztinapártiakat, ki Ameriká·ban forgatta a fegyvert, Ö átala
kítja a hadsereget; hat évi vérM és ·határozatlan harcz oti\n frao· 
czia területre szoritja Oabrerát, a központi lázadók fejét, s Don 
Carlost (1840 junius), ki ott mindaddig fogva tartatott, mig jogigé
nyeit fiA.ra nem ruUzta (l 846). A bask tartományok virágoztak 
függetlanségökben, 11 nemteleneknek talá.ltd.k e palota-torradalma
kat; miért ie ellentd-llottak azoknak, r~gi kiváltságaikat kidnva 
inkább tilintsem az egység~ kormlmy Mzményi elönyeit: a habá.r 
kénytelenek voltak Jetenni a fegyvert, nem mondathattak legyö
z!:itteknek, mert megllrizték kiváltságaikat (fu e r o a), mellyekdl 
fogva helyhatósági függetlenséggel birtak, maguk vetették ki az 
adót s kezelték tulajdon javaikat, katonaaág csak az erősségekben 
helyeztethetett el nálok, nem kellett katonát állitaniok, szabad volt 
a kereskedés, a a végrehajtó és törvéuyhozó hatalom tényei caak 
jóváhagyásukkal jutottak érvényre. E positiv jogokról más eaz
ményiek kedveért lemondat1i1 azabadstig tekintetében, nem látszik 
nyereménynek a józan spanyol ész előtt, melly kiváltságai védel
mében azt tartja szemellStt, nem pedig a királyi legitimitást I). 

1) Tudva lev8 dolog, miszerlnt a 12-lkl alkotmány jóváhagyja a helybiL
tóngok 6si j o gAt, mioden hu•z•• .. öt évea, a öt éved houos.'4got. kimutot.6 polgll.rt 
választónak nyilvll.nitván; semmiféle királyi bivatolnok nem lehet polgármester 
vagy ügyviselél (syndicus) ; a helyhatl>sll.gi gyülekezetek ügyelnek fel a rendlir· 
•~gre, eg~szstlgügyre, a BZemély é~ tulajdon-bh:tons~grR, a nevelésre, közsegélye
dsre, bidal<ra, nhkro<, btlrtönilkre, kll~s6gi épfiletekre; kenlHI: á llH&s6gi jMig~ 



Kriaztioa megazabadult ellenaégeitiSI, de nyakán maradtak 
barátai; Eapartero felülkereked vén a gyenge kormanyon, valódi ur 
!ett; miért is Kriaztina lekőszönt (nov. 10), 11 Olasz és Franczia
országban járt száml;.ivetettként. Az izgalom c~c~akhamar bekövet
kezik és kitör: apostoliak, alkotmányoaak, királypártiak egyaránt 
öaazeeaküvak é11 fejetlenek: az abaolutismut!t windeofelé pártolja 
a uép, melly a szabadaágot csak történeti kivált!!ágok alakjában 
fogja fel; a 11zabadelvüek, gazdag és müvelt tlgyének, külfóldi 
rend11zereket akarnak átültetni: semmi közszellem nem fejlik ott 
ki, hanem egyrészről csupán tartományi és kivá.ltsági, másrészriSI 
rögtöllZött vagy kölcsönzött alkotmányeszmék állar.ak szemben: 
kényszerüaégblll annak engedelmeskednek, ki rendelkezik a had
aereggel; de a párt, melly ma gyi.Szö, holnap, nem tudni ki által, 
hanem bizonyoaan leveretik. E nemes newzet igen hosszu ideig 
élt versengés nélkül j s különösen a magasabb osztályok, elpuhít
tatván az oaztrákok kormánya ált&l, elvesztették a becsület éa 
nagyravágyás érzését, mig a clerus azoigájául aljasitá le magát a 
királyi azenvedélyeknek j tengett a kereskedelem , használatlanul 
bevertek az erlík, miuden azabad ut el lévén zárva azok gyako
rolhAtására. Innen ama nagy egyformaság Spanyolország törté
nelmében, hol három század alatt csak a király müködött; miért 
is egyedül a király ellen kellett forradalmat indítani. Valódi ari
stokraczia nem maradt ez annyira aristokratikus orazágba111 mi· 
után, nem annyira a despotismus, mint inkább a katholikus érzü· 
let, a régi közös háboru, a a 11ok szerzetes egyenlöségi eszméket 
terjesztettek ott el, mellyek megnemesitik a kicsinyeket, anélkül 
hogy megbecstelenitenék a nagyokat. Nem lehetett tehát guillotin
na! eldönteni az ügyet miot Francziaországban , hanem hoaz-

kat, a foaasztl.~i adót ; rendeleteket k&sr.itenek, mellyeket tartowaoyi bi&ott.a&
gok utj&o a cortesek elé terjes&teoek. E tartományi bizottságok egy oemb' 
képezik a feosöbb belyhatóságoknak, mellyek a városi tanácsok által valasztat
nak s joguk van a községi ad6k megállapitását eiUterjeszteni , a& állam fi$ fi
gyelm H a p~nzfigyi vi,szll~léaekre fillhivni, a cortesekkel u alkotmányou ejtett 
sérelmeket megismertetni. A 37-iki alko•mflny (jun. 18) m6dositotta e jogokat; 
azután 40 beo községi törvény lépett életbe, mellynélfogva a fejenkénti szava
dat a 1'&gyooi klipviselet ditotta f"l; válaBI!ltbatók egyedül a tisztesebb állásban 
lévBk, a kö1ségi hivataluskodás oem össz··férhetlen a királyivaL a gyülekezetek 
a korm&oy jóváhagyásának va~>nak alávetve, melly feloszlathatja azokat, s elmo11• 
dith,.tju. tagjait; elvihetett a föl\erjeBiltés s a11 alkotmánysértést illatB bejelen
té•i jog; :a község pénzével oem rendelkezhettek a korm4n;y meghatalmaz4B• 
Jlélkül. 
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ezas és lassu eljá.rllsra volt ezükség, hol minden ember egy •zA· 
mot tett. 

A központosítás nem felel meg ez országnak, mellynek má· 
sodik természetévé vált a régi országokrai felosztás j B mig 
Francziaországban a f8városból indulnak ki a mozgalmak, ott a 
tartományokban veszik k.ezdetöket, hogy közbe kapják a f8· 
várost. Ez lévén a helyzet, sokasodnak ott a vétségek 1); 

nincs földmüvelés és kereskedelem; mindazáltal alapjában vé
ve a nemzet erkölcsösebb mint Európa hiszi j sokkal tágabb 
körü és észszerübb szabadságra küzdötte az fel magát, mint bár
meily más nép; a hely hatóságok, régt6l fogva meg lévén gyöke
~ezve, igen nagy erkölcsi erllvel birnak i ott nem értik ama sza· 
badságokat, mellyek egyedül papiron léteznek, és zsarnokoknak 
tekintik a szabadelvüeket, kik V11.lódi kiváltságokat semmisitenek 
meg, hogy képzeleti, a nemzet természetében nem gyökerező jo· 
gokat állitsanak azok helyébe. Maguk a szabadelvüek is rajon· 
gókra és ru érsékeltekre oszolnak: az elsők commune, carbon ari, 
ifiu Spanyolország, ittalános központ, szent-testvérület nevek alatt 
a titkos társulatok ban tenyésznck, mellyek a császáraági szabad
k8művességböl erednek, s az angolokban biznak; utóbbiak a fran· 
czia párttal tartván, nemesek, gazdagok, ügyemberek, a a koro
nára támaszkodnak.-

Igy széjjel lévén szaggatva az ország, csak kard által lehet 
ott valaki ur, s Espartero dictator ez által volt képes felfüggesz
teni a kimaradhatlan viszályokat. Sokan azok közöl, kiket Na
poleon uralma az erő imádóivá tett, hitték, miszerint elvégre is, 
ha egyebet nem, nyugalmat hoz létre, melly első szfiksége az or
szágnak. De ö, különös vegyüléke lévén a vadaág és határozat· 
lanságnak, -mig a fellázadt Barcellonát bambázva nyomja el (1843), 
kevéssel azután egy másik forradalom ellenében nem mer crllsza
kot haszuálni, s Angliába fut, tunyaságáért bántalmaztatva azoktól, 
kik ellíbb szigoráért kárhoztatták. Most Izabella nagykorunak 
nyilvánittatik (november); Krisztina, Martinez de la Rosa, e a 

l) A barc~ellonai vizsgaleS blr6sf<g 1841-hen biromezer batozbnyolczvanegy 
hUnügyben itélt, mellyek i<llzött. szhhatvsm gyilkosság, egy sz!il8-gyilkosság, 
huszonn4!gy Bngyill!asság, hiLt gyermekgyilkolá&, öt életcller.i meréoylet, har
minezhárom akarntlan emberölés, három~záztizAnnyolaz bUlyos sebesités, negy· 
Venkilencz gyujtás, négy>záznégy [opJ\s, éR hAromsz:h;tizenöt ceempészeti e1et 
fordult citi. 
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mérsllkeltek visazahivatnak, de s. nyugalom nem tért velök vissza. 
A királynö házassága ll.llamügygyé fejlődik, mellyben az összes 
hatalmak részt vesznek (1846); s s. pártok ils miniszterek válta
kozó bukása mutatja, hogy egyik sem a népből nyeri életerejét. 

A kath. vallás, melly egyedüli egysége az országnak s ereje 
a spanyol monarchiának, m~ogsértetett, nem csak a szerzetes söt 
a világi papság javainak elvételével, hanem a nunciaturai törvény
szék, s a Róma részére fentartott kinevezési jogok eltörlésével is. 
E tények , valamint részben segitettek az államadósaágon, ugy 
nagy változást idéztek elő a birtokokban és helyi érdekekben j s 
olly nagy a talaj termékenysége, hogy pusztán a béke elég leend 
annak felvirágoztatll.sára. A jó bánya-törvények már is fölemel
ték a vashányákat: s nem kevesebbet mint ötvenezer chilogram 
aranyat ásnak évenként Murciában és Granadában. Igaz, hogy 
Gibraltar angol áruk rakhelye, mellyek csempészet utjáu lopatnak 
be j igaz, ho2'Y a folyók menete P ortugillia vámjai által szakitta
tik meg, mellynek területén át folynak a tengerbe j de ezen se
githet egy, a tiltóval ellentétes rendszer, mellynek egy ország sem 
adta ugy meg az árát mint Spanyolország. Ha tovább is folytat
tatui fog a kisebb nemzetiségek nagyobbakbai olvadása, az egye
sült félsziget ismét visszanyerendi Európában ama tulsulyt, mally
nek egy időben már örvendett. 

Gyarmatainak elvesztésekor Spanyolország nem tudott magá
nak olly előnyöket biztositani, minöket Anglia. Sokkal gyengébb 
és szerencsétlenebb lévén azon időkben, hogysem jó kereskedelmi 
szerzödéseket erőszakolhatott volna ki, késöbb még csak némi 
kárpótlást sem volt képes eszközölni a korona s azon spanyolok 
részére , kiknek javai ott elkoboztattak, sem adósságaiból nem 
ruháztathatott át valami részt Amerikára, melly különben is igen 
terhelve volt. Mindazáltal még annyi birtokai vannak, hogy az 
első gyarmat-hatalmak közt foglal helyet. Cuba szigetét igen gaz
dagon látta el a természet, s Havana a legjobb kikötők egyike, 
melly a Mexikói-tenger kettős bejárata fölött uralg. Az ottani 
dohány-termelés, melly egyetlen a világon, nagy mérveket öltött, 
miután a kormány megszüntette az azzali egyedáruságo t ( 1821 ). 
A gyapoton és szinmézen kivül annyi czukrot és kávét boznak ki 
onnét; mennyit az angol Antillákból s a Móricz szigetböl együtt
véve. Portoricco, melly 1808-ban saját szükségletét sem birta ki· 
elégíteni, most egy millió mázsa czukrot termel. Az angolok föl
ilmarvén e birtokok nagy horderejét, azon vannak 1 ho~y saját 
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érdekeikhez kössék azokat, a ha egy h!born tit ki, kc§pes leae-e 
Spanyolország azokat védeni? képes lesz-e az Egyesült-!llamokt61 
megóvni? 

A Filippinák, mellyek számát a gl:Szölgö tűzhányók napon
k ént növelik és kevesbitik, ru ég mindig ezé p tért nyujtanak Ázsi
ában a spanyol tevékenységnek, a legalkalmasabb fekvétisei bir
ván a nagykereskedelemre nézve. Manilia egy roppant öböl hát
terében fekszik, melly nng_\' foly6kat fogad magába, e ezek által 
az egész Lugon szigettel közlekedik, s a spanyolok alig hogy 
megalapították (1571) csakhamar megfeledkeztek arról, el lévén 
foglalva a németalföldi és angol háborúkkaL De a kevé& ott ma· 
radt spanyol , Don Juan d' Ausztria erélye s a hitkiildérek elég
ségesek voltak felvirágoztatásukra; a chinaiak ipart és kereskedel
met vittek be oda, jóllehet nyugtalanságuk miatt szigorral kellett 
velök bánni: aztán az anyaországb61 kiköltözöttek B a kereskedelmi 
és hitküldéri társulatok szaporitották a telepitvényeket, ugy hogy a 
spanyol lakosság most már kétszer annyi ott mint e század kez
detén volt. Azonban ezek csak kétes birtokok, mert a spanyol 
tengerészet elégtelen azok védelmére 1), nem csak az angolok, 
hanem még az illanosok rablásai ellenében is. 

BUSZONHATODIK FEJEZET. 

Oroszorl-lzág. 

Oroszország még polgári kormányában is katonailag van 
szervezve; ki ősi nemesRégét kAtonáskodva föl nem frissíti, annak 
gyermekei megszünnek nemeliek lenni; tisztek Német és Angolor
szágb61 alkalmaztatnak; az igen hosszu katonai azoigálat kitünő 
lovass~got és tüzéreéget képez; a nép szolgai engedelmességhez 
van szoktatva. Illy köriilmé11y<·k közi)tt nem könnyii dolog egy 
államfőben a mérséklet ! 

S mi leginkább szembetiinik, az Oroszors1lág folytonos ter· 

1) 1764-ben Spanyolonzág01tk volt. százhetvennyolcz hadi baj6js, t. i. hat· 
vanhét sorbaj6, negyvenhét fregát, éA hatvannégy kiaebh hsj6js. 1846-ban volt 
:b.lrom oap hAjója, hllt fra1Atja

1 
öt corvettje, hét hrikje 1 oébány ki•ebb. 



jeszlredése 1). A földrajz és dJplomaczia basztalan subnak neki 
bat_árokat 1: eg:y század óta minden szerzödés növelte területét; 
most már a K~spi-tengeren az övén kivül nem leng más hadi 
lobogó; kijrülövezi a Fekete és Balti-tengert; minden husz évben 
olly földekre nyomul elö, mellyek felváltva különféle népek által 
voltak elfoglalva; előbb a Don partjai! foglalta el, aztán uj Orosz· 
országot a Dnieper menhlben, aztán a termékeny Krimiát, majd 
a Bug és Dnieper között fekvő tartományokat, késöbb a Dniester 
éa Pruth közöttieket, Budeakot és Bessarabiát; mostanában a Duna 
deltájára vette magát a erősiti azt; Alandból Stockholmot fenye
geti i Sulineböl Konstantinápolyt. Körvonalozatlanok lévén hatá· 
ra i, hasonlóan a középkor hódító birodalmaihoz, minden évben uj 
szerze01ényeket csatol birtokához i mAjd nomád törzseket telepitett 
meg közép Ázsiában , majd észak jegeihez tört magának utat i s 
anl;lál fenyegetöbbnek tünik fel, mert homályba burkolja müve
leteit. 

1) Ime Oroszorsza\g folytonos terlitat-nagyob bodisa N~gy P~tertöl kezdve: 
1-ször. Sok tartomány a Fekete-tenger hosaz!l.b~tn egész a DnnAig ~~ 

P.ru!hif, m!lllyeket a vett el Törökor~zAgt61, B meltyeklwn, öt kormányzősigra 
oaztva, 1.902,000 lalws van. 

2-or. A r~gi mongolok, tatAroJt é~ koz:lkolr orszllgai, m.eUyek 3.2R9,1)00 
lélekkel három kormAnyzőságot képeznek. 

3-or. ÁuiA.ban Örldnyország egy része, a perzsAktól 1801 és 13-ban el· 
vett Georgia, tovllhbá 11 Kaspi-tengertal nyugatra a Kur é~ A.raxes köat es6 tar
tományok; ugyane tengertlll keletre ama terület, metly eg~sz a Balkau öbölig 
nyúlik; végre 11z Araxes partjain E !"i van é~ Nakschiwan kAnságok, mellyek IIZ 

1816-iki szer&ödések AltaJ engedtettek át. EgO:szben véve 1.500,000 lélek. A turk
mantschai szerzHdés 1828-ban a Kaspi-tengereni haj6zás egyedüli u rá v ll tett11, boi 
Perzsia azóta ~em katonai sem keres)!;edehni ltengerészattel nem bir. 

4-szer. Lifl~~ond, Esthland, Kurland, l!'iuuland. 
5-ször. Lengyelország elsB felosztásakor 1772-ben a Palatiuatusokat nyerte' 

mellyek aztán ~'ebéroroszorszAg név alatt egyesittettek vele. 
6-szor. A mAaodik és harmadik felosztás l 793 és 95-b!ln 1\Z.Ou tartományok· 

hoz juttatta, melly.ek a minski, kiewi, podoliai, wolbioilii ~ grollnói korl!lányz6-
sAgokat képezik 5.000,000-nál több lakOII!!il. 

'1'-~?.er. A vars6i herc:zegség, melly 1816-ben némi !l.rnybal a nemzetiség 
6s alkotm~ynak külön orszAggá alakíttatott, 32 ut!l.n azonhan eltünt. E h6dit
mányok összesen 340,281 O mfdet (miglia) tesznek 24.8'1'1,000 lako~sal. 

OroszorszAg népessége következö arányban növekedett: 
1689. midön Nagy-Péter lépett t~ónra, volt 16 milli6. 
1'1'6i!. Il. Katalin trőnralépt~or 25 " 
1796. ennr:k halAlakor 33 " 
185o. . , • • • • • • • 66 ,, 
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Sándor. 
Sándor császár kora történetében mint nagy uralkodó mutat

kozott, s Európa két ízben üdvözölte öt megváltóként Ama jel
szó, melylyel uralkodását kezdette (1801): - "Az első nap 'iszo 
nya töröltessék el a következök dicsősége által" egész élete pro
grammjául volna vehető. A czárok bevérezett koronájával ter
helve, s~ükségét érezte a kiengesztelésnek, s ajtatos gyakorlatokban) 
azon meggyllzödésben kereste azt, miszerint ö az Ég választott 
eszköze, első sorban arra, hogy népét szabaditsa m«"g az idegen 
betöréstöl, aztán Görögországot az ottomao erőszaktól, továbbá. 
Európát a kard önkényétöl, végre a demsgogiától. Péter és Ka
talin terveit követve fölfrissitette a beleröt, nyugaton terjeszteni 
igyekezett uralmát és befolyáoát, fölhasználta az Ameriká.tól ész~tk

nyugatra eső gyarmatokat, hogy közlekedjék Japánnal i s keleti 
hadjáratait a franczia háboru alatt sem szakitotta meg, mindig 
azon lévén, hogy valameily uj területet szakitsoo el Törökország
tól és Perzsiától. 

Segittetve a szerencse és egy nagyember oktalansága által, 
Sándor nagylelküséget fitogtatott; fAjdalrnat mutatott a fölött, hogy 
Európára1 jó intézmények helyett, a régi emberek tukmáltattak 
vissza; s öt millió alattvalóval és 300 millió rubel (1.500,000,000 
frank) évi jövedelemmel, legvirágzúbb korában hüvelybe tudta 
dugni kardját, midön olly sok fényes illusio vette azt körül. Hi
rét vévén az ünnepélyességekuek, mellyek Pétervárrai bevonulá
sához készittettek ol ö, igy irt: - "Mindig ellenemre voltak e 
pompák, most m.~g inkább. Az események, mellyek Eui'Ópa véres 
harczának véget vetettek, a Mindenhatónak tulajdonita,ndók, egye
dül öt illeti a hódolat." Visszautasitotta az Áldott czímet j s vala
hányszor a tanácsban valamelly sulyos nehézség merült fel, imá.
ban keresett segélyt. Czélja volt birodalma minden vallásfeleke
zeteit egyesíteni, miért is tiegicette a londoni bibliatársulat erökö
déseit, melly ezrenként terjesztette ott a bibliát, minélfogva ugy 
látszott gyökeret kell vernie Orilszországban a kalvinismusnak. 

Egyike ez azon ot·szágoknak, mollyek alkalmat nyujtanak a 
régi hódítások tartós hatásainak tanulmányozására. A nemesek 
vagyis a hódítók száma nyolczszázezerre megy, azaz minden hat
van főre esik egy nemes i sőt Volhíniában minden tizenhatodik, 
Podoliában minden tizedik nemes. Azokat illeti minden törvény
hozói, kezelési, biráskodási hivatal j azokat a hadseregbeni gyors 
tlőléptetések i fel .vannak mentve a személye• adó, a katonai be· 
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szállllsolás, a21 eladott termékek takaája s &21 ujonczozáa alól i csak 
magukhoz hasonlók által itéltethetnek, 11 nem esnek teati büntetés 
ah!. j egyedül ök birnak és kereskednek rabszolgákkal. Minden 
kormányzóságban van egy választmányi gyülekezet (d v o r i a D· 

a k o y ll a o b r a n i e), melly felügyel a nemesség érdekeire, őrzi a 
nemességi lajstromokat, s egyenesen a czárboz folyamodbatik; egy 
külön bizottság ügyel a kiskoru nemesek gyámságára. 

A bojárok eme tulzott bntalmának összébb azoritása kell hogy 
legyen az uralkodók czélja. Hála nekik - a papság minden ne· 
mesi jogokat elnyerhetett, kivéve a rabszolgatartá;jt; ez úton te
hát minden szabad ember egy rangra emelkedhetik az úrral. Nagy· 
Péte1· csapást mért a területi aristokratiára, elrendelvén, miszerint 
a nemesség nem egyedül azületés, hanem katonai és polgári ér
demek által is szerezhetö legyen j illy módon folytonosan kiérde
mült, gazdag polgárok, kereskedők, müvészek jutnak ez osztaJyba, 
miáltal vesztett a születési nemesség, de egyszersmind a harmadik 
rend megerösbödése is akadályoztatik, mellyböl mindjárt kilép, ki 
pénze vagy hitelénél fogva hatalmassá válik. Az alsó néposztály 
részint szabad földmiivesek höl, részint röghöz kötött rabszolgákhól 
áll : de a ez á. r b öven rl-szesité előjogok ban a korona szolgáit, ugy 
hogy közé p osztályt képeznek a rabszolgák és szabadok köz t j s 
illy úton az orosz nép visszanyerendi a polgári jogokat. Már nyolcz 
millió van illy állapotban, mig annyinál több szanved valódi rab
szolgaságban. Sándor 1 819-ben mindenkinek megengedte az ipar 
gyakorlását, eltörölvén a kizáró tilalmakat. 

Midön Stael asszony meglátogatta Oroszországot, igy azólt 
hozzá Sándor: - "Meg fog kegyed botránkozni a parasztok rab
szolgaságán. Mi tőlem telt, megtettem j fölszabadítottam uradalmi 
azoigáimat j de kénytelen vagyok kimélni a nemesség jogait, 
mintha csak alkotmányunk voln~<, mi szerencaétlenségre hiányzik 
nálunk." - "Sire, az ön jelleme alkotmány," válaszolt e nö szel
lemdúsan; mire ö : - "Ez esetben éo egy szerenesés véletlen 
volnék" 1). 

S daczára a makacs arietokraoziának alkotmányt adott Len
gyelországnak, melly azonban minden állandósági biztosítékot nél
külözött, s mellyet ő maga változtatott meg. De idézett nyilat-

•) MostanJ\ban (18ö8) a II. Sindortól elrendelt föld ~s ember fölszabadi
tása által e birodalom legnngyobbszerü társadalmi átalakulása V&Q valóaul6· 

r6lben. 



sosalla mut&tja, menny.i•e osalódik, ki azt hiaei, hogy az ~~r(Lt(l. 
mindent tehet ottbon , mit akar. A bojárok véres ellenál.láaa, 
mellyet I. Péter torkon metszett, Il. Katalin el!!oltatott, uj élotre 
kel nyerve jogokban a különösen vadságban i s ki tanulmányo~ta 
az utóbbi lengyel, görög és perzsa hadjáratqkat, tényeket vagy 
legalább ellenállhetlan lökéseket vehetett észre, mellyek az ural
kodóétól teljesen elütő akaratok ból származtak. Olly országban, 
hol a gazdagságot a szolgafök ezerint számítják, hol az ur szol
gák er.reivel rendelkezik, kik az ö igazaágazolgáltatásától, azaz 
szeszélyétöl függnek, s ez urak képezik a czár udvarát, s ha köz· 
vetlen rá nem is, de anyjára, testvérére, nejért' mindenható befo
lyáBBal vannak, éa ök vezérlik a hadsereget, olly emberektöl kör
nyezve, kiket adó gyallli.nt ök állitanak ki, t1 kik felhagyván a 
katonáskodással ismét szolgálatukba térnek vissza, olly országban, 
mondjuk, nagyon természetes, hogy a fejedelem, még ba jó aka
rata van is, kénytelen kiméletesen bánni a multhoz és előjogok

h~ ragaszkodó ariatokracziával. 
Sándor élénken érdekelte magát népe mlivelödése iránt; is

kolákat, akademiákat alapitott; megengedte a könyvek szabad be
vitelét, mi valóban kevés veszélylyel jár ott, hol a nép nem olvas, 
hol közép osztály nincs, B az aristokraczia zaarnokibb a királynál. 
Eltörölte a knut-ot és a kínzást; egy senatust rend6lt a törvények 
líréül, mellynek joga volt fölterjesztéseket tenni j az udvari kiadá
sokat megszoritotta, személyében l!zerénynek mutatkozott: de a 
nem"s és önzéstelen eszméket, mellyektöl visszaijedt a politika, 
csakhamar elfojtotta nála a forradalomtóli félelem e a biz~lmatlan
ság tulajdon tanácsosai iránt; minélfogva kötelesség~nek hitte olly 
részletekkel fogla.lkozni, miket egy nagy W'alkodó alattvalóira azo
kott bl$ni. Matternich győzedelmeskedett iszonyt ca.cpegtetvén bele 
a forradalmak iránt j most már szigort alkalmazott a könyvek el
len, átalakította, kizárta a bihliák.at j megbéklilt a Portá.val, midön 
gyanuba vette Leugyelországot és a szabadságot. 

A 1!~-iki háboru alatt befészkelték ott magukat a titkos tár
sulatok i különösen az Ü d v-e g y es ü l e t vagy az i g a z és b ü 
h a z a fi ak társulata: de a helyett hogy, miként náJunk, a közép 
osztályból toborzották volna tagjaikat, QBak a felső osztályra szo
ritkoztak, leginkább az ifiabb testvéreket s átaJán az ifiuságot vé
vén föl. Három osztályra oszoltak, a testvérek, emberek és bojá· 
~okéra j czélul az intézmények megváltozta tását, a pénzzsarolás s 
JPáa egyéb ügykezelési visszaélések megszüntetését tüzték. Ba· 
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1t0nl& esél v.ezéntlte a Lovagok táuulaUt 'a Khjó
e g y es ü l e t e t is; ezek központositva a bö eszközök birtok~ban 
lévén, erösek voltak, s köztársaságra törekedtek, melly, illy ele
mekből alakulva, végre ls csak oligarchiává fajult volna. Az 
e g yes ü l t sz l á v o k társulata szövetségbe remélte vonhatni Or08z1 

Lengyel, Cseh, Morva, Dalmá.t, Magyar, Erdély, Moldva-Oláh or
szágoltat és Szerbiát: s P estel, a titkos társulatok IIZervezOje, egy 
orosz codexet készitett, me Ily gyözelmök eaetére ki lett volna 
hirdetendő. E társulatok több izbon elhatározták Sándor meggyil
koltatásAt; egyébiránt nem igen tanulmányozták uz országot, s 
nem voltak tisztában az iránt, vajjon egy elvi forra4alom lebet
séges volna-e a polgárosodás ill}" állapotában. 

Ellenben a Görögország függetlensége iránt bará.ts4gosan 
érzö társulatok nyiltan müködtck, s megnyerték Sándor jó akara
tát is, kit egyedül szövetséges-társainak ijedelmei tartottl!Jt vissza. 
Mindazáltal 1825-ben közel volt hozzá, hogy komolyan olh~tarozza 

magát Görögország javára; e közben Krimben tett körutat, hogy 
megismerkedjék roppant bhodalmának határaival. Taganrogban 
azonban megbetegszik i erőseu szemügyre vévén orvosát felkiált: 
- "Oh gonoszság," s meghal (182ó decz. 1.). Neje, az ö an
g y a l a , csakhamar követi. Miként véletlen eseteknél törtéuni 
szokott, sok mindenféle gyaousitásnak adtak kifejezést, s ki test
véreinek, ki a szabadelvüeknek, ki meg épen Ausztri•n•k tulajdo
nitotta halálát, melly hatalmasságot bántotta a Sándor által Gö
rögország iránt mutatott jóakarat. 

Mik161J. 
Még inkább bonyolitotta a helyzettit egy nála talált lepecsé· 

telt sürgöny, mellyben testvére CoDatantin "sem képess~get, sem 
a szükséges erőt nem érezvén ruagában" lemondott a trónról; 
miért is másik testvére Miklós vetta át a kormányt. 

Az összeesküvök, véletlenül lepetvén meg Sándor halála ál
tal, legalább alkotmányra akartl'!k szart tenni: fölkelnek 'tehjit, hir· 
detvén, hogy Constantia nem mondott. le j a lázadást terjesztik a 
eaapatok közt; dictá.tornak Trubetzkoi herezeget szemelik ki, s a 
palota ellen indulnak. De Miklós, Istent biván aegélyül szembe 
azall velök ; s szilárdaágával leigázza öket; néhány ágyuszó sz~t

szórj& a forradalm4rokat, az akasztófa megteszi a többit. Nem 
is mehetett ez m~~ép ott, hol olly feneketl~n mélyRég tátongott 
a nemes osztály és köznép kö~tt j a katonák is Cf:lllok azou ~~~n

dékhl osatlakoztak a mozgalomboz , hogy védjék CogstaDtÍil 
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jogait s mert azt hitt'k, hogy az alkotml.ny (Conatitutió) az 
ö neje. 

Aliklós szükségesnek látta harcz 1Utal állitani vissza ll bad
sereg fagyelmét; s nem hallgatva Metternichre, miként testvére, 
ujból fölvette a kelet elleni vállalatokat. 

Peru fa. 
Aga-Mohammed-khan, Perzsia uralkodóinak egyik legerötel

jeebje (XVII. könyv 2ó2 lap) ki a milly szigoru az igazságszol
gáltatásban, olly szeszélyes volt a kegyetlenségben, inkább észszel 
mint erövel állitotta helyre a felforgatott rendet : hatvanhárom 
éves korában meggyilkoltatván ( 1796 nov.) , unokája Feth-Ali 
(Baba-khan) lépett a trónra, ki~ek csakhamar Oroszországgal kel
lett harczolnia Georgiáért. 

1795-ben Georgia Perzsia uralma alá került vissza ; de 
Heraelius fejedelem halála után (1798), Pál czár a birodalomba 
kebelczettnek nyilvánitotta azt 1 igy készitvén elö a Kaspi- és 
Fekete-tenger közötti egész félsziget meghódítását. Azonban az 
ott felállitott kormány olly keményen viselte magát, hogy a né
pességek felizgattattak és fölkeltek (1802). Sándor jobb határok
kal biztosítandó az országot, elfoglalta a Goktka tó partjait, kárpót
lást adván a teherani 1!_dvarnak. Napoleon, ki Perzsián keresztül 
szándékozott megtámadni angol lndiát, követeket és tiszteket kül
dött Feth-Alihoz, kik europailag gyakorolták be az oda való csa
patokat; de az angolok megsemmisítették a franczia befolyást, s 
közvetitökül tolták fel magukat Oroszország és Perzsia között. 
(1813-16). Csakugyan meg is köttetett a béke Gulistanban, 
mellynél fogva Sándor magának több kaukasusi tartományt: Ku
bant, Dagbeatant , Mingreliát (Colchis) 1 Derbentet, Shirwant, 
Georgiát, engedtette át Perzsia által; továbbá az által, hogy kö
telezte magát segiteni a trón elnyerésében, kit Feth-A!i fogna kije
lölni, folytonos bel beavatkózási jogot biztositott a maga részére. 
De roszul jelöltettek ki a határok; miért is az oroszok elfoglal
ván Pgy területet, melly utl!.t nyitott Erivan tartományba, a per· 
zsák feljajdultak, s a molláhk ~s föbb emberek háborura ösztö
nözték Feth-Aiit. S midőn Sándor meghalt, egészen ezervezet
lennek tartván az orosz hadsereget, a perzsák valóban fegyverhez 
nyuJtak (1821>); felkel déli Georgia, fel Mingrelia és lmerethia né
pessége; Abbas Mirza, a király fia, ötvenezer harczossal kiindul. 
De Geham folyó mallett megfutamitják az oroszok ; Paskewitsch az 
Araxes jobb partjához nyomul, felfojt tömiökön átteszi e folyón 



hadseregt!t, tökéletesen megveri a perzsakat; elfoglalja Erivau 
erlldöt, Ázsia előfalát (1827) j megrohanja Tauriet, minélfogva 
Abbas-Mirza, kinek alig maradt háromezer katonája annak védel
mére, békét köt. Midön Miklós viszályba elegyedett Törökoradg
gal, Abbas-Mirza e közbejött eseményt a béke felbontására akarta 
kizsákmányolni , de csak azt nyerte vele, hogy a turkmantscbai 
szerzödésben (1828 febr. 10-22) megfosztatott Erivan és Nakschi
wan tartományoktól, azonkivül busz millió rubel hadi kárpótlást 
fizetett, e át kellett engednie a Káspi-tengeren való hajózást. Illy
roódon OroszorszAg erös védő és támadó p!1siti6t nyert, mellyböl 
kénye kedve ezerint ázsiai Törökországra, Perzaiára, vagy Indiára 
vetheti magát: továbbá azon van, hogy fellázitsa Perzsia határos 
tartományait, beavatkozik az ottani kormány ügyeibe, védelmébe 
veszi a lakosokat, kik nemzetiségöket igyekeznek visszaszerezni, 
e tanulmányozza a kereskedelmi utakat Ha Oro11zország megál
lapodott az Arpason és Araxes folyóknál, ez csak azért történt, hogy 
lélekzetet vegyen, mielött egy ujabb badjáratot kezdene, melly 
egész Indiáig vezetheti öt. S a nagyszerü alexandropoli erödböl 
már egész török Örményországot fenyegeti. Továbbá birtokában 
lévén Ararat szent hegye, e Etschemiazin, a patriarcha székhelye, 
lekötolezni törekszik az örményeket, hogy tulajdon hasznára for
dítsa a nemzetiségi rokonszenveket s üzze a politikai proselitis
must, mellyben annyira ügyes. 

Azt mondjak, Oroszország e két háboruban száznegyvenezer 
embert, és ötvenezer lovat vesztett: de mi ez olly roppant népes
ségü birodalomnak? Az egykor olly virágzó Perzsia, most, mi
ként minden musulman ország, nem egyéb pusztaságnál, melly 
alig szám it öt hat millió lakost, és ötvennyolcz millió bevételt j 
nincs iparo, tengerészete, tanügye, mert lspahán, Schiraz és Me
sched egyetemt'i egyedtil az arab nyelv, a Korán és a Commenta· 
rok fejtegetésére szoritkoznak. Maga a kormány is felhagy amaz 
ösztönszerü eröszakoskodásokkal, mellyek erö jelenségei gyanánt 
vehetök a musulmanoknál. De ellenségcsen néznek ott szembe 
az egymás irányában féltékeny orosz és angol hatalmak, mindenik 
maga részere akarván biztositani a Perzsa-öböllel szúmszédos földek 
uralmát. Midön tehát Abbas-Mirza, kijelölt trónörökös, atyja elött 
elhalt,· s egy év mulva Mohammed-Mirza, Abbas fia, vette át a 
kormányt (1834), Anglia tiszteket küldött oda, eget földet igérve, 
ha a birodalom felmondaná a szilvetseget Oros?.országgal, és nem 
kivánt aemmi területátengedést. Hála Hadsi-Mirza Agasei nagyvezír 
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fA .. &sásainak, Perzait\ban bAlyre tUlott a rend, elöbaladi>tt a 
földmüvelés, javult az ügykezelés, fegyelemhez szok.ta.k b s:rAz· 
buszezer före emeltettek a csapatok:; miért is Herat, C•adabar, 
Kabul eliamerik felaöeégét i európai t.nárok all!.almaztatn~~ok . ott, 
a inak küldetnek bozzank nevelésbe. Mindezek azoDban igeD 
gyenge üdídiszerek egy' aonyi dicaö&ég után teljes oomlásnak 
indult birodalomra nézve, melly Oroszotszág ét Anglia birtokai 
közé lévén éltelve most ezen hatalmak 011elszövényeinek, 11 taláo 
mielöbb esatáiknak azoigáland térül. 

Már mondbathtk (514 lap.) miként a béke Perzsiával lebe
tövé tette Oroszországnak a török birodalomra vetni m.Agá.t, mely
lyet leigázbatoft volna, ba a vetélkedB diploruacziák meg nem 
állitják. Ezzel ia kiegyi:tvén (1829), Oroszország m0t1t a Kaukazu11 
törzseit fogta közre, mellyhez Georgián é.t már utat nyitott magáraak 1 

B igy Tiflistöl az Ararat hoszában nyomulhat elö. 
Cserkes.ek. 

Adigbe igazi nevök azoknak , kiket az oroszok caerke
szeknek hivnak ; a határozatlan Circa&sia elneve2és alatt ama föld
rész értetik, melly éazakon K.ubanig, keleten Labaig, nyugaton a 
Fekete·t1lngerig, a délben az abasok .tartomá.nyáig terjed, szóval, 
nagyobb része aina hegyes vidéknek, melly a Fekete-tengert a 
Káspitól elválasztja, Rzögirányoaan metezvén a kaultasi földszorost. 
Mindig fegyverké11z vadászok 1 merész vállalkozók lévén, nöik, 
gyermekeik is harczolnak; egyedüli tudomány gyanant a Korant 
ismerik. Két század óta a hübér-urak leigáztattak, ugy hogy most 
má.1· osak szabadok és szolgák osztálya van ott. Ez utóbbiak 
elég emberséges bánásmódban részesülnek j a szabadok tizenhat, 
husz, sőt két, háromezer föböl álló öröklési testvérületekbe cso
portosulnak , mellyekben az öregebbek viszik az elnökséget 1 a 
többi tagok mind egyenlök lévén; szivesen látjak az idegent, nöül 
veszik a megholt özvegyét, s magukra vállalják annak boszubeli 
ügyeit j közösen fizetik a kártérítést és vétségdijat. Illy s hasonló 
szokásaik az izlamból, más ezokásaik ismét a kereszténységből 

származnak , mellyet előbb követtek. Sokan önkényt eladják 
magukat a törököknek, különöden a legszebb leányok, kik kivá· 
natosnak tartják az illy vásárt, Konstantiaápolyra, a csodák váro
sára irányozván vágyaikat és reményöket, hol még suftana is le
het belőlök. 

ÜJ·oszornág rendszeres elélnyomulása a Fekete-tenger felé 
ÖHseüt&öz6&be hoata öt e népekkel i a a driná.pvlyi béke kizárváD 



---
T3r~korsfl!égot B ka.okazusi tattoml\nyokbó}, a Fekete-teogér &gillilll 

kelet( partvidékét kezére játszotta, s igy a kaukazusi földazoroson 
keresztül folytonosan ízliai Töröltonzag szive felé nyomul előre. 

De a cserkes:telt Oroaeoruággal szemben nem tartj!Lk tnagukra 
nézve kötelezöknek azon s&erzöd~lleket, mellyeket Perzsill.val már 
elöbb kötöttek; miért is a törökök, guebrik, keresztények, Dag· 
hestan éa C irca~sia eme kevert nemzedékei, sehogy sem akarnak 
engP-delmeskedni. Vezérök Shamil, a Ka11káz keleti részén lakó 
tschet&e hen-ek feje, s a mintegy harmincz év elött Perzsia\ ból oda 
beeivargott muridismua-féle tan prófétája, melly nem egyéb mint 
musu lman methodismus, kötelezö törvénye a vértanuság, kö~etkez· 

ménye a democratia. Oroszország mindent elkövet, hogy l$olga· 
alighoz ssoktaaaa ~ uépeket i ~kkorig a~o11ban legféljebb csak gyö
zelmekkel dk-sek ed he tik, " mindamellett egy egy h&<W!erege megy 
tönkre évenként. C zé lj ának inkább megfelelne örségeket helyezni 
el ott, melly.,khez be~ztlá szokván, s védve látván ruagukat, leten
nék a kan kt.ziak fegyvereiket, s megadnák magukat a nyugalmas 
uralomna.k. Ellenben eröszakoltat~án visszavonulnak, s Oroazorsz11g 
egyedül a.z .,rőaségek 11 ra marad, mellyek es upán a tenger és 
~étszórt erlldök által közlekednek egymá&sal , miket a flotta 
ágyui védenek, melly százhatvan ml!rföldnyi (legbe) vonalon ellen
őrzi a fegyver· és rabszolga- kereskedé11t Törökországgal, mi da
czára ez ellen8rktidésnek, élénken tizetik i s minden U.mad!\", vé
delem, elza•·ás, polg6.rositá1i kisérletek után ie azt kell tapasztalnia 
Oroszországnak , hogy a nemzetiség a legmakacsabbul tartja 
m•g4t. 

Anglia látja, mint nyomul elll lépésröl lépésre Perzsia felé 
azon hatalom , melly egyedül lehet veszélyes ázsiai birtokaira 
nézve. Oroszország Orenburgból már kisérifitet tett Kiwa ellen 
( 1839-40) ; s e badjárRt ezerencsétlen kimenetele, ugy látszik, 
Anglia közbelépésének tulajdonítandó, melly sarkalta és segélyezte 
a fejedelmecakéket. De Oroszország kétségkivül ismét meg fogja 
aat kisérleni. Most már az angolok minden, irányukban ellensegea 
raják udvarában orosz követekkel és tábornokokkal találkoznak, 
s basztalan tesznek egyességi kisérleteket Oroszország kereske
delme éa fegyvereinek kizárására. E hatalom nem fog késni 
egész Herat-ig nyomulni elő, melly a Kankazustól ötszáz, lndia\tól 
hétszáz mföld:-s (miglia) fekszik. 

Mi az Európa felé esö részeket illeti, a kainardsii szerzlldés 
(1774) Krimiának csak ideiglenes és látszólagoa függetlenséget 
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engedm~nyezett; mert kilencz év mulva II. Katalin már egyesí· 
tette azt államaivaL A jassy-i béke (1792) a Dniesterig terjesz
tette birodalmát; a bukaresti szerzHdés (1812) elszakasztotta Bess· 
arabiát Moldvától j a drinápolyi (1829) egy perezre vias~aadta 

a függetlenséget Moldva· és Oláhországnak j a hunkiar-akelessii 
(1833 jul. 8) mind szakebbre szaritotta a török-birodalmat. 
Oroszország a Duna háromszögét kórházakkal tartja elfoglalva, 
mik tulajdonképen katonai laktanyák és erödök s Suline szigeté
rlll már uralkodhatik e folyó fölött : továbbá mindeo alkuból ki· 
látszik azon szándék, hogy a Porta védhatalmá.vá. tegye magá.t, 
s winden ellenállási eszköztHI megfosztva tartsa azt, mignem el· 
érkezik a végleigázás napja 1). 

Északra Esthland, Liefland és Kurlandban Oroszország meg· 
szilárditotta uralmát. A benszülöttek, kikkel szolgákként bántak 
a hóditás után, minthogy szép uton nem juthattak jogokboz, fegy· 
verrel követelték azokat, do legyl:lzettok. 1817-ben kezdett sorsuk 
javulni, s 1831-ben felszabadittattak. Most az összes Balticumban, 
hol elHbb a német népesség kezében volt az ipar és tanügy, az 
oroszok vannak tulsulyban, s ök viszik a föszerepet Rigában. 

Fájdalommal emlékeztUnk Lengyelország forradalmáról (593 
a köv. lap.), mellynek következménye ez ország tönkre jutása 
volt. A ler::gyel urak közlil sokan hóhér bárd alatt véreztek el, 
sokan Siberiába hurczoltattak, még többen számfizetésben 'f'annak 
és fölkeléseket terveznek, mellyek mostanig csak is vért eredmé· 
nyeztek. Az J 855-i ki országgyülésen igy szólt Miklós a l eu gye
lekhez: - "Kivanom, beszédetek ne olvastaesék fel el öttem, hogy 
fölmenteelek titeket a hazugsagtól, meg lévén gyi:Sz8dve1 miszerint 
nem érzih•k azt, mit mondotok. Tetteket akarok, nem szavakat, 
a bánatnak szivbi:Sl kell ji:Snie. A ketti:S közül egynek kell állania, 
vagy mPgmaradtok egy független Lengyelországot illető ábrán
daitokban, vagy mint hü alattvalók éltek uralmam alatt. Ha ma
kacsul ragaszkodtok egy külön nemzetiség, pgy független Len
gyelország iránt táplált álmodozástokban, egy erlldöt emeltettem, 

') Friss ernlllkben van m~g a kriml hlihorn, hol negyven llvl h~ke nt!\n 
birokra k~>ltek a nagyhatalmalr, s kllnytelenAk voltak ~tua! felhagyni, E'g,vedüli 
eredm~nyként a köleRönös veszte~égP.ket birvin felmntlltni. A parizei szerzlldlls• 
melly e hl\bornnak viiget vetett (1~56 mllrcz. 30), Rzabadnak nyilvánitotta a Du
Dát; de mialatt e jegyzetet irom (1868 mAj us) még mindig elintl!zetlen a nag-y 
folyam torkolata körül fekv8 tartomAnyok aorsa. 
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s a legkisebb wozgalomra leromboltatom Varsót. Egész Európa 
zavarai között, egyedül Oroszország áll él'intetlenül, et·ösen. - Hi
gyétek nekem ; valódi Rzerencsn e birodalomhoz tartfl'lni. Ha jól 
viselenditek magatokat, kormányom jobblétetekre gondoland, bármi 
t<irtént légyen is." 

Mindazáltal a Gondviselés még illy uton is a nemzet javát 
mozditja elö, megsemmisítvén amaz aristokratiát, mellynek fontos 
ellenállási é:1 polgárositási feladata volt a közép korban, de melly 
most kell hogy helyet engedjen a nép uj nagyságának, azon né
pének, mellynek felszabaditását még az utólsó forradalomban is 
tilos volt inditvá.ayba hozni 1). Az osztoszkodú hatalmak roszol 
palástolt féltékenysége némi reményt nyujthat az ismMi egyesitésre, 
melly után az ohaj nyilt szavakban nyert kifejezést, hol lehetett, 
másutt pedig a nemzeli szokásokhoz való visszatérésben, a nemes
ségnek a néphez közeledésében, a néperkölcsök nemesitésére 
irányzott törekvésben, s az összes jogok átalánositásában nyilat
kozott. N em hiányzott, ki a czárnak egész Lengyelország vissza
álli tását, s az összes szláv nemzetek a körül csoportositá8át aján
lotta : illymódon mt~szka Oroszország Németországtól egy nagy 
birodalom által választatnék el, s egy uj, tehát nagyszerű rendel
tetések betöltésére képes nép keletkeznék. 

Katonai gyarmatok. 
A nemzetek háboruja Ot·oszország nyakán roppant adósságot 

s nagy hadHer~get hagyott, mellyet foglalkoztatni kellett. Részben 
mindkét ezéinak megfeleltek a katonai gyarmatok , mellyeket 
1819-ben Araktschejef tábornok hozott javaslatba, s mellyek kato
nasá.got és földmüvellí népességet képeznek egyszersmind. A csá
szár határozza meg a helységeket 1 mellyekoek be kell azokat 
fogadniok j ott aztán számba vétetnek a lakosok és állapotuk; B 

a hatvan évnél idősebbek g y a r ma t p a r a n cs n ok okká ne
veztetnek. Minden parancsnok bizonyos kiterjedésü földbirtokot 
kap, a miért egy katonát tartozik ellátni családjával és lovával j 
s a katona-földműves segédkezet köteles neki nyujtani munkájá
ban, ba azoigAlattal nincs elfoglalva. A többi lakosok katonai 
hierarchiát képeznek, s gyermekségöktől fogva a szerint neveltet
nek; az irás , olvasás , számolással együtt a fegyverforgatást és 
lovaglást is tanulják. A család helyébe tehát a csapatot állitják, 

l) LengyelorszAgban a Singic-ek azaz iilegeo hódit6k egyesültek a Zemia

nin-okkal azaz benszülött birtokosokkaL 

xvm. 42 



felbontván amazt, hogy P.setlegesen egyesítsék az embereket. Illy 
eljárás meglazitja a természeti kötelékeket, miként az oktatás is 
csak arra szolgál, hogy inkább éreztesse a ezolgasligot. 184 7 -ben 
nyolczvankétezer orosz hadseregbeli katona volt illy módon gyar· 
matositva; a népesség szrpen gyarapodott, nem különben a ter· 
mények is; s mi több, Oroszország ekként szép és kész badsereg
gel bir, melly semmibe sem keriil. Katonai gyarmatai Ausztriának 
is vannak, de ezek rendeltetéRe védeni batát·aít a török betörések 
ellen; ott tehát a földmüveseket változtatták át katonákká. Orosz· 
01 szágban ellenkezőleg ezredek vannak elhelyezve a gyarmatok
ban a nélkül, hogy a katona valaha valódi földmüvessé válnék; 
s ez egész erö a nyugati és déli határokon van elhelyezve, azaz 
Európát fenyegeti. 

Az orosz terület közép Ázsia mindcn forradalmából mutat fel 
maradványokat s hogy ugy mondjaru üledékeket; különlisen 
Astrakan kormányzóságban a különféle harczosok megiirökitették 
a régi szokásokat és hiszemeket. Oroszok, slávok, kozákuk, cser
keszek, görögök, törökök, kirgizek, tscheremizek, örmények, geor
giaiak, perzsák, indusok, bunnok vagy avarok, mongolok, finnek, 
baskok, sehovakok érintkeznek Ázsia és Európa ezen határvona
lán, s átalakulnak Oroszország nyomása alatt. A kasani és oren
burgi kormányzóságok szintén igen különbözö népek keverékét 
mutatják fel; ugyanez áll Siberiára nézve is, mellynek gyér né
pessége mahomedán, buddhist!', bálványimádó, keresztény, s beszél 
oroszul, finnül, törökül 1 mongolul, tungusul, de mind egyformán 
le van igázva. 

S Oroszország hatásosan jár el nagyszerü feladatában, mi 
abban áll, hogy földhöz kösse és polgárositsa közép Ázsia nemze
teit, melly régente Nagy-Tatárországnak neveztetett. Szokásba 
vette kijelölni a határokat, mellyeket nyár és tél idején nem sza
bad litlépniök j ha viszályok merülnck fel, basznot húz azokból; a 
legbefolyásosabb egyéneket a birodalom szivébe édesgetvén, ked
vet önt beléjök a czimek és megti.~zteltetésekhcz, s igy az udvar
hoz köti öket. Az oda küldött hivatalnokoknak állandó lakbe
lyeik vannak templommal , kórodával , iskolával, kaszárnyával, 
mellyek az Oroszországtól függö uj helységek magvai, s a polgá
rosodás mintaképe gyanánt szolgálnak. Kivéve a só és pálinka
egyedárúságot, a kormány egyéb adót nem vet ki j de mit nem 
tulajdon birtokukból nyernek, legyen az termény, vagy ércz, a 
kormányt illetti j ki javítást eszközöl, jutalmat nyer. lllymódon a 



- 659 

vadon-vidékek rövid idö alatt miivelt földekké változtak át; a 
nomad törzsek és törökök visszahúzódtak j Nogat tatárjai vagy el
vesztek a bnrczbau, vagy Ázsiába vonulnak visszn, vagy pedig, 
mint Krimben s az Azovi-tenger mellett, földművelésre adták ma
gukat. Oroszok, kozákok, németek, zsidók, czigányok tódultak e 
meghódított földre, s mindnyájan tiszteletbeo tartattak, de dolgoz·· 
niok kellett; az örmények a selyembogarat vitték be oda; a néme
tek a szövőszéket és kapát j az olaszok és franeziák a szölöt j B 

Krimia csakhamar Pétervár ltertje, Moskwa szölője, Olasz és An· 
golország magtára lett ; OdesRa, Taganrog, Kertsch, lsmail szem
látomást gyarapodtak j más városok alakulóban voltak. ?vliként a 
Fekete-tengertől északra, ugy terjesztette Oroszország a civilizá
tiót a Kaukazus a Kaspi•tenge1· s az Araltú észaid részére is las
san és türelemmel haladván elöre, miközben felváltva a rábeszé· 
lés, erőszak, térítés , türelem fegyvereit használta, s rendeleteit 
mindig az illető népek természetéhez alkalmazta. A roahomedán 
kirgizek az Irtysch bal, 1:1 a Kaspi-tenger, és n Jaxartes keleti 
partja k özt fekvő végtelen területre vitték át sátrai Itat. A kalmu
kok, kik hasonlitanak hozzájol{, durva )ama vallást követnek, az 
astrakani és kaukáz kormányzóságokhoz tartoznak, s kétezer sátor 
alatt a Kaukazus és a Kaspi-tenger közt elnyuló síkságon ta· 
nyáznak. 

Kozákok. 
A kozákok mindinkább hasonúJnak j s mióta leigázta a ta

tárokat, Oroszország könnyü kozák csapatokat kezdett rendezni, 
Ezek első vonalai, mellyekkel magát körülvette, a Volgától a 
Donig, 8 ettől a Dnieper·ig, Ukrania határáig terjedtek. Kasan és 
Astrakán meghódítása után, eltávoztak ama vonalaktól, s most már 
á Kaukazust s a kirgizek sivatagait övezik. A Feketc-tenger mel
lett lakó kozákok 1804· ben a doniak módjára szerveztettek, de 
nagyobb függetlenséggel, s főnök-választási joggal. A Dnieper 
mellékiek és ukraniaisk már a kormánynak vannak alávetve. E faj 
könnyen elsajátítja azon népek természetét, mellyek közt él és há
boruskodik; s igen jó előörséget képez, mellynek gyorsasága hasz
nos szalgálatot tesz az annyira szétdarabolt, 8 a legkiilönbözöbb 
éghajlatok alatt élő népek engedelme3ségben tartására. De ha egy
részről e körülsánczolási vonal biztosítja 0.-oszországot a betörés 
veszélye ellen, másrészt könnyen a központ ellen fordulhatna az; 
s innen a szükség folytonos háboruskodásokkal foglalkoztatni őket, 
mellyek ron kimenetele ia a birodalom javára szolgá.l. 

42* 
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Orosznrszág tehát hason lit a Pó h oz, me Ily folytonosan fenye
geti a kö1·ül fekvő alacsony vidékek et j s a polgárosult Európa, 
haladási utjában, mindig figyelni ki~nytelen , nPm törnek-e elö 
onnan ellenRéges hordák, akáJ• a azornszed Ll':n{!yelr.rszár·, nkár 
Nápoly és Sp;myolrm;zág rnozgalmainak elnyomáHáJ·a. 

OrosztU·sziu; állupoht. 
J•'olyvást, mé~ bék1~ id1~jén Í>~ niivflkedvén, a hirodalom most 

Európában 2Gl,000, Ázsiában 68-1,000, Amrrikában 72,40fl ruér 
földnyi (lega) teriilettel bi1·; s már az alatt is gyarapodni fog, 
mig ezt írom. Moshva, maga~ra emelkedvén ki l1am vaiból, 350,000 
lakost. számlál s fekvése végett , m ell y ha~;(•nlithatlanul jobb 
Pétervárénál, még mu1dig ugy tekinthetií mint a hirodalom tulaj 
donképi fU váro Ra. S b val!! ha ez briáH birodalom szl•tválik, muszka 
ÜJ·oszország a Kreml-n~ j a finn és némr~t pt>dig, C ur land, Esth
land, Lidianel r'~s FinnlandJal egyiitt a B altit·umra fog támaszkodni. 
Ez utóbb emlitett tartnmányok más alattvalók által hasztalan iri· 
gyelt politikai kiváltság•lkkal és helyhatósngi jogokkal I) dicsek
szenek, mellyek a kiizép kol'húl származnak s annyi hóditások kö
zepett is megöriztettek. Az orosz gyarmatok, jólleltet Ausztriától 
Chináig, s a Jeges-tengertől Kabulig terjednek, nin0senck, mint 
más nemzetekéi, elszakítva az anyaorazágtól. 

A természet halmozva látta el kincsekkel Oroszországot; az 
Uralok nagy mennyiségü vas, rez és platinán kivUl, aranyat is 
igen bőven szolgáltatnak, az AJtai hegység becse~ pol'firt ád; a 
még alig meghóditolt Kaukazus ólmot, rezet ~zolgáltat, s talán nem 
sokára aranyat is nyujtand, miben k ül önösen hiívelkcdik Siberia. 
1823 óta négyszáz millio liránál többet vett be Oroszország a bá
nyákból. Még igen sok földet erdők födnek, moesárok boritanak; 
mindazáltal kétszázötven ezer négyszög mérföldr,yi (lighe) terület 
Lengyelország legjobb földjének sem enged termékl'nységre nézve, 
ugy hogy a mag egy negyedét ki lehet szállítani. 

Az állam-számadásokban hetven millió lira szerepel fejadó 
gyanánt, miböl mind~'n szabad emberre négy-lit frank esik; bet
venötöt tesz az a b r ok, melly a korona-szol~áktól llvPnként járó 
tiz f•·anh.nyi összegek ből gyül össze; száz milliót ád a pálinka 
eg)edárli~ág, melly csupán a szegényeket nyomja, mert az urak 
családjuk fogyasztására lombikozhatnak; tizenöt milliót jövedelmez
nek a bányák, ötvenet a vámok; de csupán a szárazföldi hadse· 

1) l''igy•Jlemre méltó az, melly a polgárjogból kizárja a ezületett oroszt. 
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reg s:~ázlutlvau, a tengné11zd. rwgyvcn, a ltonn;inyzat kAI.dzázlm
:szonüt milli~ba l<t!r·iil. 

Kcvéö évek ahttt megKz<~por·odtaic a l<~i~gyárak; százi)tven 
száztólinál többel növekedett a gép-bevitel j a gyárak rétJzér·e li.ül
röl bevitt nyer~ :lllyagok JH;)3-b:tn kilenczveu millió rubelr·e be

csültettek, mo~;t Mzázhurminczra j s szi~oru tilalmal{kal hiszik elő

segiteni a uomze1i ipart, mellyck kizárják ugyan a ver·senyt, de 
nem teszik szükségessé a javítást. A bel ktTeskedelmct számtalan 
csatornák könnyit.ik , mcllyeken a K.-spi tengertől Pétervárig 434 

mföld (miglia) járnak a hajók, r·akva Cbina tbeájával, Perzsia má
konyával, s Sibcria vas· és prémárúivaL Oroszország roppant nagy 
kereskedést üz Clrinával, jóllehet a megszoritó tör vényeknél fogva, 
nem üzheti azt minuen érintkezési ponton, hanem csak Kiachtán 
át j é:s szabad utat igyekszik nyemi Clrinától az Amur folyón, 
hogy oda szállithas::~a prémárúiL Mi lesz m~jd, ha az cg.::sz biro 
dalmal vm;utak fogják szeideini? 

Oro:l;"or·szágnak kevés kiviteli utja vau j ez az ob, miért olly 
foutos duózve tengereket ~:~zerczni, mellyen Ü~~<Z< kö:;~;ék öt Euró· 
pávai. Alig egy ;;z:lzada, cllenségek közé volt (~J, elVI..:; H a hosz
szas fagy által akadályozolt arkangcli kikötii, továbbá a Kaspi
tenger mellett fekvő Astrakan voltak az egyedüli külforgalmi pon
tok a tcngci·eu. l. Péter, kinek figyeimét ez ki nem kerülte, ma
kacsul folytatta a har·czot Hvédországgal, s a nystadti békében 
(l 721) megkapta a li<·llandi és finlitndi öblök par·tvidékét, aztán 

egész ~"'inn landol t':B Kur·landot j s uj vái'o&ával mcgnycrgelte a 
Balti-tengert. De ez wég igen távol esik, s féléven át jég borítja, 
miért is utódai a Fekete·tengerre irányozták figyelmöket. Innen 
származik a Portávali engesztelbetlen ellenségeskedés, mellytöl a 
kainardsi-i békekötéJ alkalmával elr11gadták Azowot, s a szabad 
hajózást a Dunán és a Fekete-tengeren. De jóllehet ama gyönyörü 
vidékek két tengerre támaszkoduak, mellyek egyike Európával, má
sika Perzsiával közlekedik, s nagy folyókat fogadnak magukba, mind
azáltal sem a tengerek nem birnak kereskedelmi szabadsággal, sem a 
folyók és utak nem alkalmasak a közlekedésre; Astrakan tehát elbukott, 
s Odessa virágzó állapota csak mesterkélt. Továbbá úgy a Kaspi
roint a Fekete-tenger csak al'l'a nézve birnak fontos~;ággal, ki ura 
a Dardanelláknak s a Perzsa-öbölnek: miért is e pontokra irá
nyul Oroszország harczias szelleme, mellynek, hasonlóan Angliá
hoz, hóditásra van szüksé~e, hogy élhessen. S minthogy ezrei áld

ják a gyarmatok, helységek és városoknak, mollyekkel benépesiti 



a 'Í'auri.s isthmust és Siberia jégvidékeit, civilizatorként léphetna 
fel, ha kevésbbé elegyednék Európa ügyeibe, s ha nem volna egy 
hibája, melly erejét képezi, a politikai szabadság hiánya. 

A tudományt is előmozdítja Oroszország, egyeteruci és aka
demiáival, mellyek a történelem és nyelvészet legnehezebb kérdé
seire vetettek világot; az északi expeditiók, aztán a Siberiáról, a 
ki1·gizek zöldelő vadonjairól, az Altai hegységröl, a Jeuissei fo
lyamról adott leírások gynr:~pitották a földiratot; ott vannak a vi
lág legjobb csillagdái j mindenfelöl hivatnak be oda müvészek, s 
küldetnck ki tanulás végett. 

Olly roppant területen elszórt annyi k ülönféle népeket egyet
len törvény és azonos alkotmány alá húzni, nagyszerű gondolat, 
de nem kivánatos, sem ki nem vihet ö: miért is Oroszországnak 
megvan az a gyenge oldala, hogy hiányzik ott a politikai, nem
zetiségi és vallási egység. Mindezt az ügykezelé:>i egységgel akarja 
tehát pótolni, melly ezéiból megsemmisiti a nemzetiségi szabadal
makat, mint a kozákokml.l, s a helybató~ágiakat, mint a déli rész 
tömérdek gyarmataiban. 

A katholikusok lildözlelést'. 
Nagyobb bajok forrása lőn a vallásegység utáni törekvés. A 

czárok, hogy európaiaknak mutassák magukat, több izben megki
sérlették visszaállitani az egységet Rómával; s miután elejtették 
ez eszmét, legalább védelemben részesiték a katholikusokat II. 
Katalin, Lengyelország feldarabolása után t), tiszteletben igérte 
tartani a ruthen egyház jogait; de csakhamar elnyomó rendszabá
lyokhoz nyult a bölcsésznö; s daczá1·a a pápa es Mária Terézia 
közbevetésének, már 177 4-ben ezer kétszáz templomot vett el a 
görögegyesültektöl, a szakadároknak ajándékozván azokat; ravasz
ság, fenyegetés, törvényes6ég és csábitással élve, eltörölte a hali
csi metropolitaságot, aztán az összes görög egyesült püHpöksége
ket; s 91-ben száznegyvenöt zárda, kilenczezer háromszáztizenhat 
parochia, s nyolcz millió hivö volt elveszve az egyesült egyházra 
nézve. Sándor 18U7-ben önhatalmilag visEJzaállitotta a buliesi me
tropolitasá~;; czimét, dc csak mint i n p a r t i bus, nem különben 
a poloczki és lucki püspök~>égckct is j Lengyelországban fenntar· 
totta a chelmi görögegyesült püspökséget; s 1817-ben a görög
egyesiilt egyház metropolitájaul Oroszor~zágban mon~ignor Bulhak 

1) P~ tervári nyilatkozat 1773 ozept.. 5· ikröl ; grodnói ~zl"rzödé~ 1793 
j ul. 13-ikflról. 
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neveztetett, kit a pápa igen tág hatalomrnal apostoli követ méltó· 
ságra is emelt. 

De Miklól!l császár 32-ben Lithvnnia és Fehér-Oroszorsr;ág 
két egyházmegyéjére ezállitotta le a püspökségeket i a latin szer
tartás u zárdák közill kétszázhuszonegyet törölt el a a basilitákéit 
mind, mellyek pedig egyedül látták el püspökökkel az egyháza
kat i s II. Katalin utjára tért, ujra fölelevenítvén az általa !795-
ben kiadott rendeletet, mellynél fogva "lázadó gyanánt büntetendll 
minden katholikus, legyen az pap va~y világi, alacsony vagy ma
gas sorsu, ki szóval vagy tettel ellene szegezi magát az uralkodó 
vallás haladásának, vagy bármi rnódon akadályoz10a az egyesülést 
az orosz egyházzal." A jazsuiták jószágai, mellyeket Sándor, el
nyomatásukkor, a katholikusok ré lZére igért fenntartani, más czélra 
fordittattak ; megszorittatott a templomok és parochiák száma; min
den közlekedés el tiltatott..· a római és görögegyesült papok közt, 
kik elöbb, roppant kiterjedésűek lévén parochiáik, kölcsönösen 
segédkezet nyujtottak egymásnak; megtiltatott a katholicismus 
irányában felhozott ellenvetések nyilvános czáfolása; a vegyes há
zasságból született gyermekeknek görög vallásban kellett neveltet
niök; az iskolák világiakra bizattak, s ezek szakadár egyetemeken 
voltak kénytelenek tanulmányaikat végezni; kedvezményekben ré
szesültek a hitehagyott egyháziak, s üldöztettek, kik vallásukhoz 
hük maradtak. Az orosz katholikusok részére kiadott katechis
musban (W il na, H 32), értelmeztetvén a decalogus negyedik pa· 
r ancsa, ez mondatik : - n A császár tekintélye közvetlen Istentől 

származik. Öt alattvalói részéről vallásos tisztelet, alávetés, szol
gálat, hála, imák, B1.óval, szaretet és imádá~ illetik. Imádni kell 
őt Hzóval, jelekben, tényekben, a Hziv belsejében. Tiszteletben 
tartandók a hatóságok, mellyckct nevez, mart belöle folynak ki. 
Ezen hatóságok kimondhatlan ténykedése által, a császár min
deniitt jelen van. Az autocrata Isten kifolyása , az ö helytartója 
és szolgája." A kormány elérte végre, hogy az egész felsöbb 
papság megtagadta hitét; e bár az alsóbb clerus ellenállt a dühös 
üldözéseknek a legszentebb synodus örömmel jelenthette, misze
rint:- "Oroszország nyugati tartományainak állitó
lagoa egyesülése a római egyházzal, me Ily 1596-ban ama tartomá
nyok papsága egy részének a bresti zsinaton történt elpártolásá
val kezdödvén, harmadfél századon át tartá azéttépve az orosz 
családot, 1839-ben a poloczki zsinati ténynyel véget ért." 

A nemesek. ki nem zárva a szakadárokat sem, több helyt til· 
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takuztak az crüt~zak ollun, feltüntetvén, ruennyire megzavartatik a 
pórnép lelkiismerete, olly I!Zertartásra kényszeríttetvén, mellytöl 
iszonyodik; s vallásában ériutetvén, lllint ásatik alá polgári eré
nyének alapja. XVI. Gergely alighugy elhatottak hozzá az elnyo
mott katholikusok panaszai, a kínzott lelkiismeret ékesszóló és 
szigoru tolmácsául lépett fel j s az 1842 julius 22-iki allocutio 
egyike a mai egyháztörténelem legnevezetesebb okmány~inak, 

melly "ezomoru képét adj 'l amaz igen sulyos bajok nak, mik alatt 
a nagy kiterjedésü orosz birodalomban nyög a katholika vallás, 
s a szent atya folytonos és mindig gyümölcstelen fáradozásainak 
ama bajok megsziintetése és orvosiása véget L" S ámbár a pápa 
inkább mély megütközés, mintsem tekintély hangján szólott, mi, 
egy elnyomott népről beszélve, helyén volna nála, az eredmény 
az lett, hogy még szigorubban fogattak a katholikusok. Késöbb 
azonban Miklós, midőn n~jét meglátogatandó, ki Palermóban ke· 
resett üdülést, Rómát utba ejtette (18!5 decz.), s Gergelylyel ta
lálkozott volna, mérsékletre látszott hajolni, s az egyház kissé 
szabadabban lélekzbetott. 

De vannak hivők, kilt a czárban a római császárok törvé
nyes örökösét, e ennélfogva az egyház valódi fejét tisztelik, melly
töl a katholikus felekezet elszakadt Photius schismája alkalmával. 
Remélik tehát, miszerint megszünvén a különféle szakadáreágak, 
mellyek s:.!étdarabolták a katholicismu~:~t, clöbb utóbb Krisztus egéaz 
nyája ez egyetlen pát;ztor alatt fog egyesülni. A császár, ki már 
most is a szlávok millióitól tiszteltetik nomzctiségök fejéül, akko
ron a világ szellemi és világi urává lenne. Ime illy fennhéjázó 
reményeket táplálhat a cllár ! 

t\ zsidók üldözteté~>c. 
Ugyanazon hit~egységesitésre ezéluztak a zsidók ellen foga

natha vett üldözések iR. Utóbbi években sok kisérletet tettek e 
nemzet uj ból egyesitt se iránt; még országuk és templomuk visz
szaálli tására is gondoltak, mintegy el akarván azáltal különiteni 
Egyiptomot Törökon;zágtól j de kitünt, hogy minden eröködés e 
tekintetben hMztalan, La e;übb megté1·ésök nem eszközöltetik. 
Lengyelországban körülbelül két millióra megy számuk, kik több
nyire állandó lakhelylyel bil·nak, B tulajdon zagyvanyelvet beszél
nek. III. Kázmértól (1334) i d o n e i e t fi d e l es czimet kaptak, 
nagyszerü kiváltságokkal, mellyeket azon ban lassan-lassan a nép
ellenszenv szükebb határok közé szoritott. Lengyelország utóbbi 
mozgalmaiban nagy részt vettek, sok okuk lévén siratni a régi 
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rendszer b11kását. Miklt'u; hadi 3zolgalatra t~zoritotta öket, melly 

alól ~audor által bizonyos iisszeg lcliz~téRe mcllett felszabadíttat

tak 1) j ugyancsak Miklós tcugerészctrc alkalmazta 1~--11 éve::~ 

gyermekeiket, miuek küvctkcztéLcu igeu sokan d vesztek: iskolá
juk, melly Varsóban létezett, a forradalom alkalmával bezát·atott. 

Továbbá, meg lévén győződve, miszerint valameily állam csakugy 
lehet erős és birhat önálló, benső élettel, ha tagjai mind egyetlen 
egyházhoz tartoznak, Miklós a zsidókra nézve is kötelezőnek nyil

vánitotta (1844) a birodalom vallástörvényét j s mint beszélik, ha 

Ázsia nyugati tartományait kézre keritbette volna, zsidó alattvalóit 
a 'l'auruson tuh·a szállitván, valahol régi haz~j•>khan szándékozott 
öket el helye z ni. 

E bajok s a KaukazusLan szündlenül folytatott háboru mér

séklik Oroszországot, ruelly azonkivül hogy tömérdek anyagi esz

közökke:! rendfllkezik, láthatlan kötelékekkel füzi magához a gö

rögök, öt·mények, bolgárok, szcrbek lelkiismeretét, s bitja a szláv 
törzs vonzalmát, melly a czárban ti~zteli nemzetisége jöYendőbeli 

visszaállitóját: miért is kevésbbé félelmesek a fenyegetések, mcly
lyek fellegciből időről idöro Nérnot és ll'•·ancziaország felö kivil
lámlanak. 

HUSZONBETEDIK FEJEZET. 

Néwetorsz;ág. 

Egy időben a Hajna mindkét partja német területnek tarta
tott; de Francziaország lassankP.nt nem csak balpartját foglalta 
ol, hanem át is ment azon. 1552-ben Metzet, 'l'oult és Verdunt 

szakitotta el a birodalomtól j a westphallai békében (164~) Sund

gaut, Brai~achot s Elsass tiz birodalmi városának főuraimát ra

gadta magához, me Ilyeket aztán 1672· ben meghódolt~ttott j 79-ben 

Franeh e Comtét; 81-ben Stra!lburgot j 1766 Lotharingiát szerezte 

meg j 1801-ben már az egész balpartot bit·ta j 1808-ban Kebl t, 
Casselt é::~ W esel t, 1810-ben a Hansa városokat, Lauenbut·got, s 
az Északi-tengenel szomszédos vidékeket foglalta el. Visszaszo-

1) Az. orooz hadseregbau l!)- .\!1 ~ ezer z:~idó szolgál. Sok vao az osr;l r4k-
ban is. 
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rittatván onnan a 15-iki szerzödések által , mellyek kinekkinek 
visszaadté.k, mit a lunevillei béke vagy a rajnai Confoederatio 
alkalmával birt, Francziaország mindazáltal szép területet tartott 
meg a balparton Hüningen és Lauterburg kiizött: s épen nem' tit
kolja vágyát, melly az egész Rajna vonal megszerzésére irányul, 
mig ellenben a németek igazzágosnak találnák, ha a Mosel és Vo
gesek vidékei, a b i r o d a lom ezen e ls z ak as z t o t t r és z e i, is
mét birtokuk ba kerülnének vissza. Ennélfogva Francziaország 
ellenséges lábon áll Németországgal j de most nem támadhatná 
meg olly könnyedén mint hajdan tette, egyesülvén Bajorország
gal, mert ez szép területnek ura a f,Jlyam bal partján. 

E megujuló terület-kérdésnél élénkebb az erkölcsi kérdés. 
Az idegen uralom, bármilly rövid ideig tartson, rendesen a fel
bomlás és ujdonság elemeit hinti el egy nép között, mellyeket 
aztán nehéz kiküszöbölni. Németország bölcsője volt Európa uj 
szabadságának, de a fiui tisztelet fejedelmei iránt a honi absolut 
monarchiát szilárditotta ott meg, melly átalában szelid és atyai 
volt, s támogattatott, ha nem mérsékeltetett a tartományi rendek 
által. Napolcon és katonáinak m.iuden ellenőrzést kizáró kény
uralma fölelevenítette a nemzetiség· érzetét; s ez, a küzdelem órá
ját várván, a dicsöség és hazai nagyság régi emlékeim forditotta 
figyelmét. 

Napoleon kimondván, a szövetségi okmányban, Németország 
fejedelmeinek souverainitását, ez által csak az ősi császárság alól 
akarta öket elvonni, hogy saját uralmának vesse alá; de ök ugy 
értelmezték azt, mintha minden kötelezettségtől fölmentettek volna 
a nép jogai irányában j miért i~ mindenfelé megszüntették a ren
deket; s illy módon a korlátlan souverainitás rendszerét egyesit
vén a régi atyai kormányrendszerrel, köz és részletes szolgaság
nak vetették meg alapját, korlátlan urai lévén alattvalóiknak, mig 
ök magok az idegennek voltak ezolgái. A nép nem öket okozta 
ezért, hanem az uralkodót, kineit eszközei voltak; s készen állott, 
midön a fejedelmeknek szükségök volt rá, hogy lerázzák az igát. 
Mindenki tudja, milly pazar igéreteket tettek akkor a fejedelmek, 
s mint vívatott a szabadság és függetlenség nevében a n é p ek 
cs a t á j a. S a népek győztek j de a fejedelmek felosztották azo
kat maguk között, minden tekintet nélkül a szabada!mak és szo
kásokra, és elsajátítván Napoleontól ama közigazgatási despotismust, 
melly minden akadályt elhárít az uralkodó aka1·atja elíll. 
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Németsr.övefség. 

Láttuk (376 lap.) 1 mint alakult Németország szövotséggé 
fő nélkül. Az elnökséget Ausztria viszi a gyülésen, rnelly Frank
furtban ülésezvén, a Szövehég alaptörvényeivel, ~ bel, kül és had
ügyeivel foglalkozik. Az államok rninden megtámadás ellenében 
szövetkeznek, s az~rt minden száz lakos után egy embert állita
nak a szövetségi hadsereg részére ; egymás ellenében soha nem 
fognak fegyverhez nyúlni, hanem egy törvényszék által döntetnek 
el a viszályok. §. 13. ,, Mindcn államban képviseleti alkotmány fog 
létesittetni." 16. §. "A valláR-különbség semmi k.ülönbséget nem 
okozand a polgári és politikai jogok élvezetében." E két czikkely 
az, mellynek nem teljesítélle idézte elö Németország felbomlását. 

Midön az 181/'l-iki gyülés megállapította, miszerint a Szövet
ség nem csupán egyszerii szövetség, hanem egy egészet képező 
államok társulata, ez által a fiiggetlenség érzete ellen tiltakozott, 
melly új életre kelt a kis államokban, midőn tapasztalnák, misze
rint Ausztria és Poroszország annyira kiterjesztik fölöttük gyám
ságukat, hogy még a szövetséges hadsereg fővezérének kinevezési 
jogát is maguknak követelik. Németország tehát úgy tekintetett 
mint önálló, és tulajdon nyelvvel biró európai hatalom. Azonban 
az olly élénkP-n nyil ván ul t nemzetiség· érzület annyira nem vétetett 
figyelembe, hogy még csak a kf:lreskedelem és hajózás kölcsönös 
szabadsága scm állapittatott meg; s mintegy harmincz kormányra 
daraboltan hagyatott a birodalom, semmi másra csupán a fejedel
mek historiai és diplomacziai jogaira lévén tekintet. Thibaut ta
nár a bécsi Congressuson azt ajánlotta, készittessék egy törvény
köuyv, mclly egész Németországban közjogi erővel birjon, s a 
különbözö fejedelmek módositá-aa alá essék. Mindig vt~szélyes egyet
len törvény alá huzni különböző fejedelmeknek alávetett országo
kat; s egy könyv, melly feltüntetné a hasonosságokat és különb
ségeket amaz államok törvényhozásában, sokkal kisegitöbb leen
dett a részletes törvényhozások tökélyesbitésében. A németek 
közül sokan, s főleg Savigny, megt~madták ama javaslatot, mint 
zsarnoki mt!rényt, mint ama vad jog fölelevenitését, mellynél fogva 
a győzö francziák mindenütt saját törvénykönyvüket erőszakolták 
a népekre; a honnét egy t<irténeti iskola keletkezett, melly azt 
állította, hogy a törvények, ha lényegileg haladók, nem foglalan
dók irásba, hanem cHak úgy kell azokat tekinteni mint szokáso
kat, mik idő szerint módosulnak 1). 

1) A 11~met köz~~gi törv~nyt>k igen elm~~ oHzT4lyz4•a talátL .. tó Greoh, 
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Tehát semmi érdek, 5CUtnti közös lwrnlán.vforma uem fűzte 

össze a különböző államúknt; a népek fejedelmcik önkl:nyére ha
gyattak, s be kellett émiiik azon iutézméuyckkcl, mcllyek ezeknek 
tetszettek. A függösitett (mediatizált) Ul'ak t·észérc némi hUbér
jogok engedtettok, mcllyek ellenkeztek az idö Rzcllernével s a 
táplált reményekkel; s azok, továbbá a földes-urak és fejedelmek 
az elnyomások egy rangfokozatát képezték, rnellyek résr-int a régi 
birodalmi alkotmányra, részint a rajnai, réllzint az uj confoeJera
tióra támaszkodtak. Még érezhetöbb volt a hiány üsszehason
litva a Rajna balparti németekkel, kik Francziaországgali ideigle
nes uniójuk alkalmával fölmentetvén a tizedf~k, vadászati tilalom, 
s minden más szolgai tartozások alól, e kiváltságaikat azután is 
meg tartották, hogy a német birodalomhoz vis~zacsatolf attak. Maga 
a szövetséggyiilés is inkább parancsoló hatóság volt, mintsem kép
•iseleti gyülekezet, s üléseit magb uri ügyel< és családi követdé

sek rendbehozásával töltötte, elhanyagolváu a valóban fontos tár-
gyakat: az 1817 -iki éhség all(almával még értesítéseitet is alig 
szerzett, midön mát· az uj aratáfol ideje beállott: nem l1aladt előre 

a katonai szervezkedés, nem az eröd-munkálatok, mikre a Fran
cziaországtól zsarolt hadi sarczuk voltak szánva: atJIIál kevésbbé 
tett valamit a követelt szabadt~ág él'dekébcn. 

Mindaeáltal a kijátszott hazafiak életben tartutták ama régi 
szellemet, mellyet ki akartak olta11i, miután nem volt rá többé 
szükség, s minthogy más uton Ieheticu volt, u divatban é~ iroda
lomban nyilvánitották azt. MáAok, különüscn a rajnai tartomá
nyokban, bölcsészi eszmékkel táplalkoztak, kaczérkodván a nép
fölséggel. Aztán változván a birtolwk ós bi1·tokosok, hiányzott a 
régi hagyományo~> hódolat. A papság megfosztatván javaitól ll 

a fejedelmeknek lévén alávetve, panaszkodott; sok helyi érdekell 
sérelem követtetett el: mindez ellenzéket képezett, melly az eléggé 
szabad sajtóban adott el égiiletlen ;égének kifejezést. A kormányok 
nehéznek találván mindenkit kielégíteni, elhatározták semmiben 
sem ,engedni; minden ohajnyilvánirást összeesküvés gyanánt tekin
tettek; az egyetemek társulásai, a Reformatio harmadik jubile
umának s a lipcsei csata évfordulójának megünneplésere Wat·t
burgban rendezett tüntetések (1817 okto h. l 8) visszahatást idéztek 
elö a kormányok részéről; Kotzcbue meggyilkoltatása, s a me· 

Amichten über Staat~- und i>.ftentliches Leben c~imü u.nulul.jáb!4u. Nüruberg 
1843. 
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rénylet, mellyet Heli, a naBsaui herezeg tanácsosa ellen kisérlett 
meg egy gyógyszerész, királygyilkos cselt~zövények, s a megujitott 
westpháliai törvényszékek félelmét keltették fel. A közvetlen ne
messég, fenyegetvo látván követeléseit és megszilárdult hG.béri jogait 
a demokraczia áltl'll, ez ellen sorakozott, s háborut üzent a képvise
leti rendszernek , ugy tekintvén azt mint a bukott forradalom s 
az idegen hr'1ditá~ szülöttét. Megkezdődtek tehát az üldözések, B 
egy, Carlabadban tartott király-eongresstu tanakodott a módok 
fölött ( 1820), mint fojtassék el a hazafiu i szellem, s VP.tfessék 
szilárd alap a monarchiának. Egy bizottmánynak lön föladata 
kikutatni az elágazott ,J ern a g o g cselszövényeket; az egyetemek 
szem me l t:u·tattak, s akadályoztatott az á t a l á n os t á r su l a t, 
mellynek rendeltetése volt érintkezést eszközölni a kiilönféle tár
sulatok köziitt; eltörültetett a sajtó-szabadság, s az it·ánt, mi vala
rnell y államban közzététetnék, a kormányra háríttatott a felelös
ség 1). lm", illy átalakuláson ment keresztül Németország politi
kai állapota. 

Aztán Bécsben ülvén össze a rendek, értekeztek a népek 
függetlenségéről a fejedelmek, s ezekéről Ausztria és Poroszország 
irányáb;.~n; hol kezdődik a szövetség-gyülés hatalma? miként fo
ganatositandja határozatait? mennyire terjesztendő ki a szövetségi 
ok mán y 13-ik ez ik kelye? lesz-e rendi gyiilekezet a szövetség rninden 
államában? A két elsö kérdés a függetlenség hátrány:ha döntetett 
el; a dieta ugy lön bemutatva mint az egész szövetség akaratának 
és ténykedé~ének szerve, mint a szövetségi okmány értelmezője, s 
mint béke-biró, mellynek joga van leküzdeni a forradalmat bár
meily szövetséges államban, még azon e~etben is, ha a helyi kor
mány erre föl nem hivná, s végrebajtatui ezzel határozatait. A 
fenn~lló alkotmányokat nem bátorkodtak megsP.rteni, de meghagy
ták, hogy csak alkotmányos uton lehPssen azolton változtatni; B 
kijelentették, mis:-:erint az egység alap elve követeli, hogy minden 
felségi jog a fejedelemre szorittassék. Megvetvén ez alapokat, 
nem merüihetett fel viszály a kol'mányzók és alattvalók között, 
mellybe a dieta a b e n s ö b i z t o n s á g czimén be nem elegyedett 
volna. 

, A központi bizottmány, melly Mainzban állittatott fel, hogy 
kifürkészsze és itélje e d e m a g o g üzelmek e t, harminczkét 

1) l!'rt~okfurti határozat, 1819 azept. 20. 
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jelentést tett a titkos társulatok kiterjedéséről és czéljáról : de ha 
veszélyeseknek tüotette is fel a német ifiuság tanait, semmi anyagi 
összeesküvés nyomára nem jött a megállapitott kormányok ellen; 
s nem találta erösithetönek, hogy Sand télrét a titkos társulatok 
irányozták volna. A gyülés ezt arra használta, hogy megnyugtassa 
a jó érzelmü polgárokat, miazerint "az illy izgatások csak elezige· 
telten jőnek elö; azért tehát bizzanak kormány(likban még azon 
rendszabályokat illetőleg ie, mellyek a gondolat, sa j tó es tan-sza
badságra nézve hasztalan békóknak látszhatnának 1)." 

Eltelvén a sajtóellenes törvén y ek öt évi határidej e , ( 1824 
aug. 16) a gyülés megujítja azokat a nélkül hogy határidőt tüzne, s 
fenntartja Mainzban a vizsgáló bizottságot, melly 1828-han felosz
latván kijelentette, hogy semmi fontos dolognak nem jött nyomára. 
Ausztria, melly Metternich által "a megállapitott rend fenntartását 
nyilvánitá czéljául, 1:1 mellynek esiiszara Pest megye követei ellitt 
arról panaszkodott, hogy "az egész világ bolondul, (etultisat), midön 
megvetve a régieket uj alkotmányokat ke1·es," emlékezetbe hozta, 
miszerint az 1819 szeptembe1· 20-iki határozatnál fogva "a részle
tes országgyüléseknek tilos olly eszméket vagy tanokat hánytor
gatni, mellyek veszélyeztethetik a monarchikus jogokat vagy ha
talmat:" s a gyülés pártjára kelve, elhatát·ozta e tilalomnak egész 
kiterjedésébeni fenntartását, s a nyilvános vitatltozásokkal iizött 
visszaélések orvosláeát. Végdöfés volt ez, me Ilyet a monarchikus 
okosság adott ama nemzeti és népies szellemnek , melly annak 
megmentése végett ébresztetett fel. A másodrendü államok tehát 
teljesen alávettettek a nagyoknak, miután a szövetséggyülés illy 
fontos határozatokat hozhatott: mindazáltal tü1·ték azt mint szük
séges roszat, hogy védjék magukat alattvalóik ellen ; s illy módon 
a fejedelmek szövetsége jött létre a demokraták ellen. 

A német alkotmányok nem a népfelségböJ banern a fejedelmi 
felség historiai eHzméjéből származnak; miért is a kamrák nem 
nemz.eti hanem rendi képviseleten alapulnak : következéskép a 
fejedelem nem ismer egyéb korlátokat az írott törvény által hatá
rozottan körülirt kikötések vagy az alattvalók történeti jogain ki
vül; mig a népfelség elvét valló országokban a kormány csak az 
eléje szabott tevékenységi téren mozoghat. A déli államokban 
mindazáltal, mellyek, miként láttuk, alkotmánynyal bírták, müködött 
a törvényes ellenzék, miért is nem lehetett azokat leigázni, hanem 
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csak megszoritani igyekeztek kiváltságaikat a akadályozni azok 
elbarapózását, kinyilatkoztatván, miszerint a tartományi rendeknek 
semmi közük a demokratikus formákhoz, összeférhetienek lévén 
ezek a monarchikus kormányokkal, mellyek egyedüli elemeit ké
pezik a szövetségnek ; s hogy a népek fölötte csalódtak, midön 
ugy értelmezték a dolgot, mintha mindeniköknek garancziák és 
részesítés igértettek volna az alkotmányos jogokban. 

Würtem b erg királya kibővitvén az alkotmányt, szövetséges 
társai sértve érezték magukat e miatt, s visszahivták követeiket; 
de ö szilárdul megmaradt elbatározása mellett. Ellenben nagy 
vigasztalására szolgált Ausztriának , midőn Baden nagyherczege 
sok község által arra kétette magát, hogy törölje el az alkot
mányt, s uralkodjék atyai sz i ve szerint ( 1825). Bajorország hü 
maradt 8 mérsékelt monarchiához 1 s Lajos Károly Ágost, a 
költő király, rendkivül kecsegtetö külszint tudott annak kölcsö
nözni; a legjobb tanárokat hivta meg egyetemére, melly virág· 
zott a tanszabadság következtében, néruet Athenévé tette főváro

sát, s egyszeramind nagyszerü munkálatokat vitt véghez, mellyek 
közül elég emliteni a Pechmann által tervezett csatornát 1), 

melly a Rajnát a Dunával, vagy is a Fekete-tengert az Északival 
hozza összeköttetés be. 

Németország, bent a rend8rség atyai, kint Ausztria fclügye· 
lete alatt {~Jlván, minthogy saját ügyeihez nem szólhatott, Fran· 
cziaország felé forditotta figyelmét, s a titkos táraulatokban fejté 
ki hevét, melly akadályoztatott a sajtóban. Kitörvén a 30-iki for
radalom, itt is történtek részletes fölkelések, mellyek részint el
nyomattak, részint sikerültek annyiban, hogy lényeges változáso
kat idéztek elé. 

Braunschweig herczegséget, melly 1806-ban Westpbaliához 
kapcsoltatott, 1814 ben pedig ismét visszaállittatott, Fridrik Vilmos 
kapta, ki kevéssel 8 waterlooi ütközet elött megöletett. Akkor 
IV. György, Anglia királya, vállalta fel a megboldogult fiának, 
Károlynak gyárnságát, s l 820-ban alkotmányt adott e herczegaég-

•) A Lajoa-caaloma Bambergn~l kPzdl!dik, s onnan a Duna felé egy 189 
méter ·emelkc·dettségii sikslLgot szelvén keresztiil, azután a Nagy Károly által ki
szemelt irányt követi, hol még talll.ltak nyomaira a Kdroly drok nevet viselö 
ILsatá,;oknak; vé:;re az Althmühl vizével egyesülten Kehlheimml.l sznkad a Du· 
nllba. Ho,sza 23 mtfld (miglia) "zázöt hiddal ; tizenkét év alatt 1hatott, s mint· 
egy harminozhárom mill16ba került. 
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nek. Károly azonban, elérvén a nagykoruságot (1827), nem 
hágyta helybe nagybátyja eljárását, s nem akartu. többé üsszehivni 
a rendeket. Panaszt tevén e miatt Anglia királya, a német szö
vetsPggyülés, minthogy máR uton nem birta a herezeget rávenni az 
alkotmány megtartására , betört a herczegségbe ; Károly pedig 
Párizsba ment, mágra hagyván az ország gondjait. A 3'l-iki for
radalom alkalmával visszatérvén , még nagyobb önkénynyel és 
büszkébben viselte magát: miért is a kis állam elüzte, s ifiabb 
testvérét Vilmos Augustot léptette helyébe , ki vis!!zaállitotta a 
rendet, és statuturnot adott ( 18.'10 szept. G). 

I. Vilmos Ressen választófejedelme, visRzahelyeztetvén 1813-
ban, annyira a régi r.~nd barátjának mutatta magát, hogy még a 
szertartágokat és viseleteket is ujból életbe nkarta léptet~ti, mintha 
Buonal'"arte Jeromos soha nem is léte?.Ptt volna j s szükebbre vonta 
a fizetéseket és szabadalmakat. Fia II. VilmoB (1821 febr. 27) 
atyja nyomdokait követte, s egy botrányos viszonynyal mind az 
erkölcsiséget, mind a politikát megsértette. Forradalom ütvén ki 
ellene , fiának Fridrik Vilmosnak adta át a kormányt (18.1 l 
azept. 30). 

Hannover, fölkelvén 1831-bon , csakhamar lecsillapíttatott 
egy statutum-igérettel, mellyet az 1833 nov, 2G-iki Hirvénynyel 
csak ugyan megis adott IV. Vilmos, angol király. Meghalálozván 
(1837 jun. 20), ifiabb testvére Ernest-AuguRzt, cumberlandi her
czeg, lépett trónra, ki oda nyilatkozott, hogy nem akar akadá
lyoztatni alattvnlói jóléMnek előmozdításában, s az 1819-iki sza
b:l.ly szerint hivta ösRze a rendeket. M"gindul a tollharcz, tilta
koznak, leteszik a fejedelmet j a vála!!ztó tedületek vonakodnak 
uj választást rendezni; a RZÖvetség-gyülés nem akar igazságot 
azolgáltatni, nehogy megaértse a királyt, ki 411-ben egy teljes mo
narchikus alkotmánylevelet ad ki; de a nép vonakodik azt elfo
gadni, s a küzrlelem tovább foly. 

A müveltebb szászok rég-i intézményeik javítását, s a katho
liku~oknak állitólag adott elsöbb~ég megszüntetését kivánták; for
radalomra kerülvén a dolog, Antal király unokáján;,k, Fridrik
Ágostnak adta át a trónt, ( 1836 szept. 13) s uj alkotmány lépett 
életbe, szabadabb lett a sajtó, az egyházi könyvek fölmentettek a 
polgári censurától. 

Egyéb alkotmányos állumok azon voltak, hogy kisz~haditsák 
a sajtót a szövetséggyülés békóibó!, s hogy igazi nyilvánosságot 
és nemzeti képviseletet teremtvén tágasbb körükké és realisokka 
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tegyék az intézményeket. E ezéiból tRrsulatok keletkeztek, mely
lyek a Rajna kellemes vt>lgye fölt>tt uralkodó Hambachban össze
jövetelt rendeztek (l ~32 máj. 27). Ott ldbontván a vört>s-fekete-sárga 
zászlót nagy hévvel beRzéltek a sajtó-szabadság s Németország 
egysége mellett, miböl nem cAekély izgatott~ág támadt a rajnai 
Bajorországban. 

A királyok, eleintén az újolag felrázott franczia nemzeWil 
tartván, me ll y a l fi-i ki szégyenletes határok áttörése s a Rajna 
visszaszerzéséről beszélt, haboztak, látva azonban, mint huzza az 
meg magát a régi rendszerben, most már absolut hatalmuk vissza
állitását tüzték feladatúl, s hivatkozva a rendetlenségekre, szigo
run akartak föllépni a hambachi szónoklatok elhm. Meghagyták 
tehát, miszerint a fejedelmek semmi ollyasban ne engedjenek a 
kamriknak, mi ellenkeznék a bécsi okmánynyal, melly a fejede
lemben összpontosítja az államhatalmat; ha megtagadnák az adót, 
erőhatalmat kell hat~ználni. A szövetséggyülés egy bizottságat ala· 
kitott hat évre, melly illy értelemben megfontolná a különbiizö 
kamrák fölterjesztéseit és határozatait; s a kormányok kölcsönö
sen kötelezték magukat minden szükséges lépést megtenni az or
szággyülések ellen, ha ellen akarnának azok szegülni a szövetség
gyülésnek. Késöbb azt is határozták, hogy semmiféle német irat 
be ne bocsáttas'lék engedély nélkül, melly a Szövetség területén 
kivül nyomatott; nem engedtetett meg politikai gyülé!!eket tartani, 
kokárdákat viselni, vagy szabadságfákat állitani; s több más illy 
megezoritó rendszabályok léptettek életbe. 

Tehát nem csak a forradalmi hanem az alkotmányos párt ie 
szükebbre fogatott. Mindkettö megkisérlette az ellenállást, de a 
rövidebbet bózták; az Arrnillia és Germania czimű főbb társula
tok, mellyek német egységre törekedtek, mozgalmat inditottak 
Frankfurtban ( 1833) , me Ily leveretvén , csak az uralkodó párt 
erejét növelte. A német szabadság nevében felszólaml6 kül ha
talmakra mit sem adtak ; s itt is megtörtént mi másutt, hogy uj 
kiváltságokat akarván, elvesztették a régieket. 

Au!lzfrla. 
A kisebb államok elnyomatása biztositotta a két na

gyobb fölényét. Ausztria, hiín a hagyományos absolutismushoz, 
nyilt és engesztelhetlen ellenségefil lépett fel a szabadelvií kö
veteléseknek , s államainak egyikében sem engedett válto
zást jőni létre. Eredet , müveltség és hagyományokra nézve 
elütő népességek keveréke lévén, nem eszközölhette amaz egysé-

XVIII. 43 
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get, melly más államok erejét képezi. Majdnem tizennyolcz ál
lammal lévén határos, igen bonyolultak külviszonyai, s nagy had
seregre van szüksége ; a Törökország felé eső határörség, ezen 
fegyveres hübérRég, akadályozza öt ama termékeny tartományok 
hasznositásában, mind addig, mig elbukván az ottomanok, polgáro· 
snlt szomszédot nem nyer. Sok német, cseh é.; gallicziai tarto
mányban a földesuri joghatóság volt érvényben j Magyar él'l Er
délyország külön intézményekkel bir; s árnMr ez utóbbiak kevés
sel járultak a közadóhoz, a jövedelmek, mellyek l. Ft'rencz ural
kodása kezdetén nyolczvanhat millió forintot tet tek ( 198,000,000 
!ira), halálakor százharmin.:·zhatra emelkedtek (:302,000,000 líra). 
A só, higany, ezüst-bányák sokat jövedelmeznek, még többet Er~ 
dély és Magyarország aranybányá.i , ámbár roszul kezeltetnek. 
Legutóbbi szerzeméoyei tengerpart-vidékeit gyarapították , de 
hosszas összeköttetése Angliával okozza, hogy nem bátorkodik 
terjeszkedni olly téren, mellyre ez féltékeny : Velencze hires 
arsenálja tétlenül hever j a polai pompás kikötöben egy nagyszerö 
hadi arsenál épitése csak tervben volt j Cat!arro és Ragusa Tri
estnek áldoztatnak fel, melly igen fontossá váland, ha a vasut on
nan Bécsig sőt Varsóig fog vezettetni. E részben Ausztria elég 
szorgalmat fejtett ki j az 1840 julius 25· i ki szerzödé~ által ö és 
Oroi'lzország szabadnak nyilvánitották a dunai hajózást, melly fo 
lyón most R<'gemburgtól Konstantinápolyig és Trapesuntig járnak 
a gőzösök j a véd-vámrendszc>r módosittatott, alább vétetvén a 
taksák; mindenfelé hasznos építkezések történnek, s a kormány 
nincs ellene a javitásoknnk, föltéve hogy töle származnak. De 
nem érzi magát kötelezettr:ek utba igazitani és elősegiteni a hala
dást; pusztán ügykezelésre és fékezesre szoritja a kormányt, s a 
jövőt csak a conservatióban látja. Azonkivül roppant államadós
ság nehezedik vállaira, melly majdnem meg lön kettöztetve a béke 
alatt '), s nehezen orvosolható, mert nagy a hadsereg, költséges a 
diplomatia, s három különnemii tömegböJ áll a birodalom, mellyek 
közül csak egyre vethet ki szabadon adókat, s mellyek vámvona
lak által választatnak el egymástúl, és különbiizö 1~zélu törvénye
ket igényelnek ~). 

1) Az o-z'rák IHI<'l"ág 1,01-!,1)00,000 forintot tett VA~;,vis hétszer auoyit 

köriilbeliil miut a bevétel ; s 67 millio forint évi kiadáet okozott. 

') AHszfri>l 456 millio oszfrflk lidra menll (.'i94,696,000 f1·anl<) Ös><zes évi 

:;~veteiMJöl ~fng-y>~r,.,· ,.,,ígr11 13,18!'i,760 (11,31~,918 f,·nnk) földAdr• eaett: periig 
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Ma~yHrorsz8g. 

Alattvalói közöl leginkább Magyarország ragaszkodik ősi for
máihoz. Ez országban sok népfaj lakik, mellyeket részint a hó
ditás vitt oda, részint ott talált j illyenek a tótok, németek, oláhok j 
továbbá a magyarok, ivadékai a hódítóknak, kik legyőzvén a mor
vákat, bolgárokat, oláhokat, kiirtották vagy a hegyek közé azori
tották öket, s nemesek és a föld urai lettek ; s ezek a római p o
p u l us nak felelnének meg, még a többiek a p l e b s-et képezik. A 
kiváltságos osztály áll a főpapokból, kik gazdag javadalmakkal 
vannak ellátva, kétszáznál több mágnás és hatszázezernél több 
egyszerü nemes családból, továbbá negyvenkilencz királyi város
ból, mellyek lakói, a megyéktöl független németek, tulajdon vár
kerületökben kaptak földbirtokot, mitöl tizedet és adót fizetnek. 
Minden királyi város vagyis a benne lakó polgárok összege együtt
véve egy nemesembert képez j e városok az utolsó német hódítást 
képviselik, miért is öket a magyarok nemzetelleneseknek tekintik. A 
pórnép terheitől fölmentett nemesek, alig hogy a nagykoruságot 
elérik, már választók, bái·milly szegények vagy aljas me11terséget 
üzzenek. Egyedüli terhök fegyvert fogni, ha a király (részletes 
felkelés) vagy az országgyülés (átalános felkelés) által felszólittat
nal{ j de nem tartoznak ((atonát szállásolni, sem adót, tizedet, vagy 
ut-vámot fizetni j nem szabad öket letartóztatni itélet előtt, kivéve 
a hazaárulás, gyujtogatás, rablás és rajtakapott házasságtörés ese
teit; a királyin kivül semmi más joghatóságtól nem függnek i az 
országos és megyei hivatalok egyedül nekik vannak fenntartva. 

A nagykoru nemesek s a papság (melly tulajdon jogain ki
vül az aristokraczia jogait is élvezi) évenként négyszer tartanak 
megyegyülést, melly mint részese a birói hatóságnak, vád alá he
lyezi a hivatalnokokat és magánosakat nyilvános kihágásaik vagy 
mulasztásaikért, s mint közigazgatási testület az udvari Caocella
riától s a Helytartó-Tanácstól kap rendeleteket, mellyeket vagy 
visszaküld, észrevételeivel ellátva, vagy kiadja azokat végrehajtás 
végett a tisztviselőknek ; átnézi a számadásokat, meghányja a 
helyhatósági ügyeket. E gyülekezetek, mellyek egymással közle-

b1.kosainak ~zá.ma megh,.lndj~t o. tizenkét. milliót; mig o. hrumo.df~l willio la
kosija\ biró Lomb1L!'dia egymag-a földadóbau huszonkét milli6t, fogyasztási adó 
fejében pedig, Velenczét is o<la értve, 13,200,000 fizetett, nem emlitve a többi 
közvetett ad<',kat: mindent ösuevéve tehát, mig itt 22, 70 linít ( 19, 74 fmnk) 
fizettek fPjMként (Tegoborszky), Mugyarnrsr.Í'gbnn alijl" többet egy lirllnál. 

43" 
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kednek, s szemmel tartják a végrehajtó hatalmat, valódi nemzeti 
gyülekezetet képeznek, minö nincs több Európában. 

A földbirtok, mint illyen, nincs képviselve a választó testü
letben, mellyet a papság és nemesek képeznek, kik ollykor a leg
szegényebbek. A fiSpapok és mágnások nem birnak magasabb 
jogokkal mint az egyszet·ü nemes. Az országgyűlésen a huszon
négy évnél idősb mágnásolt, főpapok, a tizenkét országzászlós s a 
föispánok képezik az angol lordok kam rá jának megfelelő felső 

táblát, mellynél, mint a király személyeRitöje, a nádor elnököl. E 
táblánál a szavazatok nem szám hanem nyomósság szerint vétet
nek, miért is a nádornak nagy tekintélye van. A választás alá 
esö alsó tábla áll a huszonöt káptalan, ötvenkét megye, negyven 
kilencz királyi város , a Jász- és Kún-kerületek 1 Horvátország s 
egyéb országok követeiböl, továbbá a ~iskoru mágnások s a nők 
meghatalmazottjaiból i s csak azt tehetik, mire a nemes választók 
felhatalmazzák : egy neme ez az átalános szavazatnak, roelly igen 
lassítja a határozatok hozatalát 1). 

A földbirtokok hübér természetűek 1 azaz visszaszállanak a 
koronára: bizonyos esetekben eladhatók, de a birtokosnak elévül
hetlen joga van azokat visszaszerezni (ö e i B é g), rni nagy nyüg a 
birtokokon. A földeket a nemesek, a papság, B a szabad városok 
birják; s vagy maga a tulajdonos, vagy a parasztok és bérlök 
által müveltetnek. A talaj négyszázezer részletre (portio) osztott
nak vétetik a közlegeJön és erdőn kivül i s a paraszt minden rész
let után ötvenkét szekeres, vagy kétannyi kézi napszámmal, a 
termékek kilenczedével, s egy forint lakbérrel adóz urának; azon
kivül a püspöknek tizedet, az országnak adót, melly csekély, s a 
házi pénztát· részére pótadót fizet, mi többet tesz az előbbinél s 
hidak, utak, börtönök, középületek fenntartására, s a tisztviselők 

díjazására fordíttatik. Némellyek két, három részletet birnak; 
mások csak felet vagy egyharmadot; másoknak épen semmijök 
sincs, s a kunyhóért, me Ily ben meghuzzák magukat, tizennyolcz 

1) Ugyanilly közigazgatá~sal bir Erdély is, melly elslllakittatott Magyar
országtól, s 1744 ben elfogadta az osztrák pragmatica sanctivt, lemondván nagy
fejedelem választási jogáról. Politikailag véve nincs ott m!gnási oszt!ly, elpusz
tulván a török hóditás alatt. Mngyarol{, székelyek, szászok tulajdon joggal, 
közigazgatássa l, kivált,ágokkal és területtel bir11ak; B elkülüuitve szer<>pelnek 

az orsz!ggyüléBen. A <zászok Iutber;musok; a többiek katholikus·•k, kálvinisták, 
unit!rinsok; B e négy vallás egyenlő és elismertetett a király által. Mindez<>k 
alatt állanak az oláhok éR göriigiík. 
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napszámot azoigálnak ut·oknak j kinek még csak kunybója sincs, 
tizenkét napszámot teljesít. Az ujonczkiállitás szintén öket ter
heli; kötelesek szállást adni a király katonáinak, s ellátni azokat 
b ü velyes veteményekkel és szénával, s mindezt olcs6 áron; a me
gy ei utakat ők tartoznak javítani, s lovaikat megszabott igen cse
kély díjért minden köz-tisztviselönek vagy utazónak át kell enged
niök, ki elöbbiektől e végett rendeletet mutat fel. 

A parasztok képezik a népesség zömét, s az urak önkényére 
voltak bízva, kik annyit követelbettek tőlök 1 mennyit akartak, 
miglen Mária Terézia és utódai batárokat szabtak ez önkénynek. 
Ennélfogva nem voltak tulajdonképeni szolgák, sem röghöz nem 
köttettek j a földesur nem üzhette el öket birói itélet nélkül j s 
ha egyik másik elitéltetett közülök, az illyennek részletét más pa
rasztnak tartozott átadni a földes ur. Bármilly gazdagok lettek 
légyen, nem vehettek nemesi földeket; sőt saját részletök tulaj
don jogát sem szerezhették meg, mindig a földesurat illetvén a 
tulajdonjog czim j azonban választhattak olly életpályát, melly ha
sonlókká tette öket a nemesekhez. 

A parasztok helységenkint saját birót válaaztottak , kinek 
kötelessége volt megkisérleni a viszályok békés kiegyenlitését, s 
felügyelni a rendre: egyébiránt pedig, daczára annak, hogy min
den terhet ök viseltek, a kiváltságos osztály kormány- és birói
hatalma alatt állottak, a nélkül, hogy a kormányban legkisebb ré
szök, vagy szav•lk lett volna a magye-gyüléseken, hol kivettetett 
a pénz és munkaadó; és saját nevök alatt semmiféle pert nem 
inditbattak a földes ur vagy valameily nemes ellen. Egymás kö
zötti pöreiket az u,. is z ék (sedes dominalis) , azaz tulajdon föl
desurok elé vitték, ki elnöke volt e széknek; vagy pedig azon ur 
elé, ki alá a bepanaszolt tartozott; az ut·i széktől a megyei tör
vényszékhez (sedes judiciaria) lehetett felebbezni, melly neme
sek által választott nemes tisztviselökből állott. Felebbezhettek 
fensöbb törvényszékekhez is, de ezeket szintén nemesek képezték. 
A magyar paraszt, mentcs lévén e terhektöl, jobb sor~nak örven
dett. A királyi városok polgárai csak a királyt ismerték urokul, 
követeket küldöttek az országgyülésre, s szabad volt nekik földe
ket birni. Az igen bonyolult biráskodási rendszer, mellyet másutt 
már érintettünk, a személyek ezerint változott. 

Visszaszerezgetvén a Portának hódolt részeket Ausztria igen 
sok földnek jutott birtokába, mit pénzért engedett át, s illy módon 
egy törvényes birtokos osztályt alakított, melly nem a hóditásból 
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származtatta jogait. Ausztria szon volt, hogy szaporítsa a ucm 
nemes azaz a neki adózó birtokokat; hogy egyességet hozzon 
létre a paraszt és földes ur között, s hogy mérsékeljt> ennek kö
veteléseit, miben türelemmel csakugyan czélt is ért. De .az ösi 
faj, irigy szemmel nézvén e növekedő tualmat, s szivósan ragasz
kodván kiváltságaihoz, ezekkel állott ellen Ausztriának. 

Arnbár az országgyűlés törvény szcrint ruinden harmadik 
évben össze volt hivflno•\, 1812-töl egész 25-ig nem történt az 
meg, s l. Ferencz kiníly ez időközben tetszése szerint ujonczozott 
és \'etett ki adókat; jóllehet nem gondolt Magyarorsz:\g meghódí
tására, mit neki Napoleon tanl\esolt. Midön aztán L825 nov. 18-án 
összehívta a rendeket, s kö~ziinetet mondott nekik hüBégök és 
nyujtott segélyeikért, az uruk e régvárt alkalmat arra használták, 
hogy visszakövetelték elhanyagolt statutumukat, kikeltek a királyi 
bizottmányok clllcn, mellyek ml"\gsértettek kiváltságaikat, s panaszt 
emeltek azon elj:írás elle11, mellynélfogva az örökös tartományok 
szabályzalai rájok is alkalmaztattak j a kit·ály tehát megigérte, 
hogy jövőben az országgyülés beleegyezése nélkül llflm fog arló 
kat kivetni. De az urak, kiváltsÁgaikra támaszkodva, cllenséges 
állásba kezdték magukat tenni a királylyal ; követelték, hogy az 
országban tartózkodjék, nyelvöl<et beszélje, a csapatok, betörés 
esetén kivül, ki ne vonassanak j s az országnak Ausztriától ehza
kasztásával Íittszot tak fenycgetözni. Azonban kitörvén a juliusi for
radalom még nagyobb féldern szállotta meg öket a népies szabad
sággal mint Ausztria követeléseivel szemben, s bökezüleg ajánlot
ták meg a katoniÍkat, hogy cngcrlclrncsségben tartsa alattvalóit s 
fenyegesse l<'rancziaorazágot. 

Helyre állván a nyugalom, ismét vis~zati!rtek követeléseikre j 
s különö8en l 840 n tán nagy volt ott az ujitási mozgalom: magok 
a nemcsek is könny i tették egy hal"madik rend alakulasát j sokan 
az urak közül utak készítése, a müveltség terjesztése köriil fára
doztak, s elöscgitcttók a polgári reformokat; képviseletet kaptak 
nemeily községek, terjedt a ma~yar nyelv, adó alá vettetett a ne
messég j sőt tulságig vive a ncrnzetieskedést, elhatározMk, bogy 
töl:bé nem fogadnak el árukat An~ztriától. Ugyan~~zon ezéiból na
gyobbították é:> szépitntték Pestet, s egy bámulatra méltó Jánez
hid által kötötték ö~aze Budával j kezdeményezés történt a nyil
vánosság és nevf'lés érdekében, javíttatott a töt·vénykezési eljárás, 
megpendittetett egy büntctö codex eszméje, váltó-törvény léptetett 
életbe, megerősíttettek a szerzödésok, mellyek a jobbágyok és 
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földesurak közt a dézRma és robot-váltságot iiletöleg köttettek j 

a bit·ák kinevezesénél nem csupán a születósre hanem az érdemre 
is tekintettel voltak j a hétszemélyes táblánál, !flelly legfőbb tör
vényszék, két polgárnak kellett üléssei birnia; szóval, a személyra 
jog bölcsebb és emberiebb rendnek kezdett helyt adni, inl~ább a 
közj6 mint a kiváltság lévén most már irányadó. 

Az 1844-iki országgyűlés örökké emlékt'zetes marad, mert 
eltöt·ölte a földmívesekre nehezedő u r b a r i a l i s törvényeket, kik
nek, habár picheusok voltak, megengedtetett nemesi földeket vá
sárolni i a földmiívesek részére zálogbankot alapított, hogy pénz
hez juthassanak, mellyen magukat megváltAák, s tulajdonosok és 
polgárokká legyenek ; követelte az uri sz<;llek megszüntetését, 
mellyek mindössze is csak békcbirós;ígok voltak, egy mcgyei ül
nök és két jogtudós jelenlétéhen tartattak, H egy heti fogság[jál 
nagyobb testi büntetést nem szabhattalc ~zút emelt a törvény
kezei! nyilváno~sága s az cskiidts~ékck nwllctt, mellyekbcn a ple
beusok i» részt venuénck j dc ezt nem nycrhcttc ki, mint szintén 
a miniszteri feleliisaéget sem a megszavazott segélyekre nézve: 
azt azonban kivitte a királynál, hogy a magyal' uyelv Í6mertessék 
el mint nemzeti a hivatalo~ és törvényhozási okmányok ban. 

Figyelemre méltó haladás ez olly ország ball, me! lyn ek fek
vése nagy fontosságot külcsiinöz a megujulú l<elcttel szcmközt. De 
csak igen lassu lehetett az, tel{intetbe véve, miszerint tizen három 
millió lako8ai közill cllupán ötszázezer volt teljes !lzabadság birto
kában; a ki"izségek, ntdlyek megvásárolták feL.;zabadittatásukat vagyis 
azon jogot, hogy belügyeiket tulajdon biró ér; jegyziível élökön 
önmagok kczelhcssék, még mindig a mágnás tö uralma alatt ál· 
!ottak, ki választásukat mcgsemmisith!JttH vetójával j s csak egy 
szavazattal birtak a nH'gyt:-gyiiiéseken j mindazáltal nemzeti ele
met képeznek, melly idővel uj hatalmat vihet a m11gyar alkot
mány sánezai küzé. Többet ártott a nemzetiségek kölcsönöli fél
tékenységc; a németek sz ivósan ra~aszkodtak kiváltsigaikhoz, a 
szlivok kbzönynyel nézték a magyarok jogszerzeményeit; amazok 
ipat·osok, ezek harczos és politikus pásztorok; egyik Oroszország
hoz húz, mellytöl a másik fél. llliria, mclly illirek, oroszok, cse
hek, lengyelekböJ áll, idegenkedik Magyarországtól i s a zágt·ábi 
or~zaggyülés 1845· ben a nemzetiséget Ausztriától két·te, me Ily bár 
addig kedvezett ez országnak, hogy megalázza a magyarokat, 
mo~tantólfogva más hangon kezdett beszélni. 

Mindezon surlódásokból a 48-iki forradalom ~>zülemlett1 mclly 
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megakadályozta a dolgok mcnetét, s Magyarországot osztt·ák tar
tománynyá süllyesztette alá. 

. t:sehország. 
A virágzó iparral biró Csehországban szintén feléledt a .nem

zetiség érzete: megengedtetvén neki (1844) vágyait a trón elé 
terjeszteni , kivánta, hogy nyelve hivatalosnak nyilvánittaesék, a. 
lutri megszüntessék, s az országgyülésen egy hazai mágnás elnö
köljön. A többi osztrák tat·tományok is mindinkább merészebb 
követelésekkel léptek fel j be akarták hozatni a nyilvánosságot, s 
nagyobb részt kivántak venni a saját érdekeiket illető határoza. 
tokban. Ausztria hasztalan vetette börtönbe a merészebbeket j 
érezték, hogy közelg az óra, mellyben a hóditás jogának hátrál
nia kell az ész joga előtt: de ha ama napon fegyverre kerül 
a dolog, a népeknek végre is bukniok kell a ezervezett erővel 
szemközt, s megsemmisittetnek az ész lassanként azerzctt dia
dalai. 

Poro!!ZOr!!Bág. 
Ki Németországbttn Ausztriával szemben emelkedni akarna, 

annak a szabadság, nemzetiség, tudományok pártolója gyanánt 
kell magát viselnie j s ugy látszott, PoroszQrszág illy feladatot tü
zött maga elé. A napoleoni idők nagy szerencsétlenségei iskoláúl 
azoigáltak neki s elősegitették ujjászületését. Kitörvén a forra
dalom, Poroszországnak Francziaországgal kellett volna szövet
keznie 1 hogy viaszaszori tsa Ausztriát j de az egyensui y érdeke 
engedett az elvek érdekének, s II. l!,ridrik Vilmos a fr·anczia ki
l'álypártiak védöjeül lépett fel. Nem segittetvén szövetséges tár
saitól elbukoU j azután Katalin orosz czárnö egy kis részt adván 
neki Lengyelországból, ennek elnyomására kellett gondot fordita
nia j . végre kiegyezkedett Francziaországgal, mellynek czélja volt 
fölemelni általa a protestana pártot Németoi'Szágban, s békére birni 
Európát. 

III. Fridrik Vilmos, huszonhétéves korában elfoglalván atyja 
trónját ( 1797 aug. 17), Francziaország felé hajlott j de nem bátor
kodott kibivni Oroszországot, s miként a francziák első szeren
csétlenségeiben semleges maradt, ugy késöbb is ellenállt Napoleon 
fenyegető csábitásainak. Stein miniszter ( 1807) azonban belátta, 
miszerint arra, hogy a nép áldozatokat legyen hajlandó hozni, nem 
elégségesek a titkos egyetértések, miért is nagyszerü ujitások 
életbeléptetéséhez fogott: eltörölte a hübérnökséget, a rögszolga
ságot s minden örökölhető joghatóságot j a polgárokat és parasz-
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tokat telkek váúrlásat·a jogositotta; a kereskedelem és ipar ösz
szeférőnek nyilváníttatott a nemességgel: aztán teljesen végt·ehaj
totta az emancipatiót (1808), midön kimondá, hogy minden örökös 
hübérnök törvényes tulajdonosává lehet az általa munkált urada
lom két harmadának, az urat illetvén a többi. Behozta a válasz
táson alapuló helyhatósági rendszert is, mellynél fogva minden 
polgár, tekintet nélkül születésére vagy vallására, szavazhat saját 
tisztviselöire. Megszüntetvén a katonai rangfokozatok kiváltságát, 
mellyet Il. Ft·idrik a nemeseknek adott, nemzeti hadsereget alaki
tott összeirás utján, s fegyverben gyakorolta az ifiuságot. Napo
leon elboesáttatta ugyan Fridrik Vilmossal Stein minisztert, dc en
nek eszméi már átmentek a király politikájába, ki a nép és igaz
eág iránti ezeretettel adta magát a reformokra ; minden személyra 
és minden tartományban egyenlő taksát rótt; tes~ületeket és ki
váltságokat szüntetett meg. 

1812-ben a király háttérbe szorul a nép harezias hevélye s 
Oroszország tulsulya között; s nem ö volt, ki háboru ba vitte egész 
népét, mclly a békekötés alkalmával győzönek tünt fel s nagy
szerü igéretcket kapott. Ámde ez igéreteket könnyebb volt tenni 
mint megtartani; s egy, kard és szcrzödések által teremtett or
szágot, mellynek nincsenek természetc B határai, hol hiányzik a faj, 
nyelv, müveltség, emlékek, törvényhozás, hit egysége, hol, mig a 
keleti tartományokban még mindig a hübérjog uralg, a nyugatiak
ban Francziaország szomszédsága és uralma demokratikus elveket 
oltott a törvények be, Fridrik Vilmos csak absolut kormány által 
vélt összetarthatni; s hogy azt gyakorolhassa, szoros egyetértésre 
lépett szövetséges társaival. A haz~fiak dühöngtek e miatt, s ha
zugnak és zsarnoknak kiáltozták öt ; a fölkeltett elégületlenség 
pedig arra késztette a szövetségeseket, hogy egyesülve maradjanak 
annak elnyomása végett. Mindazáltal midön lt-23-ban a diadaltól 
mámoros fejedelmek minden szabadság ellen kést fentek, Fridrik 
Vilmos tartományi gy üléseket engedélyezett 1 jóllehet igen szük 
kört szabott azok tevékenységének. 

1830-ban a belga forradalom leverte az oraniai házat, melly 
olly közel rokoni összeköttetésben állott vele, s elvette a hadállá
sokat, mcllyek oldal-védül azoigáltak az alsó-rajnai nagyherczeg
ségnék, hol nyugtalauságak mutatkoztak. Ez okból a király fegy
verrel akarta megtörni ama forradalmat; de a politikai érdekek 
nem engedték meg, hogy a .béke felbontassék. 

Poroszországnak nincsenek jó határai; északra minden pon· 
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ton megtámadható j nem birja az Oder, st_•m a Vistula, a Ni emen, 
Rajna', Eibe forrásait, melly folyók annyi életet öntenek beh~je: 
igy állván a dolog, nem annyira földrajzi, mint inkább katonai 
állásokra, s még ink~bb az erkölcsiségre kdlett fektetni erejét. 
Páratlan erődeivel megszerezte magának a biztonságot, mit sem 
alakja, sem folyói nem nyujtanak neki, mellyck gyakl-an befagy· 
nak j a landwehrség által negyed fél míllió före menö tartalék 
seregre tett szert, mclly kevé!'l költségbe keriil, s nem vonja el a 
polgári tevékenység teréről a karokat. éR föket, csupán százhuszon· 
kétezer katonát tartván tényleges szolgál~tban, s még ezeknek. is 
mintegy tizedrésze otthon hagyatik. A nripcsség (mínt Németor· 
szágban átalában, Ausztriát kivéve) nagyhan szaporodott ott, s 
három millióval gyarapodott az utólsó husz t:v aln1t. Poroszor
szág kirAiyai kit~rtás11al és ügyesen mindig oda miikiidtek, hogy 
némi egyseget hozzanak a különféle népességek közé, s hogy ma
guk körül esoportositsák a kisebb államokat, Németország képvi
selöiül vetvén fel magukat. Különiisen a hirodalom bukása után 
Ill. Fridrik Vilmos olly múdon hízelgett az érdekek és eszmék
nek, hogy egész Németországban minh'IU' azok központja gyanánt 
tünt fel; ö, ki tizenegy millió, tehát több német felett uralko
dott, mint mennyi valaha e~yctleu kormánypálcza alatt egyesítve 
volt. 

V ámegylc,C. 
Alig hogy meg lett MZiintetve a uapoleuni :~,árlat, Anglia cl· 

árasztá árukkEl Németországot, mclly a háboru alatt elhanyagolta 
a kézmüipart. A bel kereskedelmi viszonyok szintén azon ügyek 
közé tartoztak, mellyekröl nem intézkedett a bécsi Congressu~, 

a Diétához utasitván azokat: miért is fennmaradtak a régi so
rompók; s vámjegyzékek (tariJfák), tilalma!{ és verscnyzések áll
ták utját, e tekintetben is, az egyRégnck. PoroszorHz:ígnak kiilö
nöscn jó nnancziára s erős és egy~<\ges közigazgatá~ra volt szük
sége; s nem emelhetvén már feljebb az egyenes adókat, a köz· 
vetetteket ({ellett volna rendszereznie. De itt kitünt a v:imrendszer 
hibás volta; miért is észrcvévén, hogy csak a szabadság segithet 
azon, szabad ki- és hevítelt engedett, az által könnyítvén a becs
lést és felügyeletet 1 hogy súly és mérték s nem természet szerint 
fizettetett. Csakhamar érezte ez eljárás előnyét, s a kézmüipar 
emfllkedett olly intézkedés által, mellynek a közhit szcrint meg 
kellett volna azt rontania, 

A többi államok, érezvén az elszigeteltség s a sokféle vámok 



h:itt·ányát, jónak I:Wák ki)lcsönöR engedmények utján tágabb ke
reskedelmi térre tenni ~zert. Hessen-Darmstadt Poroszországgal 
értekezett ez ügyben (182[)); s tárgyalás közben ~-tzon magasabb 
eszmére jutottak, h11gy szf\barlon c;;•~réljék ki termékeiket, minden 
vám núlkiil a két áll~tm kiizött; a tl:tksákat mindenik állam saját 
határán szedje be, mcllyek aztán népesség-arány szerint osztan
dók fel. I<:z eszmék ellenl<eztek a régi szokások és eHíitéletek
kel; de a f!lpasztalás igazságot szolgáltatott azoknak a theoreti
kusok baljóslatai ellenében. Bajorország és Würtemberg ugyan
azt cselekedték ( 1828); tm· ll y példák után inrlulva a Hessen-vá
lasztó fejedeJ,·ms~'·;; Hannoverrel és Szásznrszággal, Braunschweig 
Breruával és Frankfm·ttal egyesültek. Poroszország, a keresk.ede
lem utján szándékozván elnyerni az elsöséget Németországban, 
ö:;szeolvasztja a két egy l etet; s 183:-J. ban Poro~zország, H essen, 
Bajorország, Würtcmberg már szabadon cserélik ki termékeiket 
és iparmiiveiket. 

A kisérlet olly szct·erwsésen sikerült, hogy a vám-egylet 
( zoll-l'ercin) l H'l6-ban nyolczezer háromszáz hét négyszi)g-német 
mérföldet foglalt magában huszonkilenc.,; é~ félmillió lakossal ; 
vagyis cg1\sz kiiú·p és déli Németországo!, kivéve Ausztria birto
kait, roPily hatalmass:i.g rdszigetelvc maradt attól uz olasz tai·to
mányok 1~s Magyarország miatt. Alapul az első egylet ~:~zolgál, 

mellyhez a többiek hozzájárultaknak tekintetnek. A tarifra igen 
mérsékelt; dc az idegen ir arczik kek terhelésével vélték elömozdit
hatni a hazaikat. Csakugyan gyarapodtak a gyapot, gyapjú és 
selycm-ámk, ugy hogy m~gsziintek azokért adcízni a kiilföldnek; 
az álland•) birtokok jövcdclmczöhbek lettek ; a. tőkék előnyösen 

helyeztethettek el ; a szegények nem szanvedtek hiányt a munká
ban; a kormányok nagy gazrlálkodást fejthettek ki a kezelésben, 
legkevesebb felére szállíttatván le a vám-vonal; gyérült a csem
pészet tehát az erkölcstelenség is, ellenben növekedett a sza
bályszerü bevitel , s kevésbbé lőnek szükségesek a birák és 
börtönök. 

Hiányzik egy nügy tengeri kikötő, melly könnyítené a ki
vitel t. A Balti -tenger távol fekszik, s cl van zá1·va a sun d i út
vám által j Hannover Angliával, Holstein Daniával tart j Brema és 
Hamburg 1) nem akarnak lemondani az elönyröl, mellyet részökre 
az idegen áruk nagy forgalma biztosit: miért is nem társulnak, a 

•) Hamburg- 1848-ban belépett a vámszövetségbe. 
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a tenget• akadályozva van. A vámszüvctsóg tehát Francziaország, 
Ausztria, Holland és Oroszország közé van szot·itva1 minek foly
tán kereskedelmi szerzödésekre kénytelen szoritkozni, a helyett, 
hogy kikiáltaná a szabadságot, me Ily e t•endszer alapítójának 1). ta
nai szerint, csak viszolJOB lehetne. 

A vámegylet uj kifejezése az egység szükségérzetének. Ja
vaslatba hozatott, hogy kereskeddmi hajói egyetlen lobogóval lát
tasaanak el, mellyet szövetséges hadi tengerészet támogasson; szó 
volt egy szövetségi gyarmat alakitásáról is, hol az elitéltek s azon 
husz, harminczezer kivándorló lennének elhelyezendök, kik éven
ként idegen azoigálatba vagy más gyarmatokba költöznek. lpara 
féltékenynyé teszi Angliát; vannak páratlan vásárai, gép és lát
tani-eszköz-gyárai, jeles tudományos egyetemei, igen élénk nyom
dái és vasutai, mellyek összekötik, kiket a politika el választ. A 
szölöszet emelkedőben van j fürdöi annyi népet vonnak oda, hogy 
a jövevények által fizetett taksa némelly államban (p. u. Waldeek
Pyrmontban) nagyszerű jövedelmct ád a kincstárnak; a kül keres
kedelem bámulatosan terjed. A német törzs mind inkább felül
kerekedett a szlávon, mellyet az Eibe bal, s most már az Oder 
balpartján is, magába olvasztotl, s a partvidékekről befelé min
denütt német gyarmatosok vetik meg lábukat. 

Hogy a vám·egylet milly sulyt vet Némelország politikai 
mérlegébe, Poroszország tanusitja. Virágzó állapotát nem annyira 
hányáinak mint inkább a vámokon és hadseregen 2) meggazdál
kodott költségeinek köszöni j egyctcmtlire nagy embereket hiv meg, 
s azokat a király tanácsába is bejultatja j a Lippe által az Emset 
a Raj ná val, következésképen a Fekete-tengerrel köti össze: mi
nek folytán egykor Holland versenytársává leend. Eközben az 
alsóbb osztályok felszabaditása s a birtok-nyiigök eltávolítása gyor
BaD haladt előre j a majorátusok száma igen leolvadt, a birtokok 
felosztattak 1 különösen a parasztok felszabadítása által :;). Hátra 

1) A würtembergi List l!'ridrik 1819-ben; kivégezte mu.gát 18-!6-bu.n. 
2) Tegobortiki (Des finaneu de l' Autriche, Pl43) két kötetes munkát adott 

ki, hogy megczáfolja azokat, mellyek Ausztria alsóbbsagát bizonyitgatják Po
roRzországgal &?,emben. E munka tényeket derit fel, mellyek annál foutosa.bbak, 
mert titkosak. A szerint tehát Poroszország 1843-ban 2 399,430,000 osztr. lirát 
vett be, vagy is 16. 30 esett ott egyre egyre; Ausztria jövedelme 420,000,000 
azaz fejenkést 11. 55, Francziaországá 3,636,655,000 azaz 40. óO !ira volt. 
Ausztriának a hadsereg került ló3,000,000, Poroszor>zágnak 99 millio lírába. 

3) 1825-töl 46-ig a Podeni nagyherczeg~t!gbP.n 1733 paraszt birtok, 34 
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volt még egy jó állam-szervezet, melly politikai és polgári testté 
alakitaná azt, mi nem volt egyéb tartományok halmazánál. 

IV. Fridrik Vilmos koronáztatásakor (1840 jun. 7), a tarto
mányok küldöttei emlékeztették öt atyja ígéreteire, kifejezvén oha
jukat egy á talán os alkotmány iránt; ~:~ habár ö visszautasitotta az 
átaJános képviseleti rendszert, megengedte, hogy a rendek nyilvá
nosságra bocsássák vitáiltat, melly uton kifejezést adhattak kivá
nataiknak. Alig jutottak e csekély szabadsághoz, már is többet 
követeltek, különösen sajtó-szabadságot, garantirozott alkotmányo
kat, szaba.d közlekedést a papság és Róma köztitt, méltányos fel
osztását a közhivataloknak, beértve a katholikusokat és zsidókat 
is. Ebből csakhamar végtelen bajok származtak. A példa felrázta 
egész Németországot; a tartományi vagy országos rendek minden• 
felé követelésekkel állottak elő ; Bajorország szabadabb féket en
gedett, ugyanazt tették más kisebb államok. 

Németországban két iskola áll szemközt ellenségesen: az uj, 
melly gyökeres változtatásokat és népies alkotmányt követel; s a 
történelmi, melly mitsem akar tudni elméleti képviseletekröl, ha
nem a régi germán jogon, vagy a középkori aristokratikus pol
gári és egyházi kiváltságokon alapuló tartományi rendek mellett 
harczol. Ez iskolák mindenesetre eBentétben állanak ·a közigaz
gatási absolutismussal, a katonai rendszerrel, s a nemzetiségek ki
oltására irányuló törekvéssel. De a haza-szaretethez gyakran fel
forgatási diih is járul, melly hadat üzen a családnak, a tula:jdon
nak, Istennek; s Heine szerint, ha Németországban egykor kitör 
a forradalom, meg fogja látni a világ, hogy ahoz képest a franczia 
csak gyermekjáték volt. 

Eközben mindenfelé különbözö törvényekkel, alkotmá.nyok
kal, erkölcsökkel találkozunk; sok helyen még most is földesuri 
joghatóság és nemesi birtokok, következésképen hübérség és kü
lön törvényszékek vannak ; néhol, mint p. o. Mecklemburgban és 
Hannoverben a nemesek és a papság adómentesek. A Dieta a 
szabadság kárával dictatorságra tett szert, a népektöli félelmében 

uradalom, 5643 fizlltéses munkás lak keletlulzett i Sileziában az apr6bb birto· 
kok .Í43!'>-tel szaporodtak i az 1&31· ban történt ut6b6 összeirásb61 kitünt, misze
rint az orszi!.gban volt 46,694 nj bh·tok, továbbá 412 tehenésze:, és 17,925 mun
kás lak azaz hn~zadfel millio holdat. tevö felsubaditott föld, melly uj birtokosok 
szabad m01.jorságat képezte, kik majdnem minclnyájan parasztok, vagy régi szol
gák voltak. Lá~d az 1846.iki Portefeuilte-t. 
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Ausztria és Poroszorsdgnak vetvén alá az államokat. De Ausz
tria és Poroszorsr/lág nem haladhatnak egyenlő léptekkel : amaz 
katholikus lévén a patriarchalis rendszerhez ragaszkodik, s min
denféle nyelvü alattvalói vannak; ez a pt·otestansok élén áll, alatt
valóinak öt hatoda német, apró államokkal van érintkezésben és 
saját azigorának gyülöletét ügyesen másokra tudja hárítani. 

De miféle eszme vagy érdek adhatná meg Németországnak 
11maz egységet, melly olly nagy fontosságu volna arra nézve, hogy 
ellenállhasson Orosz és Francziaországnak , mellyek egyike az 
Oder, másika a Rajna után vágyakozik? A német szellem f'óllán
golt egy perczre, midőn az 1840 jul. 15-iki szerzödés, melly elszi
getelte Francziaországot, ennek részéröl tiltakozá6okat idézett elő, 

mellyek fenyegetéseknek vétethettek, ha fenntat·tattak volna. Ak
kor egy uj betöréstől tartottak Francziaország részéről, melly a 
Rajnát mint természetes határát követelte; miért is sok irat je
lent meg j esküvel erősíték, hogy megvédik a német területet, s 
talán Elsasst is visszaszerzik, melly annak elövédül szolg:ilna; min
tlenfelé Becker egy uj marseillesje hangzott: "N em, n em b i
randják a szabad némt't Rajnát." A főbb hatalmak te
hát, hogy meggyalázzák Francziaországot, mennyire rajtok állott, 
háborura sarkalták Németországot, mellytöl idegen volt, s mellytöl 
bizonyára nem az ö okoBságuk meutette azt meg. 

Mások azon dolgoznak, hogy lekötelezzék a szlá" törzset, B 
illy módon befúrják magukat Nemetországba; és sok irat, mellyek 
ez utóbbi években, különösen Ausztria ellen, megjelentek, egy olly 
politika cselszövényeit fedik föl, melly csak nagy későn vétetett 
gyanuba. Mondottuk már, miként izegnek mozognak a szlávok 
Ausztriában j Poroszország nagyszámu szláv felett malkodik Posell 
herczegségben l), kik között feJtünő haladást tesz a müveltség, 
jólét és nemzetiségi szellem j ~ ott, ugy mint Sileziában, szabad
sajtót követelnek és tiszteltetui kivánják nemzetiségöket j B mig 
Orosz-Lengyelország leveretve bevet·, az, emez elszakasztott gyer
mekeinek reményeiben él, ugy hogy fiilkelé&étöl minden perczben 
félni lehet 2). 

1) A poseni és lembergi orszá.ggyiilések megérdemlik a tauulmányt. 

A u ·r. tri a a gallicziai lll"& l< nak megeugt•dte, hogy fels:tabad itEák Mzolgáikat, akár 

bérlökká, akár tnl~jdonosokká tévén ökPt, a papsfLgnsk pedig, hogy mértékletes

ségi el!yl<~teket alapith"""nn. A po•Pni <~• horo,zlói gyiilés<>k sokkRI többet ki-

vántak. 
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Még nagyobb vészszel fenyegetik Németországot a. demokra
tikus szellem s a vallás! vi!!zá.lkodások, mellyeket nem láttak eHSre 
a királyok. Rárnutattunk már ezek okaira (413. lap), s elöadtuk, 
milly zsarnoki eljárásra kényszeritették azok Poroszország királyát. 
Vanr1ak, kik azt hisúk, h()gy a vallás leple alatt Németország 
tulajdonképen :;zabadságot és intézményeket követel: de az bizo
nyos, hogy olly forradalom praeconisáltatik ott, welly a francziá
nál Í li radicalisa bb; miröl nem kételkedhtJtünk, ha tekintetbe vesz
sziik, hogy nem csak a vallást, hanem a moralt is felforgatják, s 
hogy vannlk, kik kegyetlen vakmeröséggel megfosztják az ifiusá
got hitétől, melly eröt ád és vigasztal 1). 

Lehetséges volna-e, hogy iHmét egy uj harmincz éves háboru 
törjön ki, miután husz éven át készittetett az elő a szószékeken, 
a sajtóban, és dalokban? ~). 

BUSZONNYOLCZADIK FEJEZET. 

Sc h w e i~-

Schweiz, e kicsiny, de fekvésénél fogva igen fontos állam, 
e kor háboruiban a gyenge minden bajainak ki volt téve; s majd 
egyik majd m!\sik hatalmasság sértette meg területét és ahlptörvé-

kiket hallatlan barbársággal gyilkolt le az ell.,uiik fellázadt n{,ptöm,.g. Ausztria. 
meghazudtolta azon terjeszt.ett hirt, mintha ;; mnga adott volna jelt amaz iszo
nyn m~szl\rllLAra s fizette volna a fej•'ket. Ö jntalmazta a hüségesoket, s hosszu 

.ideig ostromállapotban !tellett ta1·t.ania. G:diczid.t. Aztán nov. 9-én három v~dha
talmasság AusztriAbu kebel~zettnek nyilváuitotta 11 l<rakói köztársaságot, a len
gyel nemzetiség ev. nt.6J,ó maradvány1ít. O!ly ktit tény, mellyek jövőben hangosilon 
fognak beszllni. 

1) .Ki az Is• ent "~rtc·gptl.e, egy királylyal méginl<áhh szembeRzállhat" itja 
Herwegh j .. NHg-y vétkeket , vér~~ círil\si hünt.llnyeket. altarok. Szlinjék meg 
már valahá1·a. e köznMpi mo1·ál , ez unalmas et·ény" mondja Mitir Vilmos; 

Tebech szerint "Németországnak gyökeres vallási es társadalmi ll.talaknláAra van 
sr:ühége: ha ez által az állam és egyház tönkre mennek, annál jobb j a társa
dalmi ember annál tisztábban fog majd elötlinni.'· Ugyanezt isméWk Heine, 
Roffm'an von l<'RIIPr;lehen, Freiligrn.th ... 

2 ) E jóslat teljesenni 11\tRzott a~< 1848-ild forradalomban; de csal<hamar 
mindP.n a régi ke1·ékvágflHha tért. visHz~ ; a sz&blldság egyébiránt. nyert RZ Alta!, 

mert majtl mindenütt megRzÜ~tldtek 11 nt·tHnsi hirtokok és a awlgaAI\g·, ' fels7.•1-
badilt,&tott ~~~ efl"yhl\1:, minélfogva R kRtholika iH tiiretdt. 
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nyeit. Napoleon alatt Genf és Vallis Francziaországgal egyesit
tettek j Tessin cantont Olaszország csapatai foglalták el; a Whbiek 
egységes alkotmányt kaptak (1803), melly sem szokásaiknak, sem 
szükségeiknek meg nem felelt. Szövetségféle volt az, mellyhen 
a parasztok egyen jogusittattak a politikai ügyekben; eltörültettek 
az egyházi törvényhatóságok j minden cantonhan egy nagyobb és 
egy kisebb tanács alakittatott j a demokratikus előjogok szükehh 
határok közé azorittattak; Freiburg, Bern, Solothurn, Basel, Zü
rich, Luzern polgármcsterei viselték évenként felváltva az orszá
gos föhiróságot, e központját képezték a diplomacziának. Az a 
haszna volt azonhan Schweiznak a háboru viszontagságaihól, hogy 
eltávolíttatott töle Ausztria, melly kezdettől fogva mindig ellensé
gének mutatta magát, s a rázkódásokból uj életet, kedvet a mü
vészetekhez, és társulási szellemet látszott meriteni, 

Napoleon hultásakor ismét idegen seregek által árasztatott 
el, s ujbóli kiegészittetése és függetlensége iránt kapott ígéreteket. 
Európa legemelkedettebb részét foglalván el, erőd gyanánt tekint
hető, melly hatalmas államok fölött uralkodik, mert birja a Jura 
keleti lejtőjét, nagy részben födözi Francziaország határvonalát, s 
az Inn, Ticino és Rajna magas völgyei által a Duna, Pb és Alsó
Rajna medenczéivel áll összeköttetésben, miért is a hatalom, melly 
ott uralkodnék, könnyen megtámadhatná a többieltet. Európa bé 
kéjére nézve tehát igen fontosnak találtatott semlegesitése, azon 
egyetlen föltétel alatt, hogy tartsa meg szervezete kül alakjait és 
régi területét. A c~ntonok tehát, sok rázkódás után, örökös szer
zödésre léptek, s ujra alkottatott a szövetség (I R 15), hozzáadatván 
Genf és Waadt földe, Gex egy része s az egész Leman j illy mó
don a Jura lett Francziaország határa j Savoyában egy semleges 
vonal az Annecy tötól a Bourget-tig és a Rhoneig nyult; a baseli piis
pökség egy része a hasonnevü cantonhoz, a többi Bern cantonhoz 
csatoltatott: a graubiindeniek nem kapták vissza az olasz völgye
ket; sem az erdei cantonok a ticinói kormánymegyéket, mellyek
böl egy canton alakittatott; a constanczi püspök hatalma megszünt 
a szövetség fölött. Ennek harminczezer főnyi badsereget kellett 
tartania 1 mellynek segélyéhez szükség esetén minden cantonnak 
joga volt. Sándor orosz czár, meatere La Harpe tanácsára, ma
gának tartotta fenn ez állam ujra szervezését, miért is sok jó in
tézmény megöriztetett ott j de kevésre mchettek, kik minden egyes 
canton absolut felsösége e garancziák mellett buzogtak egynek 
tulsulya ellenében. 
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A hu:izonkét cantou követei, évenként felváltva Zürichben 
' Bernuen, Luzernben összeülvén, a közügyet tárgyalják, és utasítás 

szerint szavmmak j minclen eanton Pgy szavazattal bir, a tiibbség 
dönt. E gyiilést illeti a béke és háboru föliitti határozat joga, a 

a belvi»zi<lyok kirgyrulit.'·~e. E félig mcddigi egysé.~, akadályoz
ván a Cantonok részletes r;zÖ\'etkezését, nem tette semmivó az 
egyes cantonolt fíiggetlensdgét j dc a szövclséggyiilés so u verain 
hatalomnak nyilváníttatott, ngy aztJuu:w, hogy kötve legyen az 
ntasitásoldwz, mellyeket minden ''gyes eanton adott kiivetcinek; 
mintha esak az idegenek, kik a ~z ii \'{'t~(; g i ~z e,. z ö d és t mon· 

dolták, meg altarták volna gyeugiteui az 1•gyes enutonok demhkra
tikus elvét, s cgyszcl':1mind ai:\Lbsz:'lllib!!Í az ol'szág fiiggetlensé
gét. Továbbá azon l'endelkezét~, ruellyn('·l fflg\·a a Cantonok, bár 
nagyon kiilöuböznek t>gymástól criírc 11éz\·e, egyenlő· sz;:vaz::~tt:il 

hirnak, akauályozta a nagyouLak feliill<rrPkl~d/·!H=t, de la~~itot!a a 
határozatok hozatalát. 

S bár a szövetöégi szerzöd(:~en ószrc lehetett venni az idegen 

befolyást, ~ amaz elhamarkodást, rnelly ama l!Ol' winden tényeit 
jellemzi, az ország11ak mir:damcllett ifi cUíny{'re szolgtílt az. 1\fert 
a forradalom elüt t, bár köztá1·saságnak ez imezte magát, c.onk oly
garchiák voltak ott alattvaltik kal s egy, a c·z.i~1inyok vagy páriák
hoz ha:;onlú, kizárt néposztúlylyal (!Icimat.irlo:>~:ll), melly jogok és 
törvények nélkiil élt. A szerzödé:J rnegsziinte~te ama fonaks:\got, 
minélfogva ~\ !adományok egymásnak voltak alárcmlelvo, s követ
kezésképen az erkölcsi romlottsá~ot i~, melly a hivataloknak az 
alárendelt helyeken áruba bocsátás,\bút ~zúrmazolt j meg lön sziln
tetve minden r·angfokozat a ca Iitonok kiizii!t j eleje vételett azon 
esetnek, hogy schwcizi kiizdjün sclnv,~izi el!en: j61tehet a vér
vásár tovább i,; iizetctt, M eae~ patokat llzolgúltattak N érne t- A l föld
nek, l<'ran·~zíaországnak, Nápolynak, Spanyol(JI'SZlignak i mi annál 
méltúub a megrovásn, mert többé nem a szövetségcs királyok 
diszörségeül, hanem a népek clten szolgáltak p,n·uszlókul. 

A cantonok kiilön ís alkotmányozták magukat az általá

nos alkotmány mintájára, összébb vonván a közjogokat, s megszi
lárditván a scnatusok ardokraeziáját, nem csekély bátrányá•·a a 
városi népségnek, melty viszont a vidéki~:kkcl szcmközt :Uiott 
elönyben; kivéve a régi demoluatikui>, vagy az uj cantonokat, 
mellyekL~:IJ nem voltak hatalnaas caaládok. Uri, Scbwyz, Olaru~, 

Zug, Appenzcll, Uuterwaldeu, tiszta demoltmti:'tk lévén, küzgyiilé
tl0k~n vála zt.j:\.lt ti;;ztvi;;cWilu~t f! hatt'u·ozuak érdrlv·ik fDJ;itt. Gl'f\n-

x V lll. 44 
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büodeobeo a legf'óbb hatalom a huszonöt község taoácsainak éa 
helyhatóságainak egyeteme által kezeltetik; e közeégek ugy te
kinthetők mint megannyi apró köztársaságok, mellyek három szö
vetségben csoportosulnak. Más cantonokban a felsélaéget egy nagy 
tanács gyakorolja, mellynek nevezését azonban St. Gallen, ·Aar
gau, Thurgau, Tessio, Waadt, Genf, W aliis a népre bizzák ; mig 
Freiburg, H ern, Solothurn, Luzeru, Schaft'hausen, Zürich, Basel 
metjdoem csupán a polgárokra szoritják. A községeit helyi ellcn
állásukkal akadályozzák a törvényhozó hatalmat, s ragaszkodnak 
előitéleteik és visszaéléseikhez; nem engednek uj a dó kat kivetni, 
következésképen lehetetleoitik a régi fonák adó-rendszer megszün
tetését; összeza.varják a hatdiroakat, irigy vetekedéseket támasz
tanak, megfeledkeznek a:~< ország oemzetiségéröl. Poroszország 
király?o 1815· ben ca ak egy alkotmáo y-ellenes rendelet ál tal azüntet
hette meg Neufchatelben a kínzást. 

A schweiziakat sem eredet, aeto hit, müveltség, vagy nyelv
egység nem köti össze. Román Schweizbao, melly a Jura keleti 
lejtajét, Neufchatel tavát, a genfi tó északi partját 8 a Sion alatti 
Rhone völgyét foglalja magában, a keleti rész reformált, E'rei burg 
buzgó katholikus, az iparos N eufchatel protestans. Németek itt 
kevesen vannak~ ellenben zömét képezik a népnek német Schweiz
ban1 melly a Rhone medenczéjéoek egy csekély részéböl, aztán az 
Alpesek északi lejtőjéből s a Jura keleti elágazásaiból áll. Ott a 
reformált vallás az uralkodó, de a régi cant.onok hűk maradtak a 
katholikához, mellynek létöket, müveltségöket, szabadságukat kö· 
szönik. Genf nem olly buzgó kálvinista többé mint volt egyko
ron, s az ottani katholikusok a kiilhata\mak védelme 11.latt állanak. 
Olasz Schweiz egészen katholikus. A Graubünd~n cantont képező 
öt völgyet román és német et·edetií népkeverék lakja. E canton 
egyébiránt legkevésbbé népes, bár legkiterjedte bb. 

A békében jobban berendezték magukat a cantonok: gon
doskodtak codexekröl, s Tllssin cantoné az olasz mintájára készült; 
a genfi, Belot tanár müve, törvénykezési eljárás tekintetében min
den ujabbkarin tultesz. A Szeot-szövetség fenyegetésai gyakran 
kényszeritették a schweiziakat, maju hogy felmondják a szállást 
a politikai menekülteknek, majd hogy tiszteletben tartsanak olly 
beliotézményeket, mellyeket czélszerütleneknek ismertek fel; mig 
ök a szomszédok részéről nem részesültek többé a régi kereske
delmi kiváltságok ban. Haladtak a milveltség és jólétben; a nyu
gati és északi cantonokban virágzott az ipar; Geof, Nenfchatel 8 
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méginkább Basel a legszilárdabb kereskedelmi piaczok közé tar
toztak j országu tak könnyítették a hegyi átmenetet, mí n érneily 
cantonoknak egyedüli pénzforrása; a nevelés terén megbámult 
rendszerekkel tettek ott kisérletet; a börtönök javításában a leg
jobb példával j:irtak eiül. D<.! nem volt könnyü dolog terjesz
teni az egyenlősé get, s megszüntetni a növekedő müveltséggel ösz
szeférhetlen kiváltságokat j Genf minden törvényes javítást viseza
utasitott j Tessin canton azonban saját alkotmányának áta!akitá
sába egy hangula g beleegyezett. 

Az ujitásoknak a lökést a szubadkömü ves tár·sulatok adták 
meg s képezték központját, mellyek ott a hir·es La Harpe és 
Zschokke, a történetíró, árnyában annyira növekedtek, miszerint 
1818-ban a berni páholy Sussex herezeg nugymester·töl kieszkö· 
zölte, hogy függetlenül ainkithassa magát a frnnczíaországi Nagy
OrienstőL Majd a német Felvilágosultak (illuminatusol') is egye
sültek ott, különösen a porosz Griiner Jn~tus tevékenysége által, 
kinek olly uagy része volt Poroszországbnn a Tugt'ndbund meg
alnpitásál"an: aztán az olasz és franczia CarLonarik, kik tömege

sen érkezvén oda a !Julds után, pálwlyul•at ala&itottak hazájuk 
határán; ezek péltl4jt\ra Jal, miivésztt, s kiilüniisen czélliivészeti 
társulatok keletkeztek, mellyek mintlnyájan politikai, némellyek 
egyszersruintl társadalmi váltrnásokat. czéloztalt, H a javitá~t Sel.weiz 
isméti egy~·~gesitéséue helyezték. 

Az igy elkészített gyúanyagokhoz csak Hzikra kellett, s azt 
is megaJta a 30· i ki forradalom. Kiki::iltatnak a nt p jogai j ezer 

meg ezer aláicásokl<al ellátolt lcét·vények követelik a reformokat j 
az ariatokr-aták nem támaszkodl,:11nak az idegeneluc, kik saját 
védelmökkel vannak elfoglalva, sem az osztrák csapatokr·a, mely
lyek Tirolt és Olaszországot tartják szenHuel j mindenfelé külcsa
patok szerveztetnek, mellyekkel a fö-helyek ellen indulván meg
változtatják azök alkotmányát, eltörölvén a születés és helyi ki
váltságokat j s alkotmány ok készittettek, mellyek ben el li:ín is
merve a polgárok egyenlüsége, a három hatalom külön állása, a 
sajtó és szem{~ly-szabad~á~. Neufchatel meg al<ar·ta magát váltani 
Poroszországli>l, de ez véres bosznt állott rajta. Baselben kemény 
harcz folyt a vá1·os és vidék között j s egész Schwei z t•észt vett 
abban, mer·t H kevesek vagy a többség nralmáról volt szó j végre 
is a baf!eli vidék elkiilönittctett a várostól. 

Illy elkülönítés má1:1 cantouokban is történt, növelvén a sza· 
kadá~t. EköziH•n nu•g löu szüntetve a sziil~tési ldváltság, nem 

44* 
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volt szabad czimek et és nyugdíjakat fogadni el a k ülföldtöl, betil
tattak a hitbizom:ínyok, megengedtetett a jósz:igok megváltása; a 
törvénykezés nyilvánosnak, a bir:lk a végrehajtó hatalomtúl füg
getleneknek nyilvánitiattak; a kérvényczési jog mindenkire kiter
jesztetett, a suj tó felszabaditta!ott. Dc nem álla pittatott mé·g ·meg 
a péuz és mérték-egység, n~m a vétkct~ek kölcsönös kiszolgálta
tása j nem gor.doskodtak szövetségi egyetemről, s igy az ifjak el
lenkező tanokat valló országok ban neveltettek: a köz igazgatás, 
mellyet előbb a nagyobb házak minden uij nélkül kezeitek, a de
mokraczi:l.ban költsegessé vált. Hátra volt még a szerziidéa ujra
szerkeszté~e, melly, mint minden egyéb okmány 1815-röl, kontár
mű lévén, nem hntár.ozta meg jól a cantonok egymásbozi viszo
nyait. Ezek kezdetben tisztán védelmi ~zükséghöl lépvén frigyre, 
soha sem fogamzott meg köztök egy erős és átalinas szövetség 
eszméje j s a hé\·, mclylyel, mihelyt lehetséges volt, a Napoleon 
által rájok tukmálttúl szabadulni igyekeztek, mutatta, mennyirc 
fölényben volt nálok az iinkorm:iuyzat érzete. Dc 30 után a de
mokraták, kik az apró C;jntonok cllenzékével találkoznak a gyii
lésen, különiisnek találjük1 hogy a kicsinyek ellensulyozzák a na
gyokat; hogy pó.sztorok és parasztok ar;nyit érjenek mint a mü
veltek és ügyjártasak: a nagyrav:\gyók nr.gy lJivatalobt szeretné
nek, minők csak terjedelmcs köztúrsasúgban találhatók: a nagy 
cantanok szurosaLL e;:;-ysó;,;et ohajtan:.\nak, fülPg Bern, mclly ural
kodó lenne, s kezelné a kormányt és nemzeti kincset. I<: törek
vésnek hatál'ozottan cllene szegezik magukat az ös Cantonok 1 

mellyek részletes suuvcraivitúsuldJall vannak feuyegetve; a rádi
calis és aristokratikus cantouok pedig ellc11kezö okokból h;üzde· 
nek az ellen. Schwciz illy mülon Jemagogikus szcnvP-Jélyek ál
tal szitott folytono~ viszályok sz.inhel}e líín: a jó h::zatiak közé 
utopisták vegyülnek, kikuck semmi ve~zteni valújuk nincs, s me
nekültek, kik rnindeu cunservutiv iutézméuy iránt gyülölettel van
nak eltelve: a szabadság olly ~zéLöségig vitetett, hogy mindcn 
egyes község r~szére függctlen~é:;ct höveteltek. 

A szabadtág tehát csak névleg létezett, miután az erő jutott 
Uralomra j B szabad CS3~Jatok al:J.h:itt~ttVán 1 OU~ lett a választások 
és határozatuk függetlensége. Miuden canton vérrel fcrlöztette 
magát harczhan ét> bitGfákon; Genf, az értelrni~ég és ipar fővá
rosa, három véres forradalrnat inditott, miudig demokratikusabb 
és protestaus szellemben j m:ís cantonole l!lfor;;ácsolúdtak, ugy 
hogy most !mszonhótre lelJCt t··nni sz:"lrnul:at; si) t 'Valli~;Lan a ti-
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zenhárom decuriák mindenike kiilönvált: az alkotmányok mind·~n 
évben változtak, niivnlvén a mPgalázottük é~ szenvt·diik, s l(övet
kezésképen a nyugtalanok számát. 

A politikai kérdések kiizé vall:í~iak IS Hgyültille A oP.esi 
congressu~, miként má~u1t, itt is figyelmen i,iviil hagyta a faj.du1t 
vagy a ldkii~;rnercteket, katholikusokat 1'!8 latinokat reformalusok 
és németekkel kevervén Öosze j a katlwliku3 Freiburgnak a pro
testam Murtent, a prote~tans Bernnek a ba.:;di püspökség,-t adták 
kárpót)á,ul: a scLwcizi piispiiköknek ninc:> metropolitájuk, miért 
is a nunciu~tbl függneit j a rítusok sinescnek összhangban a kriz
igazgatábi formával. A katbolilms Luurn \cgi·adicalisabb canton 
volt: a há1·om ősi canton kathuiikus, demokrata és conservutiv: 
Bernben mind a bukott aristukratia, mind a helyébe lépett libera
lismus protestaus: uj életre látván kelni a vallásos érzelmet, Zü
rich szabadelvüi az alta! akarnak annak gátat vetni, hogy Strauss 
Fridl'iket hivják meg tanárnak , ki t:-~gadja Krisztus istenségót 
(421. lap); dc a nép clüzi ezt, s megbuktatja kormányát, melly 
olly kevéssé értette meg öt. A három vezér-canton közül egye
dül Luzern volt katholikus, jóllehet a cantanok felénél több vallja 
e hitet; miért is nem tarthatta fenn az egyensulyt a másik ket
tövel szemköz t. Bern, me Ily mind népessége ( ~65,!100) mind gaz

dagságánál fogva legtekintélyesebb volt, egész Schwciz központjává 
ohajtván lenni, a katholikusokat igyekezett pártjára vonni: és sikerült 
is az neki, midön a radicalis párt képviselőjéül veh·én fel magát, 
bét, részint protestaus részint katholikus cantont, s magát Luzernt 
is, véd és daczszövctségbe vonta j s egy, Badenben tartott gyülé
sen katholikus ellcnc3 határozatok hozattak. Róma tiltakozott, a 
meg nem hallgattatván átold•al sujtotta öket. 

Aargauban, mclly alárendelt tartományból fi.iggctlen canton 
lett, nem volt ösi nemesség, nem nagy város, mclly tüzhelyül 
szolgálhatott volna a politikai cselszövényekmk j miért is J 830-
ban minden nrhézsóg nélkül népiesen szervezhctte magát. De 
sz.ázhatvanezet· lakói kiizül kilcnczveuezei' protcstans, miért is el
nyomólag bánnak a katholikusokkal, kik viszont, gazdag kolosto
raikra tánm~zkodva, nem csekély cllenállú~t lejtcJ;ek ki. 1840-ben 
tiz éyi kisérlet után felíilvizsgáltntván az alkotmány, a katholiku
soktól megtagadtatott a jngcgycnW~ég. Luz1~rn ellenben, felülvizs
gálván alkotmány-szcrzííd<lsét, visszaliclyezi jogaikba a katholiku
sokat, B illy módon felmondja a sziivetségct s a baclcr.i czikkclyc

kct. A tiibbick dültbr jiíncl•; s Bel'n1 Aarg:•u1 Solothul'n1 Basel 
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vidéke és más protestaosok fegyvert fogván Muri apátság uradal
mába törnek (1811), erőszakosan elüzik a szerzeteseket, eltöi'löt
teknek nyilvánitják a kolostorokat, elkobzottaknak javaikat; s fé
lelmet és halált terjesztve hajtják végre határozataikat. 

A 15-iki szövetség-szerzödés biztosítja "a ko lostorok és káp
talanok létét és javait." Várni lebetett tehát, hogy a szövetség 
meg fogja akadályozni ez erőszakoskodást: de a központi kormány
nak nem volt ereje érvényesiteni saját határozatait ; azonkivül 
Bern, egyik igazgató canton, Aargau párijára állott; s a prote· 
stansok ama czikkelyre támaszkodtak, mclly minden cantonnak 
jogot ad saját belügyét tetszése szerint intézni: a diplomaczia be
keveredik á dologba : Ausztria fenyegető fellépés é vel növeli az 
izgatottságot. 

Luzern, mclly mialatt a protestansok kezében volt a köz
igazgatás, két franci~kánus kolostort törült el, változtatván a kor
mányt, arra kérte a pipát, hagyná jóvá a megtörtént dolgot, mi
után nem volt idöszerii ujból helyreállitani a kolostorokat. A pápa 
beleegyezett, azon feltétel alatt, hogy jószágaikból egy közös se
minarium alapittassek; egyszersmir::d óhaját is kifejezte: bizatnék 
az jezsuitákra, kik már más cantonokban is gyalwrolták e tisztet. 
Engedve e kivánságnal{ hét atyát hivtak meg FreibUl·gból, mi 
tüzbe hozta az ellenpártot; Luzern szilárdan állot t határozata me l
lett, mint ki függetlenséget látta megtámadva; mils eantonok ked
vező alkulomnak találtak ezt, hogy boszújokat töltsék, megtörjék 
Luzernt, szab~d folyást engedjenek gyülöletöknek .a jezsuiták el
len 1), s megalapítsák az egységes köztársaságot. ÜsE>zeesküvés 
jött létre (1844 decz. 3), mellynck czélja volt meggyilkolni a 
luzerni tisztviselökct., mi azonban nem sikeriilt. Ekkor fegyveres 
kézzel törtek be a szabad csapatok, de részint leölettck, részint 
szétszórattak. Vezérök Dr. Steigcr, miulán elitéltetett s kegyelem
ért esedezett volna, szökéssel ruentettc meg életét. Ha párthivei 
diadalt ülnek e föliiit, természetes dolog: de hogy kormányok is 
tapsoljanak, ez arczúl-csapása az erkölcsiségnek, mellynek csak 
egyetlen itélete van mindaz irányában, ki saját hazáján erőszakot 

l) Hogy a ;ez8uita olt úgy Iloiul am'.,utt, J•uszlÍ1o párl·elneveú~, világosan 

kitünik Al brecht Pelhit•ásából a scl,wei.;i nemzethez, mellyhen rnondat.ik: "Ki k ül 
hatalmakkal ijeszt benoüoket, nem ismeri a k<iz,zellemet, melly or.-;záguokon ki· 

vül uralkodik; Iti ezt teszi, nemzeti erólyiinket ltrulja cl; ar. illycu ,·omenativ, 
pietista vagy jezsuita." 



követ el. Rövid idő alatt Leu, a katholikus párt feje Lu:ternhan, 
~gyában gyilkoltatott meg. A pártok, mellyek illy eszközökhöz 
folyamodnak, önmagukat itélik el. A szövetséggyülés nem bátor
kodott megsérteni sem a tiirelmet, sem egy tagjának függetlensé
gél j de fenyegetö szavak hangzottak, s titokban készült a háboru. 

Mit érnek most már a azó és törvényességi harczok vagy a 
szövétségi vitatkozásolt, midön fegyvert szaritanak a markok, s a 
lelkiismeret tiltakor.ásai is az okoskodás bizonytalansagai napon
ként az erő határozatának vettetnek 11lá? És erőszakkal törtek 
be ujra Luzernbe, (18!5 apr. J), Ochsenbein vezetése alatt; erő
szakkal döntetett meg Genf kormánya ( 184 6 okt. 8 J, melly pedig 
átaJános szavazat utján választatott, s más, határtalan demokraezián 
alapuló statutum léptetett életbe, egyetlen gyülekezettel, mellyben 
mindenkinek szava van, B melly választja a tisztviselöket; s mind
azt elüzvén vagy kizárván, ki a tömegből felküzdötte magát, ki 
valamivel birt, ki díj nélkül szol~!llt, maga a társadalmi együtt
élés alapjait is felforgatással fenyegetik. A megfélemlitett határoa 
hatalmak fenyegetlízve fegyverkeznek; Luzern, Freiburg, Wallis, 
Scwhyz, Uri, Zug, Unterwaldcn katholikus cantanok védelmi szük
ségböl szövetkcznek, mindamellett eljárásuk mint törvéuytclen hely
telenittetik, s a szövetségg yűlésen e külön szövetség feloszlatását 
sürgetik. Hogy e czélra elegendő szavazatot nyerjenek, több 
cantonban részletes forradalmak indittatnak: de Ochsenbein, el
foglalván a szövetséggyülés elnöki széltét ( 184 7 j ul.), többé már 
uem a jezsuitakról vagy szövetségröl, hanem Schweiz egységéről 

beszél, s Bern helvét kormányt alakit. A uép részint fegyvert 
fog, részint tömegesen zarándokol Einsiedelnbe és Flue Miklós sir
jához j a katholikus cantanok tiltakoznak a határozatok ellen, 
mellyek függetlenségöket fenyegetik, s fegynn·el készülnek meg· 
védeni lelkiismeretök szabadságát B azon jogot, hogy önállólag in
tézhessék belügyeiket. Testvér vér szonnyezi be Schweiz nyug~l· 
mas völgyeit, e a különvált rész legyőzetik (nov.). 

Most uj alkotmány készítéséhez fogtak, ruellyet 1848 szept. 
12-én elfogadott a szövetséggyülés. A ezerint a szövetséggyülée, 
melly Bernben székel, áll egy nemzeti tanácc;ból s az államok 
egy tanácsából. Amannak tagjait, mindcn tiz.enkétezer lakos után 
egyet, a c.antonok vála<~ztják, három évre terjedö hatalommal: a 
másikba minden canton két egyént választ. A nemzetgyüléli egy, 
hét tagból álló szövetségi végrehajtó tanácsot választ, mellynek ha
talma három évre terjed s egészen uj ból alakittatik j mind engek1 
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mind az egész szövetségnek élén egy elnök és egy alelnök áll, 

ltik évenként változnak, B csak egy évi időköz után választathat

nak ujra. A hadügyek, szövetségek, szerzödések, kiililgyek, pós

ták és vámok a szövet<~égi gyülés körébe tartoznak. Továbbá a 

szöve1séggyülés által választott tizenegy rendes és tizenegy pót

tagb{Jf álló sziivetségi törvényszék ítél a polgári ügyekben a 

cantonok, vagy ezek s a szövetség, vagy a cnntonok és szövetség 

B az egyesek között. 

Adja Isten, hogy Schweiz képes legyen kibekiteni az erőt a 

szabadsággal j ha nem bukott el ziláltságában, ne bomoljék fel 

most, midön ei·Öteljcs összhang u1·a\kodik viszonyaiban j s közpon
tosih·án a hatalmat a nélkül hogy a cantonolt egyedi létét, s a 

kormányok és birtokok ősi formáit megsemmisítené 1 szolgáljon 

példányképül a közhh·sasági alkotmányuk kedvelöinek. 

BUSZONKILENCZEDIK FEJEZET. 

S c a n d i n a v i a. 

A forradalom uralkodókká ldt katonái ltözöl Bernadotte volt 

az egyedüli, ki megtartotta a trónt s dynasti~l.t alapitott. Miut 

önkénytes a királyi tengerész-ezreJben sergeant major tisztsóget viselt, 

midön ldlőrt a forradalnm, melly iít fcjedclemségrr, majd a svéd 

trón lépcsőire volt emelendő. Régi kiiztr.I'Jas:igi katona lévén, 

meg tudta őrizni saját szemólyiségét1 midiín a legtöbben clhomá

lyosittatni engedték :J.zt Napoleon I'endkivüli egyénisége által j ugy 

hogy egyedül ö ötlött szemébe egy népnek, melly királyt keresett 

e fényes csillag bolygói között. Mol'itantól kötelességének tartotta 

kiváló figyelemmel lenni Svédország érdekei iránt; s rniuthogy 

ennek scm oka nem volt gyülölni az angolokat, scm módja ke

reskedelem nélkül l\lni, ő vonakotlott hozzájárulni a szárazföldi 

zárlathoz, B innen szimnaztak a ]<;ellcmetlcr:ségck, mellyek Napo

leon régi tábornokából annak tevékeny ellensrgévé változtatták 

öt át. Némcllyek azt úllitják, hogy Bcl'lladotte maga ösztönözte 

a ki1·ályol<at Fra11cziaur~dg ura ellen j m:isok ~zcrint kö<.bellj<hó 

lett volna azok és Napoleon közölt; rná~ok azt mondják, Napo

leon helyét szándékozott elfoglalni; máwk szerint ismét a régi 

jacobinusokknl értett volna egyet a f1·anczia köztát·saság fcleleve-
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nitése iránt. Mindezt, s még többet is mondanak: de a tény az, 
hogy a bé1:si congressus megtartotta őt királyságában. 

Non·égorszi•g. 
Pomerániának a ki eli szerződés szerint (:814 jrm. 14) Dá

niáboz kellett volna csatoltatnia kárpótlá,;ul N orvegiáért: de nem 
tévén ez eleget kötelezctts(·geinek, Svédország fegyveres kézzel 
foglalta el Norvegiát (1814 május), s a bevégzett tényt minden 
kárpótlás nélkül elismertette; aztán, nem bizván hozzá, hogy há
boru esr;tén megőrizhesse, Pomeraniát és Riigen szigetét Porosz
országnak adta el öt millitiét•t. 

Illy rnódon egyesittetett két or3zág, rnellyek teljesen külön
büzii alkotmánynyal birta!;:. 1814-ben összeülvén az országgyülés 
négy nap alatt elkészítette a norvég alkotmányt, mellyet a bécsi 
congressus késedelem nélkül megr;rüsitett. Nagyon hasonlit az 
amerikaihoz; dcmokraczia királyi trónnal, mi helyén van olly 
országban, hol a hübérség soha sem vert gyökeret, hol a pórnép 
mindig 1:1zabad, s a birtok apró részletekre osztott volt. 1.\'Iinden 
huszonöt é;·es norvég választó, ha birtokos, vagy élethossziglani 
haszonélvezője vagy bérlője valameily birtoknak, vagy városi pol
gár; harmincz éves korában választható, föltéve, hogy nincs az 
udvarnál, vagy valameily miniszteriumban alkalmazva, nem nyu
galmazott 1 vagy nem alárendelt valameily kereskedelmi ht.zban. 
A szavads nyilvánosan törtónik. A hároméves parlament (st o r
t h i n g) önmagát hivja össze, s a törvény, melly három legislatu
turán keresztül ment, nem szorul királyi szentesitésrc. S az örök
lési nemesség eltörlése e nélkül ment végbe. Nincs tisztességes 
kerrsetmríd, me !ly ott képvisel ve nem volna, miért is mindenféle 
állásu emberek jelennek meg az országgyliléscn: az elnök és al
elnök mínden nyolcz napban változnak, s az ülés kezdetén a star
thing negyedrésze felső kamrává választatik (l a g t h i n g), melly 
határoz az alsó kamra (o d e ls t h i n g) javaslatai fölött, s ítél az 
az által vádolt miniszterek ügyében. A minisztcr nincs jelen a 
vitatkozásokon. Nem csak hogy igen szabad ott a sajtó, hanem 
a kormány még kedvez is a lapoknal\, felmentvén azokat a pósta 
dij alól. A halálbüntetés i&mcrellen. A cuitus igen költséges, 
mcrt. majdnem mínd mcgtal'tattak a czcrcmoniák, mellyek a luthe
rani~;ru us clött szokásban voltak. 1845 j uniusban határozatba me nt 
a katholikusok felszabadítása, mig Svédhonban perbe fogatik, ki 
elhagyja a luthenmus egyh{~zat. Az cgyszerü erkölcsökkel biró 
Non·egia tehát élvezi a szabadság jiJtéteménycit. 
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s,·édország. 
A hűbérség 82-t felé hatolt be Sv~dorezágba, midön Brand

tassund irtott földeket adott alattvalóinak müvelés alá katonai szal
gálat -ragy megfelelő adó kötelezettséggeL A korona aztán saját 
&ou verainitását mások1·a ruházta, e földek egyenes uralmával j de 
nem lévén ott sem helyettesitési törvény, sem elsöaziilöttségi jog, 
valódi aristokraeziáról nem lehetett sz ó. XI V. Eric, \Vasa Gusztáv 
fia, volt az elsö, Iti nemesi czimeket hozott be (15ö2), mellyek 
aztán ruegszaporodtak u egymást követő háboruk alkalmával: de 
az illy nemes ti:;dek nem voltak függetlenek a koronát611 sem 
testületet nem képeztek j ellenben a p11pság, ruelly nagyszerü cl
idegenithetlen uradalmakkal birt, tág körii hatalmat élvezett. A 
városi népség, szegény és ipar nélkül lévén az ország, nélkülözte 
az oröt j a parasztok képezték a népesség zömét j ezek szabadok 
voltak, katonát nem a bübéruraknak, hanem a királynak adtak j 
vadászat végett folytonosan fegyverben voltak, B azért soha meg 
nem hódittattak. A választás alá esö korona mind szigorubb meg
uoritásokkal adományoztatott. .Már a XIII. századtól egy souve· 
rain tanács hányta meg a kormány-ügyeket; melly senatust a ki
rály nevezte ugyan, de az országos rendek lettJhették. Az Oxen
stierna minisztersége alatt életbe léptetett alkotmányt III. Gusztáv 
megszüntette 1799-ben; IV. Guaztáv Adolf letétetvén Söderman
land herczege (304. lap.) által, (1809 jun. 6), a rend~k egybeültek, 
és sebtében uj alkotmányt ütöttek össze. Egyedüli czéljok a ki
rályi hatalom megszoritása lévén, minden követ járult ahhoz vala
melly javaslattal, s rnindezen ja\'aslatok elfogadtattak, anélkül, 
hogy rcndez~;;ökkel törödtek volna j miért is igen zavaros ez al. 
kotmány, s részben hasonlit á régi Oxenstiernaféléhez. 

Az országgyülés áll a nemesek, a papság, a városi és vidéki 
nép kamráiból. A papi rendet, rnellynek látható feje a király, az 
upsalai érsek, tizenogy püspök, s az egyházmegyék papjai által 
választott kö,·ctek k~pezik. A luthcranismus keveset változtatott 
a népen, mclly new volt arra elkészítve, s a papság igen gazdag, 
a cuitus fényes. S,.,·edenborg Illuminatusain:.k felekezete száruos 
követökre talált ott. A király miutegy kétezer négysz1h család•>t 
emelt nemességre, s iratott az aranykönyvbe; a nemesek száma 
vá:ltozhatlanul meg VII ll ezabva j minden nemes családfő, akár érde
mes al!ár nem, tényleges tagja a kamrának. A nemesi földek 
nd6mentcsek. A váro:;i polgárok a nyolczvanöt vá1·os választottjai 
által képviseltetnek 1 melly városok lakóinak száma nem megy 
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többre 2iiO,OOO-nél; a vidéki kö\·etek kerületekként választatnak, 
s birtokosoknak kell lenniök j a nem Lírtokosok semmiféle képvi
selöséget nem vállalhatnak, bármilly tanultak, vagy gyárfőnökök 
vagy törvénytudók legyenek. A parasztok rende 2.600,000 egyént 
foglal magában, kik kétharmadát birják a földnek. A rendek 
minden ötödik évben össz~ülnek, hogy megvizsgálják a számadást, 
s megszavazzák aa adót, s külön rendek szerint szavaznak; illy 
módon az utólsónak buknia kell, mert ha három rend elfogad va
lamit, a negyedik tiltakozása mit sem ér. Egyedül az alaptörvé
nyekre nézve kivántatik egy hanguság j s a törvényjavaslat fölött 
mindjárt vitatkoznak ugyan, de csak a jövö ülésszakban, tehát öt 
év mulva szavaznak. Ennél fogva igen nehéz ott a határozat-ho
zatal. A király megállapitott formák szerint, s egy kilencztagú 
államtanácscsal kormányoz, kiket, mint átalában minden hivatal· 
nokot és diploma tát, ő nevez j ha egy évig távol vAn, a trón üres
nek nyilvánittatik. 

Az országos rendek egy igazgágszolgáltatási gondookot ne
veznek, kinek kötelessége ő1·ködni a törvények szigoru megtartása 
fölött, s egy alkotmány-bizottmányt, melly maga elé terjesztelheti 
az államtanács szóbeli pereit, s szükség esetén vád alá helyezheti 
a minisztereket. A sa j tó szabad; de a CancelJár elnyomhatja a 
lapokat. Esküdtszékek egyedül Bajtóvétségekben itélnek. Svéd· 
országnak sajátságos intézménye a közvélemény ítélö-széke (o p i
n i o n s n am u d), egy neme az ostracismusnak, me Ily igen alkal
mas a vég•·ehajtó hatalom tulkapásainak meggátlásá•·a. A törvény
hozásban sokat megtartottak a régiböJ j és Hoha sem Jön kihirdetve 
a ki•·aly által 18B3·ban rendezett törvénykönyv. 

Könnyen belátható, miszet·int az alkotmányban nem uralko
dik egyenlöség; a kevésb Lé számos rend birja a hivatalokat, nyo
mósabb szava van az országgyi.ilésen, megveti a kereskedelmet, 
melly elveszne, ha idegenek nem öntenének bele életet. Minden 
iparág előjogokban részesül 1 kivéve a földmüvelést; e megkülön· 
böztetéBek sarkalják a hiuságot j B a testületi szellem kárára van 
a személyes erkölcsiségnek. 

A katonai rendszer jó, B különös emlitést érdemel az i n· 
d e l ta hadsereg. Régente a birtokosok birtok-aránylag bizonyos 
számu emberekkel tartoztak kisérni a királyt há.boruba j s a gaz· 
dagabbak, kik lovon l:!zolgáltak, v á l as z t ás i j o g o t és nemessé· 
get nyertek. XI. Károly elégtelennek látván az állam-pénztárt 
egy állandó l1adsereg fenntartására, az 1680-iki R e d u c t i o által 
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igen sok birtokot szállitott vissza a koronára. Ek kor zsoldos ez
redek et állitott (vaerfvade); a tiszteknek éi5 altiRzteknek (hos
t e ll e) z:>old helyett jószágo(, at adott: a tartományoknak továbbra 
is kötelességök maradt katouákat szolgáltatni, kik szükség e~etén 
kivül, elszórt h~~zacilkál< b:m lak nak, s fizetés helyett földel bp nak 
müvelés végett: illy módon Svédor;;zág lénrg<•sen nemzeti csa
patokra tett szert, mellyek nem puhulnak el béke idején. A tisz
tek l{özül soltan polgári hivatalt i~ visdnek. 

Meghalálozván XIII. Károly (1818 febr. 5), Bernadottc, mi
után Norvegi~ban egy hirtelen kit~irt forradalmat elfojtott, mind
két orsz!'tgban megkoronáztatott. Vallást, politikát változtatui tudó, 
s inkább tények mint eszmék embere lévén, fenntartotta méltósá
gát szemben a Szcnt·szövet3éggel , melly szabadság ellenes taná· 
r.sait akarta rátukmálni. Hosszu életén át. (t 1844 mart. 8) foga
dott hazúja felvirágoztat:isán munkálkodott; daczára a trónköve
Íelö dyoastiának s a szabad sajtónak, fenn tudta tartani a béltét i 
nemzetgazdászari csodákat müvelt i s bár sok elemi csapás érte az 
országot, a svéd adósságot majdnem egészen törlesztette, Norve· 
giáét pedig felére szállitotta alá. Svédországban javulásnak indul 
a földmüvelés, s mig előLb sok magot szállitott be, most már ki 
is vihet; 1805-töl 28-ig tizennyolcz száztólival szaporodott a né· 
pessl!g; de n:~gy ott a szegények száma. 

Különösen gazdagok a timsó, kékeny (kobalt), ón hányák; a 
kongsbergi eziist· b~l.nyák ban szorgalmasan dolgoznak; a vas leg
jobb egész Európlibnn. Tengerészete kitiinö, mire nagy szükség 
van olly 01·sz:~gban, mellynek határai kilencz tizedrészben tengert 
érintenek, s nem is j:h nal,"y nehézséggel elöállitása, mert az er· 
d ök pompás építkezési anyago t szolgáltatnak. 18:?2· ben a tavak 
között a Trolhittta és Gotia csatornák nyittattak, mellyek ált&l 
össze lőn ldHve a két tenger s megrövidült az út Oroszország, 
Anglia és Amerika kiizött; 35- ben pedig nagyszerii országut nyi
lott meg a norvég alpokon keresztül. Egy, L):i7 -ben alapított, a 
királytól független bank pénz·j~gycket bocsát ki, s három száztúli
ra kölcsönüz a föl,Jmüveselme 1\ és kcreskrrliikr:ek. Mindenfclé 
gőzösök j!trnak, s most vasutah:at lHveznek, mcllyck Stockll'ilm
mal és <'gymással összekii~s.Sk a Katt<'~at, a Sund, a Balli-~cnger 

s a Botui-öböl fiibb kikiit.iiit; mi állni felszab:ulittatnt'•k a sundi 
útvámtól, melly Svédo1·gzágot D:í.nia adbzúj;í.v;Í. teszi. A uemcs~ég, 
bár minden polgá.-i és katonai hi\·atalhoz előjoga v.:m, azon mér
tókbcn Si:egénycdik a mint a kereskedők cmcllt~dnelt ; s mig csf.k 
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nem régiben a földbidok egy harmada volt kezei között, most 
mát· a polgárokra, vagy a parasztokra szállott át, vagy zálogban 
van: az egyházi méltóságokhoz nem nemesek is jutnak, kik illy 
módon képesittetnek, hogy az országgy!ilési 1, övetekre szavazó 
négy testület valamellyikébe beléph1.~ssenek. De az ország csak 
akkor fog teljesen zöld ágt·a jutni, ha a papi és néposztály sze
repet cserélendnek, s ha Svédország szabad kereskedelme segitend 
a fa és a vas hiányon, melly Európában én~zhetii. 

S a szomszéd No1·végia p~ldúja, nem kiilüuLen am:~. mozga
lom, mellyet a század sokféle viszontaguígai, s a vitatkozások kel
tettek a szellemckben, már is job!J állapot utáni vágygyal da
gasz.tják a kebleket. A választó jognak minden polgá•-ra kiter
jesztése; a négy rendnek egyenlií szám ú választókra szaritása; 
mindezekböl alakitolt egyetlen karm·a, melly fejenként sza\·azzon, 
s válaszsza a felső kamrát, ezek az átaloinos ohajtásolc. Azonban 
a bécsi Congrcssus által, miként másutt úgy itt is minden körül
t,. kintés nélkül egyesitett két kiiliinbözi) nép nem igen tud meg
~'gyezni ; s a Dofrin hegyeken át Bemadotte ál tal nyitott költsé
ges út sem leend eló,;séges arra, hogy összekösse Svédországot 
Norvégiával, mellyet mind nyelve, mind a tenger közelebb vitt 
Dániához. 

Ui111in. 
Dánia sziík hat:\rok kiizé szorittatott, nem gazdag, B adós

só.~gal van terhelve a Id.boru következtében, mellyet azért vitt, 
hogy hií maradjon F'rancziaorsz:ighoz. Jó ket·cskedelmi tengeré
szetc nem csak az északi halúszatokon, hanern Malesiában s a 
chinai vizeken is Bzerepel, Lár Norvégia elvesztése által legjobb 
tengerészeitill fosztatott rnc~. Afrikai birtokait csak nem régiben 
adta el Nagy-Britanniáuák. bland olly fontusságra tett szert, hogy 
most már nt~m igen jutna senkinek eszébe, mint egykor, javasolni 
ama kiégett vulkán tölc~ér elhngyását, B kevés lakóinak Jütlandba 
szállitását. 

Másik kárpótlásul az elvesztett Norvégiáért Dánia a bécsi 
osztozkodáson Sund útvámját nyerte. Akkoribr.n ez csekélység 
volt, de a kereskedelem növekedtével annyira emelkedett, hogy 
most már az ország fő be\•étdi forrását képezi 1). De :>z idegenek 

1 ) 18H--ben nmjduen1 h nt miiLót jövedelmezett. H fiú nngol, 3 788 svéd, 
:!87~ por0sz, ~Ot )!j hauuúvvr 1~1-1 nau!\ !eullllrg-i, 1267 Ju,Jiallfl, 7 G 3 oro:ir-1 ;)02 fra .

czia, ~at, hujt, Jnent ot.t :í.t. 
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aziintelen tiltakoznak a tenger e fonák elzárása ellen, s minden 
módot megkisérlenek annak kijátszására, ha már meg nem szün
tethetik. 

A dán monarchák, kik, miután a nép 1660-ban minden ki
váltságáról lemondott részökt-e, absolut uralkodók voltak, semmit 
sem tettek a népért, azért is mindent sürgetni kellett ott, s mint
hogy előbb nem birlak intézményekkel, parlamentáris statuturnot 
kértek: de némellyek a régi szoká.Ha, mások az uj kori eszmékre 
akarták azt fektetni. V L Fridrik, a régi feszes ruodorban nevel
tetvén, nem igen tanult mérsékletet ezerencsétlen szövetségében 
Francziaországgal; uiindazáltal országára nézve hasznosnak látt ~t, 
ha hatalmát kissé szük.ebb kön-e szor·itja. FélelméLen az aristok
rntiától a polgárságnak kedvezett j a hivatalukra akadenJiai r~tngot 

kivánt, s a közigazgatási ti~ztvi:>elöknek nemesi kiváltságokat tu
lajdonított. l\Iég 1815-ben tartomáuyi gy Ul és eket igért, de sznát 
be nem váltotta, miglen a 30-iki fonadalom ott is mozgalomba 
hozta a kedélyeket. Ekkor· aztán kénytelen volt megadni az igért 
alkotmányt, tartományi, de csak tanácskozó gyülekezetekkel; or
szággyülésröl, törvényhozó parlamentröl, ny il váuoseágról, adó-meg
ajánlásról, vagy szaLad snjtt•rúl szó sem volt. E statuium szerint 
az ország négy részre oszlik; ezek: a d~nszigctek, .Jiitlaucl, Sehlel'
wig és Holstein herczegségck, minueuik egy ré::~zletes két évi tar
tamil gyliléssel, mellyek tngj~i közvetiimül a birtokosok által vá
lasztatnal{, kik bizonyos adó-összf'gP.t tizetnek. 

Bár csekélyek voltale, még is n:~gy ürömmel fogautattak ez 
engedmények: közben megerősödik a szabadelv ü ellenzék, melly 
Jütlandbau mindig monarchikus de demokratikus alappal, Hols
teinban ellenkezőleg aristokratikusnak mutatja magát. A francziá
nál inkább ohajtották a norvég alkotmányt, melly a közjogon alap
szik, társ&.dalmi és politikai kiváltság nélkül. Keresztély Fridrik 
maga adta ez alkotmányt a norvégeknek (18l4): ugyanazért mi
dön VIII Keresztély néven Dánia t!·ónjára lépett (18:19 decz. 3) 
reméllették, hogy ott is életbe fogja azt léptetni, ö, ki Olaszor
szágban a szabadelviiekkel tartott: de atyja nyomdokait látszott 
követni, söt a német tartományokat is le akarta igázni. Pedig hát 
látni volt, hogy az isteni jogrn nem lehet többé támaszkodni, s 
hogy csak úgy szilárdithatja meg trónját, ha népszerüvé teszi azt. 
Fia, VII. Fridrik alig hogy trónra ltípett (IR4R jan. 20), csakugyan 
meg is adta az alkotmányt 1). 

1) Azótll ll lelkiismeret swhr.d;6gu i' kim<•n.l!itotl D8.11il\ba11. 
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Mik.ént láttuk, 1460 óta Dániával az Oldenburg· ház alatt 
Schleswig herczegs6g, nznz déli Jütlaod, a dán korona hübére, a 
Holstein herczegség, a német hirodalom állama, egyesítve vannak, 
de olly módon, hogy az elválaszthatlanul összekötött két herczeg
ség csupán függési viazonyban áll Dániához. Két ágra szakadván 
az Oldenburg· ház, egyik Dániában uralkodott; a holstein-gottorpi 
pedig a herczegségek mint Dánia hűbéreinek nagyobb részét 
birta; mig egy részben, s bizonyos fontosabb ügyekre nézve, a 
két ág közösen gyakorolta a kormányt. Gottorp herczegei a roea· 
kiJdei békekötés alkalmával (16;)8 máj. 8) souveraineknek ismer· 
tették el magukat: de a dán királyok soha sem vették le szemei· 
ket a herczegségekröl, s 1720-ban ujból urai lőnek Scbleswign~k, 
73 ban pedig Holsteint is vidszaszerezték, mellyet aztán Oldenburg 
és Delmenhorat tartományokért cserélt'Slk ki. A két herczegség 
azonban mindig különállónak tekintetett, s illyekül ismertettek el 
a bécsi békében is, melly által a dán király, mint Holstein her· 
czege, tagja lett a német-szövetségnek, azonkivül hogy Lauenbut·got 
kárpótlás gyanánt kapta Norvegiáért. 

1\Iost azonban Dáni~o uralkodóháza végéhez látszik közeledni; 
s az öröklés nem ugyanazon szabály szerint történik ott, Schles
wigben, s Holstein és Lauenburg herczegségekben. Dániában az első
szülöttség van megállapítva, s fiörökös hiányában, női ágon firól fit·a 
száll, minélfogva hesseni Keresztély l<'ridrik lépett a trónra, ki a:r. 
előbbi király egyik nővérétől született: a herczegségekben ellen· 
ben a férfiaknak vau előjoguk a koronára; de vita tárgya, mint 
kelljen azt értelmezni. Az orosz császári ház, melly elsőbbséget 
igényel magának a Holstein-Sonderbut·giak fölött, igen nagy hord· 
erejü nyereruény nek tartaná, melly neki a német-szövetségben szé
ket adna. 18-46 julíusban Dánia királya kijelentette, miszerint a 
német herczegségek továbbra is részét képezendik amaz ország· 
nak; de Holstaint illetőleg nem nyilatkozott illy határozottan. E 
nyilatkozat ellen erősen tiltakoztak, s még inkább, midön VIII. 
Keresztély halála közelebb hozta az idegen öröklés eshetöségét. 
VII. Fridrik összehívta az alkotmányozó gyülést, mellyben Schles
wig és Holstein herczegségeit is egyenlő számu követek által let
tek volna képviselve. Ez által hittP. azokat kiengesztelhetni a sza
badságban : de ama kor a forradalmak kora volt; a herczegségek 
fegyvt:.rrel tiltakoznak, s az egybegyült német parlamentet hivják 
segélyül. Dánia legyőzi a lázongókat; azonban Poroszország ezek 
pártjára kel, mint végrehajtója a német gyülés rendelfltein.ek ; i 
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csaták és fegyverszünetek váltják fel egymást nyomoruságosan, 
függöben hagyván ama szegény országot. 

Tény, mikép a Dániához csatolt német népek nem képesek 
hasonulni n scandinávokk::tl, i:! még az Eiben túl is észlelhető a 
hajlam: törzs, nyelv és valLis szerint egyesiteni a neruzetekf't. 
1815 óta folytonosan funongtak a szaLadch·ü szellemek Schleswig 

és Holsteinban, de elnyomattak mint az Elbén innen. Ilogy ezek 
idegenkednek a dán nych•töl és szoldsoktól, s Németországhoz 
ohajtanak cRatoltatni , sokan belátták a félsziget<'n, kik visszaki
vánják a <'alruari uniilt. I<~mfl nyilvánuLba a titkos cr/inek, melly 
Európa n0peit nyelv, tiirz~, vallá:,;-rokonság flZl'l'Ínti csoportosulásra 
ösztönzi, hatványozt:\tott ott a fúlelem últal, !Jog-y Dánia egykot· 
az oro~z óriás zsákmányAiti cahetik. A ldron1 scandiu{w ország 
ujra egyesitése czéljáLúl tehát titkos tár~nlatok keletkeznek, s a 
tanulők számos gyiilekezetei minden t>rejüket e terv valósitására 
igérik forditani, remél vén, miszerint a scandiuáv egység gátat 

emelend Oroszország s az ~~~zal<i-tenger között 1 mclly után 
vágyakozik. 

HARMINCZADIK FEJEZET. 

A b r i t t h i r o d a 1 om. 

A franczia fonadalom valódi és egyedül állhatatos ellen.:~ége 

Anglia volt j s a toryk kitart:'tsa mindazok bámulatát fel költötte, 
kik csod1\.lói a sikernek. Napoleon úgy vélte, megfojtja a szigetet 
az által, hogy megtiltotta Európának elfogadni annak áru it és ha
jóit j s a sziget a helyett hogy szenvedett volna, hasznot húzott 
abból j menten ruinden vetélyt:iratól, N e p t u n sz i g o n y á t ra
gadta kezébe, mclly kormánypálczája a világna!< j a kormány ál
tal fölvett roppant kölcsönök magánosok kezébe jutottak, kik meg

gazdagodtak; s a nemzeti Hike növekedését eléggé mutatta a töld
müvelés, tengerészet, kézmüipar emelkedése, a költséges vállala
tok, csatornák, medenczék (docks), mcllyek a legnagyobb hajókat 
is képesek befogadni. Ilozzáférhctlen lévén a hadseregeknek, 
mcllyek míndcn máshová eljutottak, Anglia menhelyet nyitott min· 
denki, maga Napoleon Wkéinck is j a szárazfiildi zárlat nyeresé· 
ges cscmpéAzetct nyujtott rw 1(i1 mig Em·6p:1. tiibhi r.'~sze az elsU 
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anyagokat is csupán ti.He szerezhette meg. A gyapot, melly Lon
donban és Manchesterben 2.50 lirán kelt, Hamburgban három, Pá
rizsban négyszeres áron tizettetett; s a kézmü v ek, mellyeket Ang
lia azoigáitatott a Continensnek, 50-300 száztólival drágábbak 
voltak mint a szigeten: roppant nyereség, melly feledtette a bevi
tellel járt veszélyeket. 

S Anglia győztesen hagyta el a küzdtért, bár igen megter
helve. liT. György alatt 1815- ig ezerháromszáz nyolczvanhat mil
lió font aterJinget tettek a bevételek; s mindamellett még más öt
százharminczegy millió adósságot csináltak : s bár akkor sok ki
adás, következésképen sok teher meg lőn szüntetve, negyvenhat 
millió sterling rendes bevételböJ az adósaági kamatok negyvenkét 
milliót, s a béke-költségek tizennyolczat nyeltek el. Hogy a 
béke elsö évében Anglia olly szükséget szenvedett, rninöt soha a 
zár tartama alatt, csak az fogja csodálni, ki elfeledi, miszerint 
annak megszl!ntével ö is megszünt egyedüli úrnője lenni a tes
gereknek. A toryk tehát nem élvezték a diadalt, melly az ö mü
vök volt, s reform-eszmék keletkeztek abból, mellyek egyikét az
tán a külviszonyokban Canning, másikát a kereskedelmi politiká
ban Huskisson, harmadikát az alkotmányban Grey ét·vényesitették. 

Anglia politikája kereskedelmi, melly az ipar-termelés növe
lésében vagy legalább fentartásában áll, uj piaczok nyitása által, 
Ennek következményei künn kereskedelmi ezerzödesek és h6di
tások, benn ezerféle feladatok, mellyek a kormányt és ellenzéket 
foglalltoztatják. A whigek által behivott Hannover dynastia el
lenséges érzületünek találta maga iránt az aristokracziát, kedvezett 
a kereskedelemnek, de könnyíteni igyekezett a birtokon, s a fi
nancziát közvetett adók ra (e x c is e) fektette. A napoleoni háboru 
alatt kénytelenek voltak behozni a jövedelmi adót (i n c o ro e t a x), 
melly látható tökékkel nem biró jövedelmekre vettetett, minök a 
nyugdíjak vagy hivatalok, s a birtok-adót (p r o p e r t y t a x) az 
ingó vagy ingatlan tökék jövedelmeitöl, minök a föld-, házbér, ka
matok 1). Helyre állván a béke, fen akarták azokat tartani: de 
a parlament ellenszegült. 

A kézmügyárak nem látják el többé fegyverekkel és egyen-

1) 1843 elött, tiz évet küzépszA.mitAssnl véve föl, a vámok 587 éM fél mil
li6 lin\t, av: exciae, melly közvetlen fogyasztaKi tárgyakra vettetett, 375 mil
li6t, a bélyeg l 77 és fél milliót, mig u jövEldelern (incmne) és birtok (propll'l·ty) 

ad6 csak 12 milli6t jövedelmezett. 

XVIII. Hl 
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ruhák kal egész Európát, hol mindenfelé vaUlalkoz6k lépnek a \'er
seny terére j söt Indiában is gyapot-fonó és szövö-gyárak emel
kednek. Szerencsére, dél-Amerika gyarmatai, ftlggetlenitvéii ma
gukat, uj piaczokat nyitottak a britt iparnak j melly akkoron, a 
göz hatalmas segélyével, va~sal és gyapottal árasztotta el a· vilá
got 1), s foglalkozást ndott a kenyerl!t kérő Bépnek. 

De a háborut, mellyet Napoleon zajjal vitt, a barátok foly
tatták úgy csendben, az által, hogy vám-vonalakkal akadályozták 
az angol árúk bevitelét, s a gyarmatokban mt~gujitották az egyed
árúságot, melly a háboru alatt be lőn szüntetve. Még Sándor 
orosz czárt is arra birta a példa, hogy "lemondjon ama szabad 
forgalomr61, melly 1815-ben gyógyszm· gyanánt teleintetett Európa 
bajaira nézve" ~), s elfogadta a tarifát a nemzeti ipar vélt ér
dekébeu. 

A termények ára, melly igen magas volt a szárazföldi zár
lat idején, arra vitte a birtokosokat, hogy roppant költségeket fek
tessenek hálátlan földekbe j de alig kezdettek azok gyiimölcsözni, 
midön a béke megnyitja a tengereket, a termények ét·téke alá
száll, s a befel<tetett tőkék semmire mennek. Azonban a birto
kosok súlyos taksát vettetnek az idegen magok bevitelét·e, azaz 
elhatároztatják a közszükséget j s a nép szenvedett, megzavar
tatván az egyensuly a fogyasztók szüksége s a termesztök 
követelése között. Elmérgesedvén a belbajok, mellyeket a kül
hábot·u caillapitott, ujra felknpott azok pártja, kik a parlament 
átalakitását sürgették, olly m6don, hogy minden munkáBnak és 
termelönf'k joga legyen választani annak tagjait; BÖt a radicáli
sok azt ailarják, hogy ne vettessék adó alá, kinek nincs válasz
tási joga. A Spence-társulat összeesküvést szött a nivellatio ér
dekében (1817); miuuen város és község Hampden-clubot nyi
tott, mellynek jelszava volt: É b r e n és kés z e n l é g y; ezé lj ok 
volt elfoglalni a Tuwert, fölvettetni a város hidjait, lüzet vetni a 
katonai laktauyáiOiak, B illy úton gyökeresen átalakitani a parla
menteL Hogy elnyomhassák öket, kénytelenek voltak felfüggesz
teni a H a b e as C o r p u B t. 

Késöbb ( 1819 aug.) már nem ösBzeesküvésböl, hauem éhség 
miatt fegyverkeznek a proletárok Birminghamban és Manchester
ben, s "átalános szavazatot, reformot vagy halált" követelnek. A 

') 1803-lt-ig Anglia évenként 4~ milli6, s 1816 WI 22· ig 54 millif, ster
ling értéknyit vitt ki e czikkekb!ll. 

') Az nj vám-t~trif,. indokai; .Jnnuaire 1822-ríil, :H 7 lap. 
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gyülekezetek, Hunt és Wolseley által lelkesittetve, határozatokat 
hoznak: egy lovas csapat megrohanván az összegyülteket, mint
egy ezret leöl közülök. Ez nagy elkeseredést szül Castlereagh 
winiszter ellen j Hunt diadalmasan megsza badittatik: de a kor
mány betiltja a fegyverviselést, a katonai gyakorlatokat, a lá
zító iratokat j bélyeg alá veti a politikai lapokat és könyveket; e 
Európa kiváncsian vá':ja, mint fordul fel Angolor~zág. 

IV. György. 
Az öreg király halála után (1R20 jan. 29), ki gyakran őrült, 

s mindig bárgyu lévén, megmutatta, mennyit érnek a képviseleti 
inté..,mények, miután alatta olly válságot állott ki az ország, mi
nőt soha azelőtt, s első nemzetévé lett a világnak, a kormányzó· 
herezeg lépett trónra IV. György néven. Ez botrányos erkölcs· 
te)enség~t egy Rzenyes pör-látványnyal tetézte, mellyet neje, Braun
schweig Karolin, Wales herczegnője ellen inditott, ki Európában 
és Ázsiában járva kelve igen pazar volt szerelmi kegyeinek osz
togatásában, midőn pedig férje trónra jutott, azt kivánta, hogy 
neve mint királynéjé iktattaesék a liturgiába. Kivánsága vissza
utasittatott: a tory-miniszterek évi ötven millió starlioget ajánla· 
nak neki, ha nem veszi fel a czímet, s a Continensen marad j ha 
pt>dig hazatérne, pörrel fenyegetik. Ő hazatért (1821); s férje 
azt kivánta, hogy méltatlannak nyilvánittaesék az uralkodás1·a, s 
bontaseék fel a házasság. Az ellenzék mentegeti, mert a király 
és Castlereagh vádolja; s Canning lord Broughamrual védelmére 
kel. E heveH, kemény beszédü, irályában velős ügyvéd, ki fegy
vert kovácsolt magának az észbő!, órákon át el tudjA foglalni a 
kamrát, anélkül hogy untatná, a kamrákon kivül is igen tevé
keny lévén, sok, különösen jótékony társulatok feje; a me e t i n
g e kben méltatlankodik a tömegen j bántalmazza az ellenfeleket; 
naponként hétszer is tart beszédet különféle helyeken, hogy az 
arany hatalmát legyőzze a szó hatalmával. Segitsége sokat hasz
nált a fejedelemnőnek j még többet a népkegy. Az angol szemé
rem meg lőn sértve az illetlen leleplezések által; az esküdtek 
mindazáltal felmentő itéletet hoztak, e a királyi ügyész kénytelen 
volt azt mondani Karolinának: - "Menj, és ne vétkezzél többé." 
A három ország eszelős örömnek adja át magát, mert egy bűnös 
nöt megtarthatott j a király azonban nem engedi a koronázáson 
megjelenni ; s ö, visszautasíttatván W estminsterböl, a fölötti fájdal
mában meghal (aug. 7). Temetése valódi ovatio volt j s György 

45• 
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felkiáltott: "Ez életem legszebb napjainak egyike"' t). A hir mér
gezésnek tulajdonitotta halálát, mint szintén a Napóleonét is, melly 
majdnem egyidejüteg történt, mintha a kormány menekülni akart 
volna az akadályoktól a beállott terhes időben : &nnyi bi~onyoe, 
hogy akkoriban a tory-párt, melly kiemelkedett a Napóleonon 
nyert diadal által, kénytelen volt meghajolni a nép-vélemény elött, 
melly fölényre jutt>tt ez ut<'.bbi küzdelemben. 

A parlamentben arról vádolták a miniszteriumot, hogy uszály
hordozójává alacsonyította le magát a Szent-ezövetségnek 1 s az 
iránti tekintetböJ akadályozta a nagy nemzetet illö rnéltósággal 
lépni fel az 1820 után kitört forradalmakban. Azonban Anglia, 
mellyet simogattak és tiszteltek a királyok mig jó hasznát vették 
a közös ellenség ellen, elmulván a szükség, gyanut keltett a kabi
netekben, rnellyek az absolut politikához tértek vissza. A kl:izvé
Jemény beavatkozást sürgetett Spanyolországban az alkotmány ja
vára, melly 1812-ben már elismertetett Anglia által j s Grey és 
Brougham szemére hányták a kormánynak, hogy a követelt sem
legesség végett lábbal hagyja tapodtatni a szabudságot: s mint
hogy a királyok absolutismusa a kevésbbé szabadelvü angolok 
szemében is szálka, lord Castlereagh a troppaui és laibachi con
gressoson a népek önrendelkezési joga mellett küzdött belügyeiket 
illetőleg. De e miniszter elvesztette a népszerüséget, s midőn ma
gát kivégezte (1823 aug. 9) öngyilkosságának okát a nép lelkiis
merete furdalásában kereste, a miért eszközül hagyta magát hasz
náitatni a Szent-szövetség által. 

(;ann ing. 
Utóda Canning György, ki ellensége volt a demokracziának, 

de pártolta a szabadságot, minden igyekezetét oda irányozta, hogy 
visszaezerezze hazájának előbbi fölényét j pártolta az elnyomotta
kat, hogy gyengítse az elnyomókat, kész ezekkel társulni, ha illy 
uton kilátása van hatalma növelésére j irányt a tények1 nem esz
mék adnak aeki ; Európában olly elvek ellen küzd , m.ellyeket 
Amerikában védelmez, mert igy hozza ezt magával Anglia java. 
Huszonkét éves korában Pitt által bevezettetvén a parlamentbe, 
ellenharczosául lépett fel a franczia forradalomnak s a remények-

1) Egy más botrányos pör indittatott 1809-beo York herezeg ellen, kit ar
ról vádoltak, hogy barátnője miss Clarke közvetitésével áruba boc~átotta a tiszti 
rangokat; a bllr csekély szbtöbbséggel fölmentetett, miodazf.ltal a rdparancsnok
ságr61 le kellett mondania. 
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nek, mcllyokct az Európában keltett; boMzédcibon clas~ikai müvé
szetet és visszaemlékezéseket, nagy könnyüséget, ollykor fenséget 
és erélyt tanusitott 1 miért is a legjubb szónokok közölt érdemelt 
helyet. 1807 -ben a miniszteriumba jutván, két fő ténye volt: a dán 
semlegesség megsértése, s szövetkezése a spanyol forradalom mal. 
1809-ben megválván tárczájától Castlereaghval való ellenségeske
dése következtében, m ellynek párbaj lett a vége, nem folyt be 
Európa ujjáalakításába, mellyet ez utóbbi hajtott végre; s meg
kisérlette alábbszállitani az absolut monarchiák tulsulyát, elvonni 
hazáját a kényurakkali szövetségtöl ; s az elnyomó triumviratusnak 
sem l e g ess é g é t szegezte ellen, melly kész volt a népek javára 
lépni fel, ha a királyok le nem mondanának szándékukról egész 
Európát örszemwel tartani. - "Igaz (mondá), hogy az absolut 
monarchia s az absolut demokraczia között foly most a harcz, 
nyiltan vagy titokban. Igaz továbbá, hogy egy kor sem hasonlit 
inkább a Reformatio korához; s Erzsébet példáját követve, Anglia 
elhatározta élére állani a szabad nemzeteknek az önkényes hata
lom ellen. De Erzsébet maga is azok között volt, kik fölkeltek 
a római tekintély ellen, mig mi nem állunk ellenségeskedésben az 
absolut monarchiával 1 melly egy idö óta le van győzve nálunk. 
Készek lévén segélyt nyujtani az elnyomottaknak ugy egyik mint 
másik részröl, nem tartozik politikáokhoz bármellyikkel is szövet
kezni. Mi közünk nekünk olly népekkel, mellyek azért kelnek 
fel, hogy jogokat nyerjenek, mellyeket mi már régibb idö óta él
vezünk ? Mi az illyféle viszályok folyamát a már elért magas
latról szemiéijük, nem azon kegyetlen érzülettel, melly, a költö 
szerint, a hajótörést ezenvedettnek partról szemléléséböl szülemlik, 
hanem őszinte vágygyal enyhíteni, felvilágositaní, kiengesztelni, 
megmenteni; mindig példával; hol szükség, erővel is. A mi állá
sunk tehát a semlegesség, nem csak a küzdö nemzetek, hanem az 
l"llenmondó elvek között is'' 1). 

Erkölcstelen közömbösség! minek következtében be hagyta 
törni a francziákat Spanyolországba, örülvén, hogy megakadályozta 
a Szent-szövetségnek mint solidaria testületnek ottani fellépését. 
Az ellenzék szemére hányta, miszerint a szárazföldön érvényesülni 
engedi a Szent-szövetség elveit, hogy ellene müködjék az angol 
szabadságnak s megszoritsa azt: miért is a spanyol és olasz me
nekültek védelmet és segélyt találtak a szigeten, mellynek hazá-

•) 1823 april 28·iki ülh. 
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juk szabadsága érdekében is voltak tiltakozó vagy legalább szánakozó 
szavai. A vádolt Can n ing igy felelt: - "Talán, mert Francziaország el
foglalta Spanyolországot, zároini kellett volna Cadixot? Semmi esetre : 
én a másik félgömblln kerestem kártalanítás t; ha Francziaország 
birtokba vette Spanyolországot, akartam, hogy ne Indiákkal együtt 
bil:ja azt, s életre sz6litottam az nj világot, hogy az ó világban 
helyre állitsam az egyensulyt." 

Anglia valóban emell{edik, összhangban lévén szabály-elvei a 
keresked ök érdekeivel; az új szabad államok Amerikában tért 
nyitnak a nyerészkedésnek j nem különhen 11. csatornák és vasutak. 
Afrikában az angolok haborut inditottak az aschantok ellen, kik 
fenyegették a sierra-leonei gyarmatot, s az elsö veszteségek után 
erőt vettek rajtok ; Indiában a birmanok és marattoknak üzentek 
hadat, minek bizonyosan teljes meghóditás lesz az eredménye. 

Az angol bank. 
A tözsde-müvcleteket Angliában úgy tekintette a közönség 

mint egy nemét az uzsorának. 1802-b(•n, midön a kormánynak 
adott roppant kölcsön-lisszegek emelték c játék fontosságát, Lan
danban nagyszerü palotát emeltek annak helyiségeül, s szabály
zatot nyert, felvételi ezertartásokkal i minélfogva a tőzsde politikai 
társulattá nőtte ki magát, s mindenható Jön Európa ügyeiben, 
melly semmiféle financziális müveletbe nem ereszkedhetik anél
kül, hogy annak tanácsát ki ne k~rné. Huszonkilencz és fél mil
lió sterlinget hozván forgalomba , felszöktetheti vagy leszállittat
hatja az országos hitelpapirokat, s következésképen nyerészkedhe
tik j kénye szerint változtatván a repraesentativ jegyek mennyi
ségét, szabályozza a kül váltó-folyamot, azon mérvben vonzván 
vagy taszitván vissza a pénzt, a mint jegyeket bocsát ki, vagy 
visszavonja azo l{ at; s ez által mérvadólag hat a kivitelre. Illy 
m6don ura lévén a társadalom alapjainak, visszaélt hatalmával és 
sokszor válságot idézett elő. 

Az állam-kölcsön-rendszer akkor vette kezdetét, midőn nas
saui III. Vilmos, ki azt Hollandban tanulta el, a bank megalapí
tása végett I.200,UOO sterlinget vett fel nyolcz száztólira, s 1689-
töl 1702-ig 44.100,79 5 sterling adósságot csinált. Az indiai két 
társulat egyike a kormánynak két millió sterlinget ajánloti fel 
nyolcz száztólira, azon feltétel alatt, hogy 1711-ig visszafizettes
sék ; melly föltételnek nem lön elég téve. Montagu cancellar 
1696-ban 20 !irás jegyeket bocsátott ki, mellyek miután többé le 
nem számoltathattak, hat száztóli knmattal állósittattak ; ez eredete 
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az állósitott állam-adósságnak. A pénzügyi müveletek szllporod
tak Anna kormánya alatt, s igy az adósság 1500 millióra növe
kedett, mig a jövedelem 62 milli6 slcrling volt. l György, ki alatt 
a jövedelem 80 millióra emelkedett, igen takarékos lévén, 52 mil
lióra szállitotta alá az adósságot: de az aacheni békekötéskor is
mét 76-ra s a canadni háború alatt 160-ra szökött. E század 
tizenöt első évében 503 milliónál többel növekedett, úgy hogy a 
párizsi béke alkalmával már 864.822,454-et tett. Felhasználva a 
tőkék bőségét, az öt száztóli négyre, a négy három és félre, a 
három két es fél száztólira vétetett alá : de a helyett hogy keves
bedett volna az adósság, most az állósitott 19,000 millió frankra 
megy, mig a jövedelem 690 milliót tesz. 

A bank érdek-közösségöknél fogva, mintegy függeléke lett a 
kormánynak ; miért is egyetértésben azzal, a miniszterium nagyobb 
mérveket adhatott saját müveleteinek, s növelbette az adósságot, 
mig amaz gyarapította a hasznot; ugy hogy alapitásától 1790-ig, 
a részvényesek 51.546,666 sterlinget kaptak osztalékuL 1756-ig 
nem bocsátott ki husz sterlingnél kisebb jónyokat (bon); de 82-
ben 8.900,000 s 1816-ban 141!)53,000 aterJingre emelte alapját. A 
napoleoni háború alatt, a kormány összes ércz-tartalék-alapját ki
kölcsönözte; ennek, s a háborus időkben szokásos bizalmatlanság
nak következtében, a hitel ingott, a visszafizeté~i követelések an
nyira szaporodtak, hogy a bank nem volt képes többé azoknak 
eleget tenni. Akkor Anglia jó szelleme által sugaltatva a kabi
net ama terhes felelösséget vállalta magára, hogy felhatalmazta a 
bankok fizetéscit b~szüntetni, s kényszer- folyamot parancsolt je
gyei részére, egy és két sterling értékig. Ezek tehát tökéletesen 
a becses érczek helyét foglalták el, mellyek aközben a continen
sen voltak forgalomban. A bank, ujabb ujabb kiilcsiinökre kény
szerittetvén, ismét papírokat adott ki, s hosszabbitván a beváltási 
idöközt, felszöktette az ár11kat: de visszaté1·vén a béke, azon volt, 
hogy jegyei értékét emelje; s 1819-ben ujra folyóvá tétetvén a fi. 
zetés, tarti,zkodóbb lett a pénzjegyek kibocsátásában. 

A nyervágy idö szerint küliinbiizö alakokat öltött Angliában. 
A hábo1·ús korban karddal foglalta el a legyőzöttek javait; a Re
fo•·matió alkalmával a h e n y e ezerzetesek birtokait ragadta ma
gához, kik táplálták a népet i megszed te magát az amerikai gyar
matok ban, meg aztán Indiában i kezdetét vévén Ázsia megbódol
tatása, nábobbá alakult át i a napoleoni háború alatt csempészetet 
üzött, helyre állván a béke részvényekkel és állampapírokkal nye· 
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részkedett Kereskedelmi vállalatokba 425 millió frank volt be
fektetve j az amerikai köztársaságoknak; Göriigországnak, Nápoly
nak igen sokat kölcsönzött; nagy összegek fordittattak bánya
miivelésre; halászat, hajózáR, földmüvelés, gyárak, útépítés, haltar· 
tók, csatornák ásása, légszesz, viz-vezetés végett kétszázhetvenhá
rom társulat alakult. Illy módon négy millió lévén befektetve, 
sok papirt kell kibocsátani, miből látszólagos üzlet-könnyüség szü
lemlik; de minthogy ez csak mesterkélt, csakhamar érezhetö a 
k~szpénz hiány; a jegy· birtokosok valóditani igyekeznek azokat, 
tehát eladják a papirokat, minek következtében vesztenek becsök
ből az országos hitelpapirok, bezáratnak a mühelyek, megrendül a 
hitel. Ki nem lehet mondani, mi mindent kisérlettek meg, hogy 
elejét vegyék e bajnak; egyetlen ház l. 700,000 aterlioget fizetett, 
s még is megbukott; a pénz· v erde heteken át mitk ödött olly 
gyorsasággal amint csak gépei engedték ; a Goldsmith ház buká· 
sával, melly három ame1·ikai köztársaság részére kötött kölcsönt, 
alászállottak az amerikai papirolt. Mondják, hogy akkoriban két
ezer bukás történt, vagyis több mint a megelőző harmincz év alatt: 
a munkások ezrei maradtak dolog nélkül, másoknak bérök véte
tett alább; a düh a szövőszékek ellenében adta ki magát j s a 
szegényeket közsegély ben kellett részesíteni. 

E válságnak, melly az egész világon érezhető volt 1 okai 
gyanánt felhozzák: az igen elaprózott hiteljegyeket, minél fogva 
ollyanokra is kiterjesztetett a pénzverési jog, kik nem birtak 
egyenértékkel, még hitelben sem j a túlhajtott üzérkedést ugy a 
be- mint a kivitelben, főleg Dél-Amerikába ; egy általános háboru
nak, melly Angiiának egyedáruságot biztosított, hirtelen békére 
fordulását, melly átnlános versenyt nyitott j végre a megszoritáso
kat, mellyek elfogták a tökéket természetes rcnddtetésöktől. A 
miniszterium, hogy némileg segitsen a bajon, elnyomta a tarto
mányi bankok egy lírás jegyeit j e bankokat megszilárditotta az 
által, hogy a tartományokhan a londonitúl függö bankokat állitott j 
a királyi bank három millió sterlinget bocsátott a kézmüvesek 
rendelkezése alá, öt száztóli kamatra biztosíték mellett ; megköny
nyittatett az idegen mag-bevitel s a költözés : s illy módon las
sanként helyre állott a hitel. 

1833 aug. 29-én uj alapszabályokat nyert a bank. Most 350 
millió frank tőkéje van, beleértve a tartalékalapot, tizenegy fiók
bankkal a gyárvárosok ban. E tökt't az államnak kölcsönzi, s 
azonkivül, hogy pénzjegyeket bocsát ki, mellyek igen könnyitik 
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az üzlctet, s letétként tökéket fogad el, külöofélc pénzügyi azol
gálatokat teljesít, különösen az állam-kincs és adósság központi 
házáét, miért díjul évenként 6. 200,000 fraokot kap; állampapirok 
leszámitolál!ával keveset foglalkozik, s magas áron teljesiti azt, de 
igen sok kényszer-folyamu jegyet bocsát ki. Százöt chilometernyi 
körben oincs versenytársa: azon tul sok bank bir kibocsátási jog
gal, söt egyes bankárok is; de a 36-iki válság feltüntette ennek 
veszélyességét, tekintve, hogy midön a bank jónak látja megazo
ritani a kibocsátást, azok akkor nagyobb mérvben eszközlik azt. 
1844-ben a parlament segiteni akart e dolgon, s Peel Róbert vi
tatta, miszerint egyedül a királynak van joga jegyeket hozni for
galomba ép ugy mint pénzt veretni j csupán a banknak engedtetik 
az meg, miután kiváltsága van rá. Ezt i~ ketté akarta szakítani, 
ugy hogy az egyik tisztán bankár-iiztetet vigyen, 1\ másik jegye
ket bocsásson ki, de csak a kormánynak kölcsönzött töke érté
kéig. Megtiltotta uj ban ke. kat alapitani, de a létezökhöz nem 
mert hozzányulni, söt törvényesitette azokat, s kötelességü! szabta 
a tagok személyes aláírását, a számadások heti közzétételét, mér
téket a jegyek kiuocsátásában; s szándékát nyilvánitván a kivált
ság eltörlése iránt, végre is egyességet hozott létre a bankkal. 
Ujabb lépét~ ez a közigazgatási központosulás felé l). 

lrland. 
Kibeszélhetienek a szegény Iriand szenvedései, mellynek ösi 

népe, némi látszatával a kormányzati szabadságnak, embertelen 
szolgaeágban görnyed egy csoport hóditó alatt. Az angolok, mint 
hódítók és mi.nt protestansok, minden tulajdonától megfosztották, 
ugy hogy 1640-től 1788-ig egy benszülött sem lehetett ott birto
kos. A kifosztottak határozottan ellenszegezték magukat uj uraik
nak, kik ennélfogva meg llfltn maradhatván a birtokokban1 má
soknak adták bérbe azokat j ezek ismét albérlökre bizták részlet 
kiadási joggal, minek következménye tulsaigos feldarabolá& lőn, 

· melly egy egész népesség élelmét bizonytalanná tette. 

1) Az egyesilit országban arrmyban forog • 
a !ondi bank jegyeiben • . . . . 
a tartományi banl10k jegyeiben . . 

ö6,000,000 font sterling 

20,000,000 " 
8,000,000 " 

" .. 
Az 184-l-iki Charta szerint a londoni bank minden jegye ali' or

dine firr;etendö, mi6rt is a banknak csak a képviselt 6rt6k arinyában kell azokat 
kibocsátania; a biztositékul mindig 14 milli6 érlékü ~llampapirt, a többire n6zve 
p<>dig kéRzp~nzt köteleB kézn61 tartnni '/' arany B '/• el~Üdt arányban. 
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Az egész terület a hódítók fiainak (l a n d l o r ds) van tehát 
birtokában, kik másuLt laknak ; idegenek és reto:-mátusok azoigál
tatják ott az igazságot; kapzsi vállalkozók előnyt huznak az éh
ségböl, melly minden évben megujuL A meghódítottak airablott 
földeik munkálására vannak szoritva , s nincs, mint Angliában, 
ipar és kereskedelem, mellynek segélyével az aristokratikus társa
ságba küzdhetnék fel magukat. Ugyanazért müvészileg berende
zett kertek mallett roppant parlag térségek, nagyszet·ü kastélyok 
körül nyomorú paraszt kunyhók láthatók; a szegény nevelésére 
semmi gond ; utak csak a gazdagok kastélyait kötik össze; a sze
gény iriandi kizárólagos tápláléka a burgonya, az is kevés, nem 
tartható, nehezen szállitható ; egyedüli ruházata a rongyok, nyug
helye a szalma; s annál súlyosabbak e szenvedések, mert a jólét 
szomszédságában, s olly országb:m kell viselni, hol minden jogok
ról és szabadságról beszél. Egy felcsigázott képzelern regényének 
tarthatná az embet· ama tíz ívrét kötetet, mellyeket az 1835·iki 
bizottmány napvilágra bocsátott, s mellyek kifogyhatlan rajzát ad
ják a bajok változatos egyhangúságának. 

A reformatio idejében harminczkét egyházmegye s ezE-rhá
romszáz nyolczvanöt javadalom volt ol.t, s mindezeket anglikán 
püspököknek és kanonokoknak adományozta a kormány; s mivel 
a katholikusok vonakodtak azokat elismerni, minden püspöki szé
ket és parocbiát két-két beiktatott tartott elfoglalva: R protestana 
dúsan javadalmazva, gazdag családdal hivek nélkül; a katholikus 
szegényen mint a nép, melly körülte gyülekezik s mellynek ala
mizsnájából él. Bámulni lehet, hogy képesek voltak fenntartani a 
vallást és nemzetiséget, hol olly ki~zámitott, magát a család és 
lelkiismeret szentélyét sem kimélő harczot vivtak az ellen! Az 
1822-iki összeirás ezerint hét milliú lakos kiiziil öt millió hétszáz
ötven ezer volt katholikus, kétszázötven ezer diseidens protestaps, 
ötszáz ezer presbyterianus, ugyanannyi anglikán; s tizennyolcz 
ezer hold földből két tizenegyed részt birt 2. nem katholikus 
papság, azonkivül hétszázezet· lirát tized fejében; a korona ezer
h&tszáznyolczvannégy javadalomra nevezett, s legalabb ötszáz ja
VRdalmas nem székeit az országban 1). 

') .Mo~tauábau az augliiráD Egyházn11k uiuc~ több wiut 700,000 küv .. töje, 

tehát alig tized része a katbolikusol<nak; mindazáltal évenként <!20 milli6 fran

hot húz e ~zigetrBI. E1 az arm11A'hi, dubliui 1 !'asheli é& tuami eg~·hbtartomá
nyokra van oaztva, a2 egybt\zmegyével, 1387 javad~tlnmmlll, 24!'!0 pa•·ocbiÁval. 
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Szóval, nyolczszázezer gazdag uralkodik hat millió szegény 
fölött i és ezek olly szegények, hogy ki naponként háromszor ehe
tik a legalsóbb minöségü burgonyából, már jó módúnak tartatik i 
mig három millió évenként három négy hónapon át éhhalálnak 
van kitéve, a burgonya fogytától az uj termésig. Érdekes tanul
mány a publicistákra nézve fürkészni, mint szülemlettek a két or
szágban ugyanazon intézményekből annyira elütő eredmények; s 
egyikben a törvényes méltóság még az éhen halni készülő ember
ben is; a másikban ama vég nyomor, midön az ember megszünik 
küzdeni a szerencsétlcnség ellen, s egészen átadja magát a tisz
tátalanságnak, a véteknek, a lealacsonyodásnak, a baromiasságnak. 

A szánalomra méltó, Anglia javára elnyomott Irland, ellen
ségéhez küldi koldusait, kik olly árért ajánlják fel karjaikat, mi
nöért az angol munkás nem dolgozhatik, hozzá lévén szokva a 
jobb élethez; minélfogva az igazságtalanság hasznot huz a nyo
morból 1). S az orangista párt mindazáltal évenként megüli a 
boynei csata, Iriand halálának napját, ez által is keserítvén egy 
m<!galázott és éh"zÖ népet, melly soha meg nem bocsátott le
győzöinek. 

Láttuk (215 lap.), mint egyesitelte Pitt az országot az által, 
hogy megszüntette a parlamentet lrlandban, hol illy módon 1800 
után helyre állott a nyugalom, azaz megszilárdult a gazdagok zsa\'
noksága a szegények, a protestansoké a katholikusok fölött. Ak
koriban azt igérte Anglia, hogy el fogja törülni a törvényeket, 
mellyek a katholikusokat képteleneknek nyilvánitottak a polgá.ri 
jogok gyakorlatára, de nem tal'totta meg szavát; s hasztalan pa
naszkodott lrland, miszerint a gyarmatok kereskedelme csupán QZ 

Egy püspök évi jövedelme közép számit&smal 17::i,OIJO lirára tehető. Némelly 
parochiákban egyetlen anglil,án e< 1500 katholikus, másokban 12 anglikán é& 
5393 katholikus van. Minrlazáltal a katholikn~olt az angol papoknak tar,oznak 
tizedet fizetni. 

1) "Az irlandok szomoru lc<"zltét adtak Anglia muokás osztályaiuak .•. ; 
beavatták íiket 11 gyászos t.itokba sziikségeiket a>< állati élet szoros értelemben 
vett fentartásAhoz mérni, s vadakltént megelégedni R7. élet nyujtására elkerül
hetlep eszl<öziik leghitvány11bbikáv111 . . . Eltanuh·áo a fatalis titkot beérni a 
tisztán sziikségessel, részint szükségböl, részint a pélela után índulv:L, a muokás 
o&Btályok el vesztették ama dieséretes büszkeség érzéké t, me Ily öket házaik íllö 
berelidezésére, s BB ~let boldogságát elí!mozditó tisBtes kéoyelmek megszerzédére 

ösztönözte." Dr. Kay, The moral and physical cO'ndilion of the wm·king ela~~seB 

emp/oyed in the co/Ion mf. in Mancheslet-, 
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uralkodó ország javára szolgál, mig az ö földmüvclése semmi hasz
nát nem érzi annak. Az elkeseredés megnyitotta füleiket a fran
czia köztársaság és Napoleon elleneéges sugallatainak ; de megtör
vén erejök még roszabbra fordult sorsuk, s az orangisták sora
koztak, hogy ellenálljanak az elnyomás megzavaróinak, mellyet 
ök békének neveztek. Castlereagh, Iriand főtitkárává lleveztetvén, 
olly hathatósan és hajthatlanul járt el az aprólékos mozgalmak 
elnyomásában, hogy a bűnbocsánatot is ki lehetett hirdetni. De a 
béke megkötése után ujra fölmerültek a panaszok, bonyolitva a 
vallás-kérdéssel. 

Az irlandiak tapasztalásból tudván, milly hátrányára van a 
vallásnak, ha a kormány közvetlen vagy közvetve befoly a püs
pökök nevezésébe, visszatartották magukat a választó gyülésektöl. 
A pápa beleegyezett, hogy a kormánynak fölterjesztessék az aján
lottak névsora, 8 kitörölhesse a nem tetsző egyéneket j de jóllehet 
három század óta a Propaganda gyámola volt a katholikusoknak, 
s táplálta főpapjaikat és lelkészeiket, az irlandiak illetlennek talál
ták e mérsékletet, 8 azt kívánták, hogy a clerus szabadon válasz
szon. A pápa engcdéke.nysége által a katholikusok emancipatió
ját s a büntető törvények megszüntetését remélte eszközölhetni; 
az ez iránti javaslat azonban elveltetett a kamrában. Az irlandiak 
hosszas türelme megszakad s dühbe megy át ; fegyveres csapatok 
alakulnak ; a tölt börtönök csak növeHk az ellenállók számát. 

S most már nem csupán a nagy katholikus egység megőr

zésére gondoltak, hanem elszakadásra Angliától, s talán köztársa
ság alapitására, az akkoriban divatos demokratikus eszmék eze
rint j s a w h i t"e b o y-ik (igy neveztettek a makacsok a fehér sza
lagról, mellyet megkülönböztető jegyül viseltek) négy-öt ezer fö 
nyi csapatokban járták be az országot, pusztilva égetve a protes
tansok házait. Iriand tehát (1822) törvényen kivül helyeztetett, e 
minden ember, ki a nap fölkelte előtt vagy lemente után kint ta
láltatnék, hét évi deportáczióra itéltethetctt a helybeli tisztvise
lök által 1). 

O' Connell. 
A lázongásoknál hathatósabb eszközök voltak Iriand emanci-

1) Mlndadltal ] 822 végéig nem fordult ela eset, hogy valakit letart6~ttat· 

hattak vnlna. A régi alkotmány egy máaik még fenálló rendelkezéeédl fogva, 
ha Angliában valameily gyár fölkelés következtében a tulajdonos hibája nélkül 
leromboltatik1 e marényletért az egész kerület egyetemlegemen felelős. 
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patiójára nézve a sajtó, a társulások, kérvényezések, reclamok. 
1810-ben egy ka t h o l ik us t ár su l a t alakult, melly igazgatná a 
nemzeti erőket: feje el öbb a selyem- gyáros Keogh János, aztán 
O' Connell Dániel volt, egyike a legrendkivülibb embereknek. Igen 
jártas ügyvéd, zajos szónok, fáradhatlan izgató, paraszt és udva
roncz egyszersmind, ép olly illemesen tud fellépni az udvarnál, 
mint lármázni a csapszékekheu; naponként távoleső vidékekre fut
kos, hogy befolyást gyakoroljon a választásokra; szorongatja a 
szántóvető kérges kezét, ép ugy mint az alkirályét, s térdet hajt 
a királyné előtt, midön meglátogatja Angliát. Egy párbajban meg
ölvén kikivóját (1815) esküt tett, hogy nem fogad el többé kihí
vást, miért is növekedett merészsége bántalmazni és megvetni el
lenfeleit. Bár figyelme folytonosan Irtandra irányul, Angliát sem 
veszti szem elöl, fel akarván használni minden ott el6forduló ese
ményt. Hizelgő éa indulatos, durva és szenvelmes, elmész és ih
letes, felrázza és fékezi a nép-szenvedélyeket, s szembeszáll a 
vélemény és nagyság rémképével : heves szavai, mellyek áradozó 
epéjéből látszának felbugyogni, nyomatékosak, megfontoltak; ki
számította, meddig h~~:jthat előre anélkül, hogy veszélyeztetné a 
megmaradt csekély függetlenséget az által, ha egészen akarja azt: 
beszél, ir, nyomat, veszekszik, társit eszméket, mellyek minden más 
szemében összeférhetlenek, millyenek az alkotmányos fölkelés, sza
bályszerű izgatás. Ki e n a g y i z g a t 6 másával akar találkozni, 
menjen vissza amaz erőteljes időkbe, midőn e~y remete Péter, 
egy szent Bernard, egy szent Antal száz ezreket ragadtak ma
gukkal. 

Igazgatása alatt a katholikus társulat jobb ezervezetet nyer 
( 1823), hivatalnokokkal , pénztárral , naplókkal i mérlegeli a 
britt kormány minden tényét j tisztán erkölcsi tekintélylyel ren
det hoz ki saját rendetlenségéből j feloszlatván, más alakban egye
sül. Neki bátorodván, már nem csupán a katholikusok felszaba
dítását, hanem az angol parlamenttől való elszakadást (r e p e a l) 
is sürgeti j az ügyeket egyes megyék közt osztja fel i minden pa
rochián gy ü jtést eszközöl a lelkészek utján, a püspökök felügye
lete alatt j s összesiti az irek panaszait és óhajait, hogy eljussanak 
a tr6nhoz. Hat milli6 elnyomott egyesülése csak rettentő lehet, 
s ök is érzik a szabadságnak Görögországból és Dél-Amerikából 
átlengedező szellőjét. 

A mozgalom megfékezése czéljából egy bill terjesztetett a 
parlament elé (1826), a nélkül azonban, hogy beazöntették volna 
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az okot, a katholikusok elnyomatá.sát. Canning, ki birja a nemzet 

bizalmát, a kabinet élére állittatik j a szabadelvilek tehát felölke· 
rekedoek, s a katholikusok remélik, ho~y visszahelyeztetnek poli
tikai jogaikba, külöoösen York herczegnek, a praesnmtiv korol)a
örökösMk, halála után, ki mindig ellenségP.s indulattal viseltetett 
irántok. De Canning is meghalálozván (1827 aug. 8), az uj mi
niszterium toryk és whigekböl alakult, miután Wellin,:1;ton herezeg 
Peel Roberttel fogott kezet, ki fllsze•·epet vitt az alsóházbao. Ak
kor ismét élénk vita tárgya Jön a katholikusok felszabadítása; mi
ért Í!! ezek mindinkáhb neki melegedtek Jrlandban, s egy hely 
,iövén üresedéebe a parlamentben, O' Connell, ámbár nem tett es
küt, önmagát jelölteti ki. olly népWntetésekkel, minöket egy sza
bad kormány nem hagyhat figyelmen kivül (J 828 julius). A vi
ták e választás fölött megismert.ették az irek kel sAját erőiket: 

O' Connell, ki egy bámulandó beszédben már rAjzolta az alsó ház 
előtt Iriand bajait, most a parlamentaris szabadságot hivja segé
lyiil, s engesztelhetlenill mP-nnydörög; de miután ci a törvényho
zás elkülönítését kivánta, nem szövetkezhetett a parlament radi
calisaivaL "Tudják önök, mit követel az igazság szava Irlandot 
illetőleg? (mondá ö). Első helyen teljes megszüntetését a telek 
adónak, melly a tizedek fizetésére szolgál j követeli az iriandi 
ipar védelmét; a bérletek állandósitását, hogy felbátorittassék a 
földmüvelés , s a bérlőnek munkájához és tökéjéhez mért haszon 
biztosittassék; a nép teljes képviseltetését az alsóházban az által, 
hogy lebetöleg kiterjesztessék a szavazati jog, s behozassék a tit
kos szavazás; megszüntetését vagy gyökeres átalakitását a szegé
nyek törvényének ; végre az unio visszavonását, melly egyedüli 
eszköz arra, hógy a tl:ibbi me~szereztessék" 1). Az ellenségek 

') Az elllnyök, mellyeket 0' ConneU az unio vis,;zavouását61 várt, egy, 

honfiaihoz 1!143 j~tnuárr61 keltezett levelében nyernek kifejezést: 

,,Mi magunk fogjuk kezelni iigyeinket ; 
Sz11bad lesz a lelkiismeret, szllhR<i a v'lllf" ; 
SzRbRd és minilen os~>.tályra kiterje•ztett Bz oktatá•; 
SzRbad a sajt6 ; 
Lesz !llan<l6 éq körülirt bérlet-rendszeriiuk ; 
Államai16ssllgunk kezdetleges arányaira fogna viaszavitatni ; 
Felvirágoznék és tökél~·esbiilne Irla•1d ipRra; 
Megkevesbednek az acl6k, s a teh~r cRak idegei! termékekre fog nehe

zedni; 

V'gUp megszlinnék 11 gylllöletes tiaed ; 
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megütköznek e követeléseken; társulatok ellenében társulatok, 
ore.ngista páholyok, braunschweig clubok alakulnak, s pénzt tesz
nek össze, hogy protestonsok részére vásárolják meg a szavaza
tokat. 

A katholikusok emancipatlója. 
E kérdés már régibb idő óta két ellenséges táborra osztotta 

a parlamentet, annyira, hogy polgárháborutól lehetett félni; miért 
is a toryk meg lévén gyözödve, hogy nem lehet elfojtani, s hogy 
jobb törvényhozásilag megadni az emancipatiót, mint lázadás által 
ceikartatni a:~;t ki, meg akarták fosztani a whigeket egy kikeriil
hetlen tény dicsöségétöl, melly uj alakot volt kölcsönzendö a nem· 
zetnek. Peel és Wellington tehát javasiatha hozzák azt (1829 
márczius); birjon választási joggal s legyen választható minden 
katholikus, ki esküt tes~, nem többé a király hajdani snpremati
ájára, hanem a király s a pt·otestans ág hiiségére, s hogy nem fog 
törni a magas egyház megdöntésére, sem hitdvül nem tartja, mi
szerint a kiközösitett )(irályokat Je lehet tenni vagy s:t.abad meg· 
ölni, vagy hogy a pápát vil!\gi vagy polgári joghatóság illeti az 
országban j minden katholikus képesittessék a pol~ári és katonai 
tisztségekre, kivéve némelly főbb hivatalokat j de semmiféle mél
tóságot vagy hivatalt ne viselhessenek az angol és skót egyházak
ban, az egyházi törvényszékeknél, s az egyetemeken. 

A követek háza már hajlandó volt j a lordok sokáig ellen
szegültek, végre m~gis elfogadták j de hogy ellensulyozzák, Irland· 
ban a választói censust negyven shillingről tiz sterlingre emelték. 
Rava~z fogás, melly által igen sok földmüves elüttetett a szavazati 
jogtól, kik a clerus befolyása alatt szavaztak volna. Az írek ke
vésnek, a protestansok soknak találták az engedményt, s mindkét 
fél panaszkodott. W ellingtonnak, kit arról vádoltak, hogy az 
emancipatióval veszélyes népszerűséget hajhászott, s koczkára tette 
a magas egyházats az 16GFI-iki alkotmányt, pát·bajt is kellett viv
nia gróf Winchelsea-vaL 

Azt képzelni, hogy az emancipatió rögtön begyógyitja a se-

A rendkivüli adók, mellyel< két willi6 stadingre emelkeduek, nem lenné
n~k töhl:lé Iriand {dial Anglia nHg,, ravAgyAdnRk hozott áldozat; sem ez nem 
eröszakolna t.öbhá lizetni 11 hábornk költségeit, mellyekbeu rtlszt venni kény· 

szerit i 
A~on uégy milli6 ~lerling, mellyeket most Irlandb .n zsebre tes~nek, hogy 

Anglilt.ban vagy külföldön költsék el, otthon maradna s dijul szolgálna mookásaink· 
nak, emelué iparunkat, niivelné kPreskedPimünk~t." 
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beket, esztelenség volt: nagy lépés lőn az által nyerve, de Iriand
ban továbbra is uralkodó maradt a régi igazságtalanság, melly 
talán meg sem szüntethetik uj kisajátítás nélkül. A landlordok 
javítani igyekeznek a parasztok és bérliík sorsát, s határt szabnak 
a föld mértéktelen feldarabolásának : de igen nehéz egyetértést 
hozni létre két ellenséges nép között, s a jótétemény ez országra 
nézve nem a gyárakban, vasutakban vagy más illyféle anyagi ha
ladásban álland j nem is nagy városokban, csín ban, és az élet ké
nyelmeiben j nem iskolák alapitásában, s a korai házasságok és a 
koldulás eltiltásában; szóval, nem abban, ha angollá teszik az ir
landit, mert biszen épen e követelés forrása a bajnak. Az angoira 
észszel lehet hatni, ha hizelegnek nagyravágyásának, szabadelvű 

eszméinek, kényelem-szeretetének : az iriandi inkább a sziv em
bere, neki eszmére van szüksége, mellyben higyen, emberre, ki
ben föltétlenül megbizba88ék. Szükséges volna, hory a birtokos 
hinné, miszerint nem csak jogai hanem kötelességei is vannak, 
hogy a parasztok között laknék 1), azokat fegyelmezné, 8 atya 
gyanánt viselné magát irányukban; e helyett azonban épen az 
ellenkező történik; az Angliában vaJo lakás, a nyelv és valláskü
lönbség távol tartják öt alattvalóitól. Innen van, bogy miután 
megnyerték az emancipatiót, még Iriand parlamentjének vissza
állitását is követelik. 

IV. Vilmo11. Parlamenti reroma. 
A katholikusok emancipatiója a toryk előtt gyanússá tette a 

miniszteriumot : a whigek támogatták azt, de csak a mennyire 
szük8éges volt, hogy fentarthassa magát, 8 részeltesse öket a ha
talomban. Midőn, kevéssel a juliusi franczia forradalom elött, IV. 
György meghalt, ( 1830 jun. 26), utóda, a hatvanöt éves IV. Vil
mos, megtartotta a tory-miniszteriumot j a whigek tehát ellenzéki 
úton készültek kiküzdeni a jogokat, megtámadván a számadást, 
melly 560 ezer sterling hiányt tüntetett fel, s azt kivánván, hogy 
kevesbittessenek a hivatalnokok dijai, főleg pedig hogy méltá-

1) Northon, Irlandr61i munkájában a bajt a tul~~ojdonosok távoll&t&uek tu
lajdonítja. Szarinte ama sziget 400 millió frankot jövedelmez: 100 milli6 a tá
vol l&vö tulajdonosok&: 37 ás fél milli6 11. clerilsé; mellynek tölb mint fele nem 
lakik ott; 122 és fél millió taksákra és tizedekre megyen, 32 milli6 végre a 
hadseregre, melly az orszlgot védelmezi. Marad teb:I.L hat milli6 lakosra fejen
kint egyegy napra 30 cmt. (12 osztrák kra.kzá.r). Jo;z aránytalanság szilkségké
pen caak nyomort hoz a n~~ogyobb rbue. 
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nyosabb alapra fektettessék az ország képviselete a választott 
kamrában. 

A p3.damenti reform már 179n-ben pát·tolá.sra talált Pittnél, 
ki aztán elejtette azt, midőn a franczia fon·adalomtóli félelem a 
conservativ torykat juttatta tulsulyt·a. S a tnt·yk most is reszketve 
gondoltak az épiilet. bolygatásám, mellyhez normannok, szászok, 
katholikusok, proteslansok, hannoveriak, szabadság, ZRarno kság tól
dozgattak időnként egyes részeket, az egyensuly megzavarásáig 
terhelvén az alapokat. A szabadelviir.k gyülteres javítást tartván 
szükségcsnek, szabad, mt>g n('m vesztegetelt válaijztások és titkos 
szavazás által akarták njjá alkotni a nemzeti képvilleletet. 1\fi
ként a régi jogokkal töl'ténni szokott, iis8ze voltak ezek halmozva 
(.s fonákill osztattak fel ; s a kiilönbözií grófságoknak egycsitésök 
alkftlmával tett engedmények mindenik megyében ltülönLözöleg 
állapitották meg a választhatósag föltételeit s a szavazatok számát. 
E zUrzavar tisztázása iránt 180 l- ben tiit·tént az ela ö lépés, hatszázötven
nyolczban :illa pittatván meg a követek száma,melly számból Anglia gróf
sagaira nyolczvannégy, a nagy városokra huszonöt, a mczövArosokra 
százhetvenkettö, a lengeri kikötökre nyolcz, a cabridgei és oxfordi 
egyetemekre ndgy, a walesi grófságok és városokra huszonnégy, 
Skóczia városai és mezőv:írosaira hatvanöt, a gr·óf8ágokra harmincz, 
Irlandra száz esett. Azonkivül, hogy igen egyenlőtlen volt a fol
osztá~:~, sok, hajdanában népes helyek alászállottak, mig más apró 
községek lakosai ezrekre szaporodtak, kik szavazat nélkül marad
tak. A százhatvanezer lakost számitó I%iuburgban csupán egy 
követ választatott harminczhárom szavazattal j mig némelly elpusz
tult mezöv:írosok (r o t t e n-b o r o u g b) urai sok szavazattal rer:del
keztck: egy rom egy követet küldött, egy halmocska kettőt; Nor
folk herczegc tizenegy követet választatott, a rutlandi és neweast
Jei hetet; száznegyvennégy pair és százhuszonnégy nagybirtokos 
négyszázhetvenegy követ választását tartotta kezében: szóval, az 
alsóház háromszázharmincz tagja tizenötezer szavazó által válasz· 
tatott, kiknek illy módon biztosilva volt a többség ez úgy neve
zett nemzeti képviselők között. Az aristokracziának tehát sikerült 
híibéresiteni saját családjaikban a követséget, s az ifiabb testv~rek apa
nageává tette azt; az elpusztult mezövárosok jegyajándék ú!, örökségül 
adattak j Gatton 95-ben 2, 750,000 frankon adatott el; a követség tehát 
ép ugy áru tárgya volt mint valameily birtok. Illy módon az urak olly
kor teljesen ismert-tlen egyéniségeketjuttattak a parlamentbe, kik aztán 
hirnévre tettek sze rt; de lehetett-e ott &Z l~ nemzP.ti képviseleh·öl? 

XVIII. 46 



Átalakitani e rendezert olly módon, hogy a képvisélet valósággA 
váljék, ez volt a nyilt óhaj. 

A juliusi forradalom hatása alatt választott uj parlament meg
nyittatván (nov. P), kitünt az elégiiletleneég, s hogy basztalan akar
nák elodázni a reform-kérdést i a nép forrongása gyujtogatások
ban nyilatkozik i gúnyiratok Párizs utánzására ösztönzik Londont; 
a miniszterek gyávák, aljasok gyánánt tüntetnek fel, s vádolják 
mintha összeesküvést koholtak volna, hogy szuronyokkal veheesék 
körül magukat. Wellington, fütytyel és kövekkel fogadtatváo, a 
whigeknek r.dja át a kormányt i n helyébe lépett Grey gróf Brou
gham Henriket, az ellenzék fejét, hiv j u meg a lord· cancellári al
lomásra, s különféle pártárnyalatú egyénekböJ alakit kabinetet. 
Russell János, ép olly védője a politikai és vallás-szabadságnak 
mint ellensége a forradalmak nak, ki már 1 819-ben javaalatha 
hozta a parlamenti reformot, felol vasta most az azt indítványozó 
bilit a parlamentben. Minden mezőváro~, melly ezer laltosnál ke
vesebbet sz4mitott, megfosztatott a képviselettöl, s igy százhetven
nyolcz tag vesztette el helyét i ellenben lmazonhét város s Lon
don néhány negyede képviseletet nyertek : a képviselök száma a 
föld, s főleg a házadóhoz arányosíttatott, mi által fél millióval sza
pnrodott a választök száma, mig a követeké alább vétetett. 

A toryk fényes és erős ellenzéke késleltette a diadalt, de a 
növekedő mozgalom mutatta, hogy nem szándékoznak többé a kez
detleges követelésnél ma•·adni: a vidékeken is politikai gyüldék 
alakultak j s beszéltek az emberi jogokról, az által&nos szavazat
ról, n peer-ség s minden öröklési kiváltság eltörléséröl, a korona 
által kért segély megtagadásáról j háromszinü lobogók készíttettek, 
itt ott nyilt lázadás tört ki. Bristolt ostrom alá kellett fogni: 
London polgármesterét nyolczvanezeren kisérték, midön könyörögni 
ment a királyhoz, hogy pártolná a reformot. Iriand emelt hangon 
követelt saját parlamentet, és önkormányzatot az angol korona 
védnöksége alatt: O' Con n ell, segittetve Sheil ügyvéd által, körül
jár s hangoztatja a kontárról szól6 példázatot, ki azt igényli, hogy 
ért a csizma-varráshoz, mert atyja ügyes fóltozó volt. Az irian
disk tehát megtagadják a tizedet, s lefegyverezik a katonákat, kik 
annak behajtása végett kiküldettek; ha árverésre bocsáttatnak a 
nem fizetök ingóságai, egyetlen vevő sem jelentkezik; ki venni 
bátorkodott, annak házát felgyujtották vagy kirabolták. E körül
ményekhez járult még a cholera, ez iszonyú betegség olly túltö
mött és szegény városokban, minök az angolországiak, a hol a 
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felbőszült és babonás nép inkább csclszövényt és magán-boszut, 
mintsem az Isten ujját akal'ta abban látni. 

Az uj parlamentnek lord Russell ismét eléje terjesztette a 
bilit ( 1831 decz. G) némi részben mrjdositva: s bár a toryk az el
halasztás mcllett voltak, győzött (1832). Ezt két más bill kö
vette, vonatkozással Skóczia és Iriand választásaira, s a dézsma 
megváltására ez utóbbiban j de nem altadályozhattált, hogy ujabb 
vér ne folyjon. 

Ime, ebbiíl áll az annyit·a tapsolt <~s aunyira gáncsolt padamenti 
reform, miután nincs vi'iszaélés, mellynek valan1i jú oldala nem vúlna. 
A képviselet még most ís egyenlötleniil maradt fclosztva, rnert mig Ang
liában huszonnyolcz, Sk{Jcziában csalt hat·mincznyolcz, Iriandban 
pedig hetvenhatezerre jutott <•gy képvisel/i. A whigek szintén 
at·istokraták és birtokosok voltalt ,· miét·t ifi csabtk oz nék, ki de
mokratiknsnak tat·taná :\ reformot., holott csak nagyobb számu me
zővárosokra terjesztette Iti a jogot , ari.;!c!;:raczi;lval cserélvén 
fel az olygnrchiM, anélkül, lwgy a választásokm elöbb gyakot·olt 
Lefolyás kisiklott volna a nagyhidokosok kezébiíl. Söt ezek, a 
következi) években, parlamentá!·is ügyességiiknél fogva, vissza tud
ták szerezni egy részét az elveszettneJe Először is, a kivivott 
eredményt nagy részben megsemmisítették két intézkedéssel, rnely
lyek csekélységeknek, vagy sokakra nézve kedvezőknek látszot
tak: kivitték t. i. hogy meghagyassék a testületek szavazati joga, 
s hogy ruháztassanak fel azzal az öriikbét·liilt, vagyis mindazok, 
kik a grófságoltban ezet· kétszázötven, vagy a v;í.rosokban kétszáz
titven frank bért tizetneJe Növekedvén illy mbdon az alsóbb rendií 
szavazók száma, érvényesülnek a vesztegetés és fenyegetések ; a 
gazda.g sok szavazatra tehet szet·t azáltal, hogy parancsától függö 
egyének közt darabotja fel béljószágait j némellyek a városokban 
egész negyedeket birnak, mellyek bérlöit másnap az utczára dob
nák ki, ha akat·atuk szeriot nem szavaznának. Et·öszakot, ravasz
ságot, ij<.>sz1getést, hízelgést, szóval, mindent felhasználtak tehát a 
választási beíratásokra kiszabott tizenöt nap alatt, s alig képzelné 
az ember, mi mindenféle fogásokkal éltek, hogy távol tartsák az. 
ellenvéleméuyüeket 1). De igen sokaknak érdekében állott aka
dályozni a baj orvoslását. 

') H.oelJIIck 184~-ben inditvlmyuyal l~pett fel a szav:Jz,.tvl1.>ál'llLsok •·Ilon : 

" téuyek, mellyek " kic8iben és nagyban megejttilt v!Lsárl:lsukat ille!iíleg nap

fényre keriiltolí, igen érdekes világot vetuek IIZ angol tl1rslldlllomra. 

46* 
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Angol alkolmány. 
A mostani angol alltotmá.ny ezerint a király m~ltösága örö

kös, személye sérthetlen, miniszterei felelös!:'k. Választó mindaz, 
ki Angliában letelepedett, s legaláLb a fent emlitett haszonbért 
fizeti. A választök , egyesülten a grúfság<Jk ét1 városok képvise
lBivel, választják a kamra hatszázötven tagját, melly szálllból Ir
landra százöt, Sk6cziára negyvenöt esik. A mostani négyszáz 
lord között van harmincz püspök, s negyvennyolcz irl11ndi és skót 
mágnás, 'l\ikéletf:1s•~n aristokratikus parlament ez, mint nngy rész
ben az alsóház is 1). Igaz, hogy e területi aristokraczia védi a 
földmüvelés érdekeit; s jókorán bevezettetvén az ügyekbe, ment 
marad ama hányaveti döreségtöl, melly másutt annak gyakran is
mertető jegye. Azonkivül a lordság érdem által is szerezhetö; 
sőt a királynak meghagyták n jogot annyi lordot nevezhetei 
mennyit akar, mig l.'gyetlen mczövárost sem t1·remthet. 

A birói hatalmat tizenkét biró gyakorolja, !tik évenként 
négyszer tesznek kö·ru!at, s üléseket tartanak keriiletökben. Ezek 
egyike elnököl az esk üdtszéknél, me ily a tény-kérdésekben hoz 
itéletet, Tizenkét nemes polgár képezi a nagy esküdt-széket, melly 
felfüggesztheti a bünügyi eljárást vagy helyet adhat annak. A 
kis esküdt-székektöl a lordok kamrájáboz van felebbezé~: de olly 
költséges az, hogy C3ak ke,.escn veszik igénybe. A véteégekre 
békebirák szabnak biintetést, kik az alsóbb nomességböl válasz
tatnak, s ti3ztöltet helyben és ingyen teljesítik. Brougham rajta 
volt, hogy némi rendet hozzon a rendkivül bonyolult angol tör
vénykezéabe j s egy, hét órán át ta1·tott be.;;zédben szemle alá vet!e 
a törvénykezési rendszert, s annak fonákságait ( 182d febr. 7). 
Miként ö kimutatta, Londonban három főtörvényszék van, mellyek 
majdnem azonos jogkörrel bírnak, mindazáltal alak és költség te
ltintetében egymástól igen elütnek: mig egyik ök: (Ki n gs b a n ck) 
tul \'an terhelve munltával, a má~ik kettö (C om m o n s p l a i d s1 

E x c h e q u e r) majdnem tétlennek mondható, miután csak igen kP-
vés ügyvédnek van joga ott szónokolni. A békebirák, ez any· 
nyira dic~ért intezmény, a gróf~ár,ok lord-helytartói aHai neveztet
nek ellensnlyozás nélkiil. Az állandó birtokokat s az örökösödést 
illetőleg gróf:>ágok szerint változnak a törvények: az ingatlan va-

1) 1842-ben igen izg-nto'tak lávén a gyár-vi<lékek, j uva~lat.ba hozatott, 
mi<zHint a k'rályné novemberben hiv ja ös,:r.e a parlamentet. - Hogyan? (ki
áltá Graham Jaka!,) hi:zen, november a fáczár.-vad!,zat idö;uka." 
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gyon annyira kiváll~ágolt, hogy a hitelező soha sem foglalhatja 
azt le; mindazáltal a bukott adós szigoruao büohödik: a gyarma
tok ügyei roppant költséges uton a király magán Tanácsa elé vi
tetnek, melly járatlao azok egymástól igen különböző törvényho
zásaiban; szabályos é3 egyiintetü zálogjogi eljárás nioc3. 

Brougham, midöo az ország cancellárja vagyis a felsőház el
nöke, s egyszersmind elr;ö felebbezési biró volt, soltat fáradozott, 
hogy javíhisokat eszközöljön: ö töl'vényszéki fokozatot hozott ja
va~latba az igazságszolgáltatás központosítása helyett, melly al
kalmatlan és ellenkezik az orazAg közi;;azgatási elkülönité&ével; a 
pörös kérdések ugyanis a fővárosban székelő felső biróságok által 
döntelnek el, az évi körutak alkalmával pedig scbteben intéztet
nek a tömérdek ügyek j mig egész tömkelege a hűbéri és muni
eipalis jogbatóságoknak, elütő szabilyokat követve 1) 1 önkényesen 
itél az apróbb ügyekben. Dc a birák, ügyvédek s más érdekel
tek, kik hasznot IlUznak c hosszas, hiányos és költséges ügyrend
ből, c))pnezték nrougham javasJatat, S a felsőház elvetette azt. 
Ugyanezen okoknál fogva Brougham egy másik kisérlete is du
gába dlllt, melly a cancellár politikai müködéséoek elkülönítését 
czélozte. a biróságitóL 

Szóval, Angliában nincs hatalmi központositá~, nincs átaJános 
rendőrség, nincs ordzágos ügykezeles j az egyen iránti tekintetnek 
feláldoztatnak a társadalom érdekei j bdi"'azgatá.sát illetől<'g min
den község fliggctlen; a kormány beavatkozása soha sem észlel
hető. A példa azonban, mcllyet Francziaországtól egész Európ:~ 

vett, ott is tett némi hódítást. A kerületek városi Örsége IJelyett 
Peel a rendörséget állitotta fel, melly haszna\·ehetöLb, közös Sl.Cr·· 
vezetü külön testületet képez; egyszerüsitctte kissé az igen bonyo
lult, törvénykezési eljárást; némi függést hozott a helyhatósági 
rendszerbe s a közigazgatási hierarchiálPl j s a közigazgatús köz
pontositásár·a nézve fontos lépések voltak a vasutakra való fel
ügyelet s a szegények adója. 

1) Az angol törvény il-ott ré ze hozott iteletekböl áll (reporla of caaea), 
mellyek má.r báromszázö~veu hötctet t~sznek iv-ré:ben, s minden évben nyolcz 
illy kötetet ad•1ak ki. Mitlrt is igen köv,;r 11z iig-y,·édi hivatal, ugy hogy Ro

milly Sáwufll 400,000 frank évi j(iv~delmnt. IJÚ?.ott 11hból. A birAk lizet~sd ará

nyo;itva vannak, H hesz~mitva a tisztelet-rlij d< at (f•e•. allowance) 100 -40:) ezer 
frankra meuuek_ A !orr! canceiiÍlr 11)0 ezer fra!Jk fi•etést Lú~, de, a tiazteletdi
jllkkal -1 vagy 500 t•ztrre i~ felmegy. A azokl\s-törvények kö;;ött médtetlen a 
külömbstlg. 



726 

A reformmal azonban vége szakadt a toryk kizárólagos 
uralmának, kik fentartói és támaszai voltak a koronának, miért is 
az egész európai politika érezte annak hatását. A Gt·ey-minisz
terium alatt, melly a legtehetségesebb whigeket egyesítette, g.yors 
haladásnak indult az ország: kiterjesztetett a képviselet, állandóvá 
és kötelezövé tétetett a tizednek telek-adóra változtatása, előké

szittetett a helyhatósági törvények reformja, eltöröltetett a rab
szolgaság. 

Anglia parlamentát·is viszálkodásai nem egyes emberek köz
deime a minisztcri tárczaért, hanem állandó és öröklött elvek ne
vében vivolt harcz. A toryk nagybirtokosok, hű vétlöi a trón
nak, államférfiak, szivökön viselik a nemzeti érdeket; ezek segí
tik az embereket, met·t szükségök van reájok; a whigek szabadságot 
akarnak dc mértékkel; a dissidonsek az egyház radicalisai; az 
anglikánok, ltik közel állanak a katholikusokhoz, régi keltü és 
változatlan ezéJok elérésén fáradoznak. Az egység erősekké teszi 
e pártokat, mellyek vetélkednek egymással országos érdemekben : 
1828-ban egy w hig-társulat a londoni egyetemet alapitotta; s egy 
évvel rá a toryk a Ki u gs c o l l e g e t állitották ellenébe. Innen 
a meggyőződéssel biró, ld tartó, s azért nagy férfiak: Pitt, a fárad
hatlan s egyenesen czéljára törö, ·felülmulja kortársait önszeretet
ben és nagyravágyásban, mindazáltal tisztán megőrzi jellemét és 
majdnem szegény marad, visszautasítja a henyehivatalokat, a czi
meket, a térdszalag-rendet; Wilberforce nyugtot nem engedve 
sürgeti a rabszolgák felszabadítását; Romilly reformálja a törvé
nyeket; Co bbet félelmes népszerü elmész j Burdett a szabadság 
leventéje; Pecl óvatos az ékesszólásban, bátor a cselekvésben, 
nem fél megváltoztatni véleményét s fenhangon hirdeti: - "Nem 
szégyen leczkét venoi a tapasztalásból, s a mult hibáin okulva 
megigazitani a jelenlegi véleményeket;" 0' ConneU saját erejéből 

valódi hatalommá növi ki magát, s a törvényesdég véghatáráig 
viszi a küzdelmet. Victoria királyné a középkorra cmlékeztető 

fénynyel koronáztatott meg (1837 jun. 20); Skócziában tett kör· 
útja alkalmával olly hízelgésekkel halmozták el, minök azoigaor
szágokban sem ismeretcsek; minden étterem, minden szinház még 
most is diesénekektől és éljen kiáltásoktól hangzik az ifiu király
nőre: de midön csókolják kormánypálczáját, akadályozzák annak 
kinyujtásában. 

A képviseleti kormány ugyanis tcljet;en ki van ott fejlődve: 
a miniszterek erőseknek érczvén magukat állásukban, s nem puszta 
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tolmácsai lévén egy általuk födözött motor-nak, nyiltan, meggyöző
désök szerint, B mint a többség kifejezése, müködoek 1 egyedül a 
közvéleményre lévén tekintettel. Az aristokraczia, mellynek nagy 
befolyása van a földművesekre mert majdnem egyedüli ura a 
földeknek, a munkásokra mert kezében vannak a legnagyobb gyá
rak, a szegényekre a roppant adónál fogva, mellyet megszavaz és 
kioszt1 a papságra a javadalmak által, mellyeket bir vagy utal
ványoz, daczára a sok forradalomnak fentartotta ott magát, mert 
mindenki számára nyitva van, tehát soha elnem satnyul ; s mert 
megengedi a népnek, hogy saját gondolatait a leghatározottabb 
módokon nyilvánitsa. Eljárásukat a tények szabályozzák, nem a 
logika; nem állittanak ők fel átaJános rendszerek et, hanem szép 
csendesen és kerülő utakon jutnak oda, hová másokna!~ egyene
sen elérni nem sikerült S akár az angolok sajátos természete, 
akár a hosszas megszoká.s legyen oka, olly zavarokat, mellyek 
más országokban elégségesek volnának egy dynastia megbuktatá
sára, ott a kormány egy rendelete vagy valameily tisztviselö meg
jelenése is lecsillapít. Midön Francziaorszl'tg torlr.szokkal és vér
rel kényszerült visszaszerezni szabadalmait, Angliában I!Z alkot· 
mány nyujtott arra törvényes eszközöket: nem szavazni meg az 
adót, Plig ki nem elégittetik a nép. Mindez olly kormány alatt, 
melly a legnagyobb tisztelettel viseltetik a polgár személye s a 
törvényesség iránt, B hol az elsB herezeg úgy mint az utóls6 pór 
azt mondja: - "Alattvalója vagyok a királynak, s király há
zamban." 

E nagyszerü szabadság iólött ott áll a hajthatlan törvény, 
melly mind az érdekeknek, mind az indulatoknak parancsol: két 
millió név aláirással ellátott kérvények megnémulnak a kamra ba
tározatjl. előtt; kétszázezernyi népcsoport azétoszlik a hivataiszoiga 
felszólitá.sára (1844 május): Iriand bálványazza O' C&nnellt, de 
be hagyja börtönözni (1844); a birák elítélik, pedig hát sírnak, 
és állva fogadják I). S valóban nagy szükség van az illy fegye
lemre, hogy a nép hozzátörödjék elviselni annyi nélkülözést any
nyi pazarlás mellett, s hogy üres gyomorral békén nézze az eltelt· 
ség és émely tüneteit. 

Jólét ee sz~géuység. 
Tündér meaével határos az angol ipar kiterjedése. 1200 

millió stm·lingre lehet tenni a tökék~t, mellyek 1844-ig vasutakba 

I) E nagy embtn· 18-17 májusban halt meg Genuában. 
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liSnek fektetve; a londoni gázvilágítást eszközlö két társulat maga 
45 millió tökével rendelkezik; 1814 óta a kereskedelmi tengeré
szet 856 gőzöst épittetett, B 30,052 hajója van 1). 

Skócziában szintén virágzik a gyáripar és kereskedelem : 
mindenki tud ott olvasni, szilárd alapokra van fektetve a tudo
mány, s a tehetséges ember biztos benne, hogy felismertetik: 
Edimburgban és Glasgowban 2) igen sok a tudományos és irodalmi 

') Hogy némi uj11bb i~merteté.sel ózolgáljunk, álljanali itt IL kö1•etkezéik. 
Mostanában ( 1858 )' Loudun 122 négy~zög mérióldet ( rniglia) foglal el, B 327,392 
hAzb6l áll i <'Zek szllma évenként négyezerre!, a lakosoké n!'gyvenezerrel szapo· 
rodik; a vAro~ hossza Hollowaytéil Camberw~llig 12 mérföldet (miglia) tesz i B 

ha a házak mind 11gy sorba állittatnának, York•61 a Pyreneldg öveznék Angol 
és }'raucziaországot. 

Az 1856-iki összeírás 2.362,236 lakost liiutetett fel; kik közül 1.106,558 
finem!i i 146,U9 öt évnél liatalabb i 670,38() niltlen ; 735,871 nem férjezett j 399, 
098 o8s j 409,731 férjezett; 28,598 nejét 81 elvAlt ferj, s 39,231 férjétöl elvlilt nil. 

A holtak köllép sd.ma tíz év alatt 25 ezredrész volt i s 11:1116-ban 22. T~hlt egy ne
gyeddel több lakossal bir P~kingnél; kétszer többel Kon~tantinápolyoál, u~gyszer 

többel PétervArGál, litször többel B6cs, Maddd vagy New· Yorknll.l, hétszer töb
bel miot Berlin, kilenczszar többel miot Róma. 

6000 kikiSvezett útczli.ja 2000 márfoldet (migli11) le•z bos;ztí>ágban ; a ki
kiSvezés 14.000,000 az évi ja vitás 1.800,000 aterliogbe ke1·iil. V an ott l ,900 gfu
cséi j s 360,000 lAng 13 milli6 köb láb gázt emészt fel éjjelenként, a vizvezetékek 
80 millí6 gallon vizet szolgáltatuak, te h li. t maj <Inem kétszer annyit mint 18-i5-ben. 

Évenként elfogyasztanak ott 277,000 darab szarvas marhl•t, 30,000 borjnt, 1.480, 
OOO ürüt, 34,000 sertést, 1.600,000 méréi életet, 310.464,000 font burgonyát, 89. 
672,000 fökáposztát, ropj•llnt meonyiségü halat és ~z;\royas illlalokat, melly utób
biakból t1 tartományok legalább is 1.21!1,000 darabot szolgáltatnak. }'raJwzís é.; 

más or~zAgokból 70-75 milli6 tojást szAllitanak oda: LondonbAu és vidékén 
13,000 tehenet tnrtanak fl'jésre. Évenként elfogy hArom milli6 bajó:eber kéiszén i 
6b,OOO tonna bor j két mílli6 gallon ~zesz j 43.200,000 gallon porter éd ale. Van 
ott 3,613 sörhl!.z, 6,279 coapszélt, 13,1100 bor-kereskedés. A biztonságra 6,367 
reodéir ügyel fel• 

1) Gla8gowoak volt 1801-beo 83,769 lakosa 

Báróságában pedig 

1811. 
1821. 
1831. 
1841. 
1755. 
1799. 

110,460 " 
147,043 " 
202,426 ll 

l! 82,134 

5,000 
23,000 

" 
" ,, 

1831. 77,000 " 
1841. 109,(,00 " 

Az egész Lam~trk gr6f•ág lSiH-beo :H 6, 790 lakost számítolt i 1841-beo 
424,099-et. Glasgow vámhivatala 1812· ben bevett 78,130 frank ot ; 1810- ben 
12,350,000-et, 
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társulat: az Edinburg-Review, 180!-ben kezdvén meg pályá
ját, csakhamar tizenkétezer előfizetőt nyert, s igen nagy befolyása 
van a köz véleményre. Minden parachiában va[ nak iskolák, a lel
kész f~lügyelete alatt; s a négy egyetem is a presbiteriánusok 
igazgatása alatt áll. Innen a türelmetlenség, melly azonban legyő
zetett a jelen században: úgy hogy most ru ár mindenféle hitfele
kezet ü tanulők felvétetnek azokba. 

De jóllehet Anglia, erős aristokracziájával, gépeive!, gyar
mataival, szabadságával bámúlatba ejti a világot, s megdöbbenti. a 
nemzetiségeket, kebelében mindazáltal halálos sebet .-ejteget. A 
reform után kormányra jutott miniszterek, nem hanyagolhatták el 
tovább a köznép állapotát 1); a cholera ezüksége<>sé tette a laká
sok mt>gvizsgálásá.t, ruellyek a föbb városokban is iszonyúak; s 

1 ) Ime ar. angol els!! miuiozterek sorozata : 
Pi•t Vilmos 
Bute gróf . 
Greoviile György 
Rockingarn marquis 
Pitt Vilmos ujból 
Grafton herezeg • 
North lord • 
Roekingam marqnio ujból 
Shelburne gróf • 
Norlh és }<',,x (coalitionalis miniszlen"um) 

Pitt Vilmos, az előbbi fi11. . 
Addington Henrik 
Pitt Vilmos IIZ ifiabb ujból 
Grcnville Vilmos 
Portland herezeg 
BpEincer Perceval 
Liverpool gt·6f • 
Canning György 
Goderich viacount 
Wellington herezeg 
Grey gróf • 
\V dlington berezeg ideiglenesen . 
Melburne viscount 
Peel Robert 
Melblll·ne viscount ujbol 
Peel Robert ujból 
Ru,sell JlP.noa lord 
P11.lmerstou Henrik János lord 

Derby Eduard Gottfried lord 

1760 1761 
1761 1763 
1768 1765 
1765 1766 
1766 1768 
176~ 1770 
1770 1782 

1782 
1 i 82 1783 

11sa 
1783 1&01 
1801 180-l 
1801 1806 
11306 1807 
1807 l: 09 
1809 1812 
1812 1827 

1827 
1827 181!8 
1828 1830 
1830 1834 

1831 
18<14 

18al 1835 
18Jö 1841 
1841 1846 
1846 1848 
1848 ]858 
1858 
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az 1833 után elrendelt nyomozások a földmüvelélt, müvészeteket 
s az erkölcsiséget illetőleg, .a történelem legkülönösebb okmányai 
között foglalandnak helyet. A vétségekért elitélt egyének száma 
Angliában és Walesben ötszörösre, Iriandban és Skócziá.ban hat
szorosra emelkedett I). Az angol papság mintegy 236 millió frank 
értékig bir; az egész földterület öt vagy hatszáz család kezében 
van j hatszáztizenkét pair 96.598,000 fraokot kap az államtól; Cle
veland herczeg, kizárván fiát, csak két millió évpénzecskét hagyott 
neki j Bedford herezeg 180 millió készpénzt hagyott hátra:- Nort
humberland herezeg 3.600,000 jiivedclmet húz ; Devonshire herezeg 
2.1380,000-et; Rutland 2.520,000-et. 

A ezerfölötti gazdagság szerfölötti nyomort jelez. A talaj 
igen szük él<:!lmet nyujt az országnak, ugy hogy a földmüvesek 
felé& sem teszik a munkásoknak. Ámde a gépek nélkülözhetökké 
teszik a karokat; minélfogva olly gyárakban 1 hol elöbb százan 
dolgoztak 1 most elég két három gyermek egy ro.ppant gép mellé. 

Mi marad tehát a népnek? az éhen-halás 1 miként ez ma
gában Londonban is évenként megtörténik a nyomorulttal, ki hozzá 
nem férbet a nehezen nyerhető törvényes alamizsnához. A szegény
adó, melly Angliában 1748-ban 7301135 lírára szállott alá, 1817-ben 
9,320,440-re, 1821 ben 7,803,465-re emelkedett. Azóta keves
biteni igyekeztek, nem a nyomor okait, hanem a közsegélyre 
szorulók számát, olly módon, hogy csak annak adnak, ki, család
jától elkülöuitve, gályarabok módjára dologházba engedi magát 
záratni. 

Illy állapotra jutott Anglia annak következtében, hogy a 
termelés két eleme, a töke és munka, luiságosan elkülöníttetett 
egymástól. A pór, kinek még nem régiben sertése, tehene, 
kerteeskéje volt, most már mindezek híjával van, s egyetlen bérlő 
nyelte el, miböl előbb harmincz földmüves élt. A nép nyomorult 
lakokban fekszik összezsufolva 1 tizen 1 tizenketten egy azobács
kában; a pinczék és üregek, hol a rongyszedök elhelyezik a 
városban összeszedett dibdábjaikat, irigylett nyughelyet nyujtanak 
az emberek zagy\'alékának: mások csupán hulladék csontokon 
tengödnek 1 mcllyeket a paloták szemét-gödrében szednek össze, 

1) }~rancziaorsdgb:m 1832-töl 36-ig harmincz kivégzfe történt; 36-t61 
41- ig hu~11oohM. Angliáb~ID , dac2ara. a. v&tségek isr~ooyu fels'!laporodf.sának, 
1805-töl J 811-ig coak ötveonyolcll'l hll!ilos itélet hAjtatott végre; 1837-tl!l 4l·ig 
pedig tilleueg,Y. 
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mignem kitör közöttök és megtizedeli öket a láz, mi nem ritka 
Londonban daczára a gyakran fnvó nyugati szélnek. Ki nem is
meri a szenvedéseket, mellyeknek azok: vannak alávetve, kik gé
peknél, vagy vas és köszén bányákban dolgoznak? Valódi állatok 
ezek, kikben az ember nemes természetéből csak annyi maradt, 
hogy érezhetik lealacsonyodásukat. 

Enni, vagyis munkát adni az illy népnek, ez az angol winisz
terek nehéz feladata i s jaj lenne az országnak, ha bekövetkez
nék, hogy nem tudna többé tuladni mindig szaporodó gyárt
mányain! Illyféle válságokat mát· több ízben állott ki Anglia 
ez utóbbi években, de mindazok rendkivüli események szülemé
nyei voltak; az J 842 i ki azonban csu r án a kivitel csökkenése 
által eredményeztetett, melly alig tizenegyedét tette az · tllöbbi év 
kivitelének. Ennek oka a külföldi ipar növekedése, s főleg a 
német egység volt, me ll y tRksákkal terhelte az angol árukat; 
semmi hajlamot nem mutatván az országok elfogadni ama teljes 
kereskedelmi szabadságot, melly mellett Anglia kardoskodik. 

Európa ugyanis, melly a közlekedések megnyiltával bámulta 
Anglia virágzó állapotát, s a Smith által hirdetett szabadság da
czára szigoruan fentartott megszoritó törvényeknek tulajdonitotta 
azt, kétségbe vont!. a parlament józan belátását. Daczára az 
előitéleteknek az angolok közöl sokan belátták hibás voltát a 
kizár ó rendszernek, miért is rajta voltak 1 hogy könnyitte11osék az 
ipar, s szabad bevitel engedtessék az idegen ároknak, Az uj 
politika kezdeményezője Huskisson Vilmos volt (-1830), gya
korlati férfiu, ki, mint Turgot Francziaországban, szokásba hozta a 
kormánynál kikérni a tudósok véleményét. Mint Caneing barátja 
és államtitkár, részt vett az ügyekben a Francziaországgal foly
tatott küzdelem alatt, s felhasználta ez utóbbi pénzügyi tapasztala
latait 1819-ben értesítést adott Európa pénzügyeiről 1 hangoz
tatván szükségét a kézpénz:r.eli fizetésnek ; a a refot mokt-a fordit
ván figyelmét, védte a földmiívelés érdekeit, küzdött az ingatlan 
vagyon kiváltságai ellen, megtámadta a gép-kivitelre s az idegen 
áruk bevitelére vonatkozó tilalmakat, . meg a b aj ó z ás t t ö r
v é n y t, me Ily tiltotta azoknak más lobogó alatt bevitelét i és az 
által, hogy a kölcsönössét:; fölvétele mellett bebocsáttatást eszköz
lőtt az idegen hajóknak B keresztülvitte a selyem szabad beszállítását 
indítványozó bilit, uj korszakot nyitott a britt kereskedelmi poli
tikában. Ő valódi példányképtil azoigálhat arra 1 mint kelljen 
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diadalt aratni a leghatalmasabb osztályok által támogatott téve
lyek és visszaéléseken. 

Gabona-"é•·dés. 
A hübérség alatt ugy látszik a gabonatermelés nem volt 

aránytalan a népességhez Angliában s a termelő táplálta fogyasztó 
hübéresét. VII. Henrik véget vetvén a bübérrend3zernek 1 az 
uraknak nem volt többé szü),ségök egész seregére a vazalloknak, 
s földeil..ből a legjövedelmezöbb, nem a leghasznosabb termé
nyeket igyekeztek nyerni. Illy~:~o volt a takarmány, minthogy a 
gyapjut nagy áron lehetett eladni Flandriában ; minek következ
tébeli a szemea élet megdrágult, és pedig annál érezhetöbben, 
mert akkoriban a pénz vesztett b~c5éből j s mig VIII. Henrik 
uralkodása kezdetén a gabona quartere hat és fél shillingen kelt, 
I. Károly alatt 32-401 Cromwell idejébeo pedig 8M-ra szökött fel 
ára. A Stuartok uralmával helyreállván a béke, visszatért a bő

ség, de tönkre tette a bérlőket, kik a drágaság idején kötötték 
szerzödéseiket j miért is az akkoriban mindenható birtokosok sür
getésére a parlament v é d e lm é b e vette a nemzeti terményeitet 
olly módon, hogy fokozatos taksákat vetett az idegen magra, s 
aztán még jutalmazta is a nemzeti kivitelt, ugy hogy 1688-tól 
kezdve a kormány hét millió aterlioget adott a kivivöknek. E 
kettős expedienssel elérték 1 hogy a gabona mindig megtartotta 
magas árát, vagyis folytonosan éhezett a nép. A drágaság növe
kedését előmozditotta az ipar és népesség rendkivüli gyarapodása 
is, minélfogva a birtokosolt az éhező szegények rovására gazda
godtak. De az iparosok szintl'ln szóhoz jutottak, e fl parlamenttől 

kicsikarták az 177 3-i ki törvényt, rnelly megengedte az idegen 
magnak egyszedi vám melletti bevitelét, mihelyt a qua.rter (nyolcz 
párizsi b o i 8 8 e a u x) ára haladná a tizennyolcz shillinget. !790-
ben megtágultak a belföldi gabona-kereskedelem régi kötelékei ; 
de a termelök, vagyis 1\Z ari8tokraczia, mellynek llagy volt ha
talma az áldozatoknál fogva, mellyeket a napoleoni háboru alatt 
kellett hoznia, csakhamar ujabb megszoritásokat eszközölt ki; a 
ennek éa a közlekedés nehézségeinek következtében 1809-töl 14-ig 
a gabona ára kétszerte m11gasabb lett mint volt 1769 töl 94-ig. E 
kecsegtetü kilátás a göröngyre irányozta a nyerészkedők figyel
mát, mellyet lehetőleg kizeákmányolni igyekeztek, és semmi költ
séget nem kiméltek att ól a kövér jövedelem reményében. 

De egyszer csak helyre áll a béke; ujra megnyilván a ten
gerek, nagy bőségben érkezik az idegen mag; a földbe fektetett 
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költségek elvesznek, a bérlök felmoodják szerződéseiket, mellyeket 
ollyannyira különbözö körülrnények között kötöttek. A gazdagok, 
kik elvesztették reményöket, hogy fentarthassák a kenyér-drága· 
sigot, a külföldi mag bevitele ellen alkalmazandó szigorral aktH· 
tak a dolgon segiteni; mintha coak Európa füszerárusai küzdöttek 
volna a czukor és kávé ára mellett, mellyre számítottak. S va
lóban el is tiltatott a magnak külföldröl szállítása, hacsak otthon 
nyolczvan shillingre nem emelkednék a quarter ára (36 líra egy 
hektoliterért): alig képzelhető drágaság, annál inkább, rniután, el
tünvén az 181 G és 17 -ik i szükség uj ból kecsegtetö reménye, az 
ég kegyessége megszégyenítette az emberek kapzsiságát, s a ke· 
nyér, iszonyu kár l olcsó lett. 

1\Iindnzáltal a szigoru rendszabályok s a belföldi magterme
lés me~terkélt volta következtében szörnyü hullámzásoknak volt az ár 
kitéve: az éh~ég gyakran beköszöntött i s illy esetekben a gabona\· 
nak szokatlan utakon beszerzése erőszakos és költséges mü veletté 
nőtte ki magát. A birtokosok jólétének tehát feláldoztatott a sze
génys~g S a g-yárCJS ,k: kik emeJked~én sznrnban és fontosSiigban, 
a gabona-lörv.~nyek eltörlését követelték 1). A baj legföbb fokra 
hágott 1822-ben, de a parlament nem akarta megvallani annak 
valódi okát. Canning megengedte a bevitelt, ha a gabona ára 
hatvan shillingre emelkednék; de husz shillinguyi vám alá ve
tette quarter-ét, melly összeg két shillinggel volt feljebb vagy alább 
veendö minden shilling utón, melylyel a belföldi gabona ára emel
kednék vagy alább szállano. Illy módon a terhet a termeeztrnény· 
hez mértc: dc a lordok meghiusították ter\·ét., a ö bujában 
meghalt. 

A kérdés ujra fölélesztetett Melburne viscount whig-ruinisz
teriuma alatt (1835-41): s mig Iriand a különválasztást, a char
tieták pedig az általános szavazatot kiáltozták, li nép hasonló áru 
két kenyeret hordozott körmenetílE>g: egy igen kicdit a szabad és 
souverain Angliából, s egy igen nagyot a rabszolga Lengyelor
szágból i mi hathatós, mert szembetünő érv volt. 

A gabona-törvény ellen alakult liga (a n t i-c o r n-l a w l e a
g u e) mérséklettel jár el, tiszteletet mutatván az alkotmány iránt, 
miközben aláássa egyikét legföbb alapjainak. nA n~pnck (igy 

') A ga.u.:llla-szegéuy Anglia fái, nehogy a bevild köv~tlteztében igen el!
azA11jon ennuk :Ira: n dús Lombardin fél, nehogy a kivitel drll.gasAgot sziiljöo. 

Jme k6t rrndRzer lekplezve. 
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szól) kenyérre és munkára. van szüksége, s egyik ugy mint másik 
akadályoztatik, csak hogy a henye urak jól töltekezhessenek. Az 
Egyesült-államok raktáraiban megbüdösödik a mag és besózott 
hús, melly czikkeket szivesen kicserélnék ruháink éa bútorainkért, 
miknek hiányát érezik : illy módon köznépünk olcsóbban szerez
hetné be élelmét s több munkát kapna. Le a megszoritó várn
rendszabályokkal; éljen a teljes ilzabadság j nem kell semmiféle 
védvám-jegyzék, nem kiizvetett adó, nem semmi teher az első anya
gokra; egyediil a thea, kávé, cacao, dohány, a liqneuriik, borok, 
száraz gyUmölcsök sujtAssanak; ne legyen kiilönb~ég téve a gyar
matok érdekében j a gyarmu.tuk utálatos és meggondolat lan iizlet, 
melly évenként sok rnilliótbl foszja mf'g az országot, miket félre 
tehetne ott vásárolván, hol olcsóbban jutna az ámkhoz. Még csak 
kölcsönösséget sem kell kivánni más nemzetek WI j mert a mienk 
olcsóbban állitván ki a gyártmányol<at, az idegeneknek éJ·dekök
ben fog állani tőlünk vásárolni, s a példa hatásos lesz" 1). S vé
leményök támogatására eliíleges költségvetéssei lépnek fel, melly 
szerint a bevételi kiadáso!< igen csekélyek lennének, s a jövede
lem nem állana alantabb a jelenleginél, föltéve, hogy a földbir
tokra s a jövedelmeluc vetett adó valami kevés~el emeltetnék. 

Ta•·i l'a·rel'onn. 
Tömeges aláirások utján roppant' összegeket teremlent'k elő, 

miknek czélja utazások, segélyzések, könyvek, hidapok által pár
tolni a ta1·ifa-reformot, s megszerezni (minthogy minden törekvés
nek tö1·vényesnek kell lennie) a tübbségct, mi végbill summi erÖ· 
feszítéstől nem riadnak vissza, hogy keresztülvigyék párthiveik 
megválasztatását, biíven igérvén utakat, segélyt, kivitelt a gyárt
mányoknak. A liga élén Cobden Richard áll, támogatva a parla
mentnek is nélu'tny tagjától, az egész köznéptöl, sok bérlőtöl, kik 
a haszonbérek alábbszállásával biztatják maguht, a gyárfönökök
töl, kik remélik, hogy olcsóbb munl\ásokat fognak kaphatni, s 
következésképen könnyebben kiállhatják az idegen vers~nyt. Mi
ként láttuk, az 1830.iki l!tatutumban, az ariatokraták váluztö jog
gal ruháztatták fel a bérlöket; minélfogva, mint bérlettársakat irat
ván be a valódi bédök fiait, testvéreit, szülöit, Baját kezökhöz ra
gadták a grófsági választásokat. Moilt a reform-pártiak a másik 
pontra támaszkodnak, melly választó joggal ruházza fel mindazt, 
ki negyven shilling (!íO ll.) értékii fPkvöséggel bir, s azon van-
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nak, hogy a ki csak teheti, egy kunyhócsU.t vagy egy darabka 
földet vásároljon. 

Illy módon a polgárok, miután előbb az nriatokraczia poli
tikai kiváltságai ellen viseltek háborut, most annak javait támad
ják meg j s diadaluk nem gazdászati refoa·m, hanem döntő forra
dalom lenne, millyen volt Francziaországban a nemesek e a pap
ság lebirtoktalanitása. Az ariatokraczin azon venné magát észre, 
hogy elszegényedett a földérték alászállása, az adó növekedése, 
a gyarmatok ban részére fentartott hivatalok, s az ifi!\ bb fivéreknek 
életjárad!!kul szolgál6 ültetvények jövedelmének csökkenése követ
keztében: ellenben emelkednék az uj kereskedő és gyáros osz
tály, e a köznép megszünhetn!!k éhen halni. A politikai kérdések 
tehát gazdászatiakká változtak át. 

Dicsérve a reformok szóvivöit, bámulatunkat annak részére 
tartogatjuk, ki életbe lépteti azokat. S ez alkalommal is a toryk
nak jutott osztályrészül javasiatha hozni a tarifa-reformot, mig 
megszámlálhatlan népgyülekezetek kiáltozták: - "Le az egyed
árusággal, olcs\S kenyeret." 

Anglia rendes kiadása, nem számítva a szegényadót, a cultus
költségeket, az utak és csatornák fentartására forditott összegeket, 
B a tartományi és közeégi költségeket, körülbelül 1300 millióra 
megy 1). A földbirtok igen csekély részszel járul ez összeghez, a 
többi mind a fogyasztási adóból jö be. Legelőször 98-ban a hadi 
költségek fedezésének czéljából jöttek a gondolatra atalános adót 
vetni a jövedehnekre, melly tiz száztóliban állapíttatott meg, ki
vétetvén az ötven sterlingnél kisebb jövedelmek (i n c om e t a x.) 
Ez adó késiibb alább vétetett, a béke megkötése után pedig egé
szen be Hín szüntetve; Peel azonban, miniszterré lévén, hogy fö· 
dtszze a 125 millió hiányt, ismét visszahozza, három száztólira szál
litván le, s egyedül a 150 líránál (3750 ll.) nagyobb jövedelmekre 
VE~tvén azt ki; a háromszáz liránál kevesebbet fizető bérlök ki
vétetnek j a többiek felényi, Skócziában harmadrész taksát fizet
nek ; tehát az egész pótadó a birtokosokra nehezedik ; Iriandban 
a bélyeg B a folyadékokra vetett taksák pótolják azt. A keres
kedők és szadad müvészetek üzöi irásban tartoznak kimutatni ter
melésök értékét 

Ez megtörténvén, Peel leszállitotta vagy végkép eltörlllte az 
adókat, mellyel,nek a ht'ts, hal, komló, burgonya, rizs, gnbona, 

') Az 1849-iki sd.madás !"i3.388, 717 bev6telt, s !iU85,136 kiadbit tiintet. fel. 
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épílletfa, a más fogyasztási tárgyak vagy nyers anyagok alá vol
tak vetve ; nagyszerU meréBzség annyi szükség közepett, s mindez 
a nép és kereskedelem érdekében. E reformok, mellyek a~onki
vlll, hogy födözték a d e fi c i te t 1), az iparnak is lendületet adtak, 
uj gazdászati elveket proclamálnak, teljesen ellenkezöket az ed
dig divottakkal, s kevéiisel ezelött még utópiáknak látszottak 
volna. Anglia szabályul tartotta elárasztani más országokat saját 
termesztményeivel, semmit nem boc:~átva be a kíilföldröl; s a nép 
rovására kedvezni nz aristokracziának. 

Most minden megváltozott. Ki Vt>nni akar, sziikilég hogy 
el is adj,-,n, és viszont; s a melly országban akadályoztatik a ter· 
melés, vagy kevésbbé gyümölcsözl:lvé tétt;tik a .JllUnka, annak ok
vetlen veszitenie kell. 'l'ehá.t fiiltétlen, s nem csupán kölcsönös 
kic3erélési szabadságra van szükség. - "Nem akarnak bennünket 
más nemzetek utánozni? annál roszabb rájok nézve (mondja Peel), 
a csempészet helyreállitandja az egyensulyt. Anglia olcsón akarja 
be3zerezni minden szükségleteit: ha mások drágán akarják, ök lás
sák." Ji~ltöröltettek tehát a tiltó ta1·ifák, s a nyers anyagra vetett 
taksák öt azáztóliJ·o, a gyártmányokéi huszra szállittattak le. Az 
eredmény annyira kedvező leLt, hogy mig 1841-ben a vámok ötszáz, 
a reform után 44-ben mát· hatszázmillió fraokot jövedelmeztek 2), 
ugy hogy e lépés maga elég volna Peelt a nagy ujitók közé he
ly~zni. 

Éi ö nem állapodott ilt meg. 1845-ben minden adó alól föl
mentette a legfontosabb elsli anyagokat, minök a gyapju, gyapot, 
len, eazet i eltörölte a kiviteli vámokat, még a gépek s a köszénre 
nézve is i a gabonát, melly az aristokraczia egyedárusága, s a 
czukrot, melly az ültetvényesek gazdagságát képezi, nem bátorko
dott vagy nem volt képes teljeaen vá.mmentesiteni. De a szabad 
kereskedésről szóló törvénye (1847 jan. 28) meghozta: 1-ször a. 
gabona-taksák teljes eltörlését i 2-or az elsö anyagok és élelmisze
rek teljes vagy részletes fölszabadítását i 3-szor a selyem anya
gokra vetett taksák tizenöt száztólira leszállitását; 4-szer a durva 

1) A prope1·1y taz 1843-44·ben 81.781,200 sterlingct, az income tax 5'!. 
797 ,OOO aterJinget jövedelmezett. 

1) Anglia 1836-ban 1340 milli6, 44-ben pedig 1470 milli6 értékig vitt ki, 
vagyi1 130 milli6val többet. 1846-ben Francziaország csupAn tojásban 4.480,000 
fraokot szállitott Angliába; 1844-ben Anglia a continensröl kapott 370 ökröt, 
111í6 tehenet, lí5 borjut.; 1846 ban 17121 ilkröt, 2299-l tehenet, 2147 borjút: illy 
roppant volt a növekedés, miutll.n eiUríttattak az akadályok. 
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gyártmányok vá.mmentesitését; 5-ör a finom gyártmányokra veteflt 
illetékek tiz száztólira lejebbvételét; azonkivül a földmüveléare ne
hezed6 terheket illet8leg is sok javítást eszközölt. Aztán, 1850 januir 
1-söjén, mindon megszoritás nélkül szabad bemenet engedtetett az 
áruknak bármilly lobogó alatt az egyesült országba és a gyarma
tokba. Egyike ez korunk legdöntöbb tényeinek; mert a kereske· 
delmi szabadság látható kötelékét képezendi az átaJános szövet
ségnek. 

S a gazdagság, vagyis az élvezet, mindinkább táguló körben 
kezd észlelbetli lenni; mig 17~27 -ben Edinburgból kiváncsian tó· 
dultak a vidékre, hogy bámulják az aratás azokatlan látványát, 
most a gabona-termelés átaJánosan el van terjedve; az egész szi· 
geten sokasodnak a lovak, ökrök, juhok j a kocsik száma Lon· 
donban megkétszerez8dött sőt azonfelül is növekedett 1) j nagyobb 
mérveket öltött a thea, kávé, czukor-fogyasztás j közönségeaek let· 
tek az ezüst asztalkészletek j a vas végtelen sok kényelemnek 18n 
eszközlőj e. Peel, az i n c o m e t a x fölött értekezvén, no nak fel· 
tüntetésére, mennyire emelkedett az ingatlan tulajdon, kimutatta, 
miszerint a takeának alapul szolgáló évi jövedelem 1812-ben 
55,784,533 sterling, J 842-ben 7::!,000,000 volt j s a képviselt töke 
12-ben 1,391,613,325-öt, 42-ben pedig 1820 milliót tett. 

Azon mesterfogások között, mellyekkel a conservatívek elle· 
nében éltek az ujitók, volt a népnevelés is 2) ; e-tekintetben külö· 
nösen Brougham tüotette ki magát, ki ezrenként terjesztette az 
elemi könyveket csekély áron, gyermekek, feln8tt munkások szá
mára iskolákat (Me c h a n i cs i n st i t u t i o n s), Londonban szabad 
egyetemet alapított, az els8t, melly minden felekezet előtt nyitva 
állana j s ugy tekintette az oktatást mint legbiztosabb védfalat a 
papság, az aristokraczia, az ágyu zsaruokoskodásai ellen; ugy hogy 
midön egy izben, azokott hévvel, Wellington miniszter ellen sz6-
nokolna, felkiáltott: - "Majd segélyünkre jövend az iskolames
ter" : mi aztán közmondássá lett. 

1842-ben ötszázhuszonegy hirlapot számítottak: az egyforma 
taksa által megkönnyített pósta-forgalom következtében rendkivül 

··•) 1812-ben volt 49,426 ; 1840-ben 104,476. 
2) FraocziaorszAg a közoktatiara 1840-beo 14.,776,660 fraokot költött; H 

öusegböl 1,600,000-et az állam, 4,668,281-et a megyák, a többit a köes~gek 
fe<lezték. AnlrliAban csuJ.diD 1839-bcu kél'lek az államtól 30,000 sterlinget e 
czélra ; a kétszú.zhetvenöt sz6val adatott meg kétszlzbetvenhArom ellenében. 

XVIII. 47 
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növekedett a levelek száma 1) : a circuláló könyvtárak, mellyek 
legelőször Skocziában hozattak be, a legtávolabbi községekben is 
elterjesztik az ismereteket. 

A partok. , 
E kerülli utakkal, mellyek szükségesek a hagyománynyal 

biró országokban, s midön a gazdáilzati elvek csak a politikai ese
ményeknek alárendelve alkalmazhatók, sehogy sem tudnak meg
barátkozni, kik a népies vivmányolutt egyszerre egész teljökben 
akarnák látni. A wbig és tory pártok nevöket máig is megtar
tották ama loyalitásból, mellynélfogva kCiztársaságainkban akkor is 
guelfek maradtak, midön a pápa ellen küzdöttek és viszont: de 
tényleg a toryk symboluroa elenyészett, s most ök azt val6sitják, 
ami jót és merészet tizenöt év előtt a whigek hoztak javaalatha; 
ez utóbbiak pedig conservativek, mig a tot·yk és whigek pártján 
kivül a radical ok foglaltak mélyeLbreható ellenzéki állást. O wen 
Robert, ki a társadalmat lsten nélkül is megalapíthatónak bitte, s 
azt tartotta, hogy mindent a nép által kell tenni, csekély áron ter
jesztett hirlapok utján a communismust hirdette ki; ezerinte el 
kell törölni a kiváltságokat, a nagy városokat, a szépmüvészete
ket; nagyszerü nemzeti szállodák épitendélk, hol mindenki munkát 
találjon; az utazás tétessék kötelességgé: "a világ valódi és egye
düli ördögét a valláll, a házasság, a tulajdon képezik ; e szörny 
báromság kiapadhatlan forrása a vétkeknek és bajoknak." - So
cialistái, kik 1840-b"n hatvanegy fiók-társulattal birtak1 most fo
gyóban vannak, ellenben szapo~odnak a chartisták, kiknek pártja 
legtágabb kifejezése a modern demokracziának ; azon demokraczi
ának, mellynek érdekei nam csak a tulajdonosok, hanem a nagy 
ipar, a nagy bérlők, kalmárok érdekeitől is különválnak, s melly 
külöoösen a nagy gyár-központokban összegyült munkásokra, mun
kát nem kapó betüszedllkre1 s bér nélküli egyénekre alkalmazta-

1) E tekintetben Rouland Hill gyökeres reformot Itiptetett tUtltbe (1839 
aug. 171 a 1810 május 6), mellynélfogva. egyenlö bér állapittatott meg a leve
lekre, bármelly részéböJ jöjjenek az országnak. A reform elötti négy utolsó 
hétben, a londoni postán 1,622,000 levél fordult meg ; 184\l-ban, uqanannyi id!! 
alatt 8,636,000. Az összes posta hivatalok 1839 november egy h~tében 1,586,000, 
1848 jnnuár egy hetében 6,882,000 levelet osztottak ki. Az e.Jész évi leve).,k 
ué.ma 1839-ben 7 ó millióra ment, s 68 éa fél rnillió brn~to jllvedelmet hajt<>ttak: 
1848-han 332 millio volt a levél, a 66 millio a brutto-jövedelem ösazege; de a 
költségek előbb csak 17 milliot tettek, moAt 30 milliora menne\{, E ve.•lltraéget 
Rzonban bllven kArpótolja a köz Unyelem. 
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tik. Az 1830-iki reform (mondják ök) nem tett egyebet, mint 
hogy a közép osztályt részeltette ar6 aristokraczia kiváltságaiban, 
mindig kizárva a szegénységet: most e szegény népnek kell Char
tát adni, melly nem fog engedelmeskedni, ha részt nem vesz a 
törvényhozók választá.sában. Miért is átalános szavazat-jogot, tit
kos szavazást, évi parlamentet, 11o választhatósági census elörlését, 
a kamrák tagjainak dijazását, a választó collegiumok méltá1.1yos 
felosztását követelik; némellyek a nőket is szavazat-joggal akar
nák felrubáztatni. 

A mozgalom élén Lovett és Vincent ruunkások, s O' Brian 
journalista állanak, támogatva Fergus O' Connor áltál, ki a par· 
lamentben is képviseli öket: s bár ez kijelentette, hogy nem ezé
Jozzák a köztársaságot, mindazáltal utban vannak a felé, a szám 
hatalmát állitván a most létező hármas hatalom helyébe, s eltöröl
vén az egyedáruságat nem csak a kamrákban, hanem a sajtóban 
is azáltal, hogy minden adó alól fölmentik ; némelly tulhajtóbbak 
azt is követelik, hogy a munka -bér állandóan az 1835-iki legyen j 
mi az angol gyáripar bukását vonná maga után. 

E párt, a helyett hogy meg lett volna nyugtatva a szegény· 
ség javát a 1834-ben eszközJött reformok által, csak még inkább 
neki bátorodott. A reformok (mondják ők) nem egyebek mint 
engedmények , mellyeket az ariatokraták csak azért adtak meg 
kedvök ellenére, hogy fenntarthassák magukat j a baj a társadalmi 
gazdagság egyenlőtlen felosztásából származik : a nép igazságról 
beszél, s az urak könyörrel felelnek neki ; házakat nyitnak a sze
gények részére, megszabják a munka-órákat, fürdőket, iskolákat 
állitanak, szünnapokat engednek: képmutató alamizsnák, nyujtva 
annak, ki jogot követel. A papság maga annyit kap az államt61, 
mennyi elég lenne a munkásosztályok ellátására 1): a kevesek tul
zott jogai nem egyeztethetők össze a sokaság javával. Látva mint 
uralkodnak a munkások fölött a szövetkezett vállalkozók, social i 
sták és chartieták kezet fognak ellenök, miből fenyegető összeüt
közések szülemlenek, különösen Walesben 1 s a gyárvidék eken, 
annyira, hogy az ember örvény szélén állónak hiheti Angliát. 
Rebecca, egy eszményi személyiség, ~képviselője a demokracziának, 
első volt, ki lerombolta a vámsoromp0t, aztán megtagadta az an-

1) 1841-ben kisd.mitottAk, miszerint az angol papsAg 236,439,126 fran'k 

j!lveaelmet hu z, mig a tiibbi ke1'eszttlny papsAgn11k ö IRzevhe 2'24,975,010 frank-

ja van. 
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glilián papoktól a tizedet j követelte a törvényboda &talaldtását, 
az igazságszolgáltatás kevésbbé költségessé tételét; s mindezt bib
liai czélzatokkal, a metl1odisták nyelvén. Ezrenként követték öé 
a sze;gények és földmüvesek: de e mozgalmak kevesebb vérrel 
é~ erőszakkal lecsillapittattak ott, mint másutt egy maroknyi ta• 
nuló-c~ödület 1). A törvényes utakat is megkisérlették, B 1842-ben 
egy kérvényt nyujtottak be 31317,702 aláirással: de a parlament 
nem vette azt tárgyalás alá, inkább a szabadság mint az egyenlő· 
ség földe lévén Anglia. A 48-iki franczia forradalom valósitani 
látszott a charlisták eszméjét, kik ismét zajongni kezdettek B óri
ási mérvben kérvényeztek. Egy kincstári (fiscale) forradalom 
aligha kikerülhetö lesz ott i de nem igen fog az származhatni a 
demokracziától melly m0zgalmaival eddig még rnindig csak 
vc~ z lett. 

Vallási dolgok. 
Bát·mennyit·e mondja nzonban mngát Anglia az anyagi érde

kek országának B legyen az valóhin, a vallás-kérdés mindig 
alap',érdes marad nála, s a forradalmak csak a vallás árnyában 
aratuak ott sikert. Szemben a folyton gyarapodó katholikusok és 
dissiJensekkel, az anglikánok kisebbségben vannak; ezek maguk 
között is két felekezetre oszolnak, a magas és alsó egyházra, Sko
cziában pedig az átalános. gyülekezet a a javadahuadokéra. Innen 
az ingerlékenys~g, a félelem, s ama szig(\ru rrndszabályok, maly
lyeket a köznép szükségeseknek tart egy ellenséges párt fenyege
téEeinek eltávoztatására: B midőn a kamrák türelmetlen söt vé• 
rengzö kiáltásoktól visszhangzanak a pápisták ellen, ez nem egyéni 
düh, hanem a sokaság ohajának kifejezése. Látni kell a londoni 
népet, mint kel ki hallgatag és ébes kimért.~égéböl, hogy meg
hurczolja s az Emlék alatt tűzre dobja a pá pát ábrázoló bábot: 
"Átkozott a pápa" orditások között. 

A vallási seb főleg Iriandban tünik fel egész meztelenségé
ben, hol a hitkülönbség állapot-különbséget is von maga után j 
szegények a katholikusok 1 birtokosok a protestaosok i ezek kor
mányoznak, amazoké az engedelmeskedés; egyiknél a gög láts-zik 
természetesnek 1 másiknál az alávetés. Az emancipatio javított 

l) A nl k gy~kran av!ltk(lztak a közügyek be. A ga'boml-törv&oy tArgyl
ban 25ö,OOO női a1Airá8snl ellátott kérvényt nyujtottak be: Dublinban egy o(J 
tárRn:at alal.uit, D•ellyntJk cz.'·lj" volt felbAtoritaui az irl~udi gyáripart, s vi8BZ8• 
vo:Htf.ni f!Z uniot. 
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ugya& a politikai törvényen, de az épület hübéri alapja még "fenn
áll j 11 a s~olgasághoz hosszas megazokása folytán n katholikus 
nem gyakorolja és nem ismeri saját jogait, hasonlóan a rabszol
gáhor;, ki csak tegnap lön felszabaditva. O' Connell, első a l<atho
Hkusok között, ki Dublin lord-maire-vé neveztetett ( 1841), ru int 
legfőbb hivatalnoka a vácosnak, a testületeket illető bill erejénél 
fogva 1 ünnepélyesen vonulhatott a katholikus templomba misét 
hallgatni j a reményét fejezte ki, miszerint a westminsteri apátság
ban fogja azt hallgathatni. 

Remélte-e Ö mindazt, mit követelt? Sokat kell kérni, hogy 
valamit nyerjünk; s nemzetiségi kérdéseknél az idő nem j ö szá
mításba. Eközben ugyanazon czélra törnek, kik, hogy méltóvá 
tegyék lrlandot a szabadságra, erényessé igyekeznek azt tenni; 
illyen főleg Mathew atya, ki ezreket gyüjt a köznépből mér!ékle
tessógi egyletekbe. De iszonyu látni, mint válik a gyógyszer mé
reggé. Az l 846-ik i szükség alkalmával, midőn ezrek haltak éhen, 
kihirdetik a szabad gabonakereskedést: s ime, Ir land urai, kik 
legnagyobbrészt Angliában laknak, kivonják onnan a gabonát, 
hogy előnyösen eladhassák azt, B illy módon még nagyobb éhség
nek teszik ki az országot j s nagyon meggyőznek egy telektörvény 
szükaégességérö). A kormány százmilliókat költ, hogy közmunkát 
adjon a népnek j s ez oda tódulván müveletlenül hagyja a földe~ 

ket, mellyek a nyár beálltával semmi gyümölcsöt nem nyujtanak. 
A 46-iki bheég rábírta a kormányt, hogy gabonával segitsen, mit 
külföldön vásárolt, gyéritvén illy módon a aziget készpénzétj melly 
gyakorlat veszélybe döntötte a bankokat, és sok bukást szült. De 
nagyobb az, hogy a szegények taksája Irlandra is alkalmaztatott j 
e lépés felér egy forradalommal •). 

Anglia házi bajai a vallásból szülemlettek ; s a vallástól kell 
várnia azoknak gyógyszerét. Hasonló felfogásnak adják bizonyí
tékát azon igen számosak, kik Angliában a hit dolgaival foglal
koznak. Némellyek közülök a roszról még roszabb utra tévednek, 
mi természetes eredmény ollyannál, ki magán értelmére bizza ma
gát: Skócziában 18-13-ban megalapították a. szabad egyházat, hogy 
visazatérjenek a C o v e n a n t azigoraihoz j s ellentétben az ural
kodó m,pgas angol egyházzal már igen gazdaggá nőtte ki magát. 

l) 1801-töl 51-ig Anglia megkétszerede uépess~gét, 21 milli6ra emelked· 
vén a1 fel, vagyis annyira, mennyit dtii·Amerika szé.mit. Ellenben Iriand né
pesstlge, melly 1841-ben 8.0001000 volt, ól·ben 6,600,000-re szállott alá, 
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Azonban komoly szellemek belátják szükségét annak, hogy vissza
térjenek az átalános hagyományhoz, hogy vnlami alapot keresse
nek, m.ellyhez a vélemények hullámzó tengCJrén oda erősitbessék 
horgonyukat. Igy szülemlettek Pusey tanai. Ö, Palmerrel és' New
mannal kezet fogva, az oxfordi egyetemen 1833 óta egész soroza
tAt tette közzé a könnyen felfogható értekezéseknek a hitágazat, 
az egyházi alkotmány, s a vallás-viszály fölött; eszméik történelmi 
munkákban, söt regényekben is terjesztetnek, azt tüzvén ki hit 
tárgyául, mít az egyház a három elsö században hitt : Cambridge
ben és Belfastben meghallgattatásra és válaszra találnak. A puseys
ták (miként neveztetnek) szakitanak a XVI. század reformátorai
val mint tisztán a tagadás terén állókkal, kik semmiféle hitet nem 
tételeznek fel, s nem tudnak egyebet csak ellenmondani; fájlalják, 
hogy az angol egyház elszakadt a rómaitól, az egyedülitöl, melly 
képességgel bir egész teljében kifejteni a vallásos érzelmet. A 
azentira\s nem elégs-éges hit-szabálytil, hanem szükséges a hagyo
mány is, mellyet az egyház öriz, s melly ezerint értelmeztetik a 
szentirás; miért is sok hagyományos hitágazatot el fogadnak, a né· 
mellyek nem haboznak az egyházi egység kizárólagos eszköze gya· 
Dánt tüntetni fel az összeköttetést Rómával 1). Mi a törvényes 
formé.kat illeti, mellyek mindig nagy akadályt gördítenének az 
ujitás elé, kimutatni igyekeznek, miszerint Erzsébet királynö. har
minczkilencz czikkelye nem mond egyencsen ellen a tridenti zsi
natnak; a milly nehéz ép oll)- hiú törekvés. Szertal'tásokat is lép
_tetnek életbe; a keresztek, st6lák, gyertyák, ismét ezerepeinek ká
polnáikban j a római breviarium szintén visszahozatott némileg m6-
dositva. Idáig azonban még mindig tagadják a pápa tekintélyét, 
B igaznak vitatván az angol egyházat, intik a rómait, hogy tisz
titsa meg magát s egyesitljön azzal. A puseysmus tehát még nem 
valódi visszatérés, hanem tiltakozás a protestantismus alap-elmélete 
ellen j különbcn emeli a papság erkölcsi méltóságá.t, tisztitván annak 
erkölcseit j növeli a püspöki kar tekintélyét, me ily előbb a népre 
semmi, a papságra még kevesebb befolyással birt. 

Ki nem érzi e lépések fontosságát? különöscn ki nem látja, 
hogy e visszatérés a régiséghez fo~ja felszabadítani az egyházat a 
kormány zsarnoksága al6l? Most ha böjt-bil"detésröl van sz6, en
nek joga a parlamentet illeti, A javadalmak olly világiak kegy
urad.ga alatt állanak, kiknek semmi vallásuk nincs ; s a törvény 

') W acker bath • TuluJ Conc"rdiae," 
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megparancsolja a püspökökaek, hogy vissza ne vessllk a kegyúr 
jelöltjét, kivéve a tetten kapott erkölcstelenség esetét. Percival 
tudor vitatta, miszerint naz uralkodó felfüggesztheti a püspököt, 
ha jónak látja, mig a püspök egy betűt sem változtathat a ritua
lén a korona nyilt rendelete nélkül; a magán-tanács összeül s egy 
körirattal a királyi akarat és tetszés nevében uj ima föl
vételét rendeli el a szokásos officiumba" t). Ám, hogy az elsö 
századokban a mostanitól nagyon elütő volt a fegyelem, bizonyit
ják, hogy egyebet ne említsünk, az cncyclopedista történészek, 
kik tulzott függetlenségről vádolják azt. Az ös hagyományokhoz 
való visszatérés tehát megtörné a magas egyház zsarnokságát; s 
a szabadságban, mint mindig, biztositva lenne az igazság diadala. 
A tul11jdonképeni katholicismus is növekedőben van. Hogy ne em
litsük Irlandot, mellynek ez egyedüli vigasza sülyedéseben, s egyedül 
ez fogja azt abból kiemelni, szaporodnak a megtérések: Peel visz
szaadatta a collegiumoknak katholikus javadalmaikat, mellyeket a 
reformatio elrabolt i szaporodnak a templomok és kápolnák ~)i a 
mosolyog az isméti egyesülés reménye: ugy hogy IX. Pius, 18ó0 
szeptember hóban katholikus érsekséget állithatott ott, s ujra szer· 
vezhette a hierarchiát B), 

Ha Anglia annyit tett a civilisatio érdekében egy ezivtelen 
olygarchia alatt 11 hivatalos vallással, mire nem lesz majd képe111 

ba meggyökerezik nála a demokraczia, 11 vl11szatérend a katholiku" 
egységhez? Bizonyára Anglia megtérhe legfontosabb eseményét 
képezné korunknak ; megszüntetné elsl:í okát a belbajoknak, a nyo· 
mornak s az iriandi rabszolgaságnak i hatásosakká tenné a költsé· 

l) London GazeUe, 1841 de ez. l i. 
1 ) 1792 ben Nagy-llritannill.ban volt 30 kápolna, katholikus collegium egy 

aem; most van 519 kllpolna, 43 templom, 10 collegium, 60 semiuarium. Iriand
ban 1731-ben proteatana volt 700,461, katholikus 1.309, 768; 1835-ben protestana 
1.615,221, katholikus 6.427,712. 

a) Egy katholikus angol hirll1p 18(6-ban igy irt: .,Mikor látja be valahá· 
ra Róma, hogy nekünk északiaknak a d~liek~tlll nagyon külBnbözö jellemUnk .van ? 
Mikor jlltand azon meggyözödá~re, hogy léte .. ik demokracz;a, melly nem ellen· 
aége a kereszt.Snységnek, hogy van függetlenség8zeretet, melly nem jacobinis· 
mns 1. Majdba ez igazaágokt61 flt lesz hatva, ba elveti ma.g&tól a f~l~nkség avult 
szokásait, ha tev~keny, f~rfias bátorság lépend a tisztAn szenvedllleges éa elasszo
nyosodott rettenthetlenalig helyébe, akkor nem lesz többé okunk félni a concor· 
datumt61. Addig, e ez6oak rémiiléat kell okoa:nia," 
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ges és terméketlen missiókat Ázsiában, B nagyszerű lendületet adna 
a müveltségnek, mellynek terjesztés~ben e nemzet minden mások
niU muokásabb. 

BAB.MINCZEGYEDIK FEJEZET. 

A n g o l g y a r ma t ok. - I n d i a. - C h i n a. 

Anglia nagysága és rendeltetése nem annyira tulsulyában 
Európa minden eseményeire nézve, mint inkább azon bámulatos 
tevékenységében nyilatkozik, mellynélfogva nincs pontja a földke
rekségnek, mellyet föl nem keresne, föfö terjesztője lévén a pol
gárosodásnak. Melly népnek jutott osztályrészül hasonló fokban a 
türelmes és bátor becsszomj hódítani és megtartani? Az ariatok
raczia egymagának akarván az egész földterüt, hallgatag kötele
zettséget vállalt biztositani a népnek az ipart, tehlit folytonosan 
ujabb piaczakról gondoskodni, mellyeket eláraszszon áruivaL Rá
birni valamelly mezitelen népet a ruházkodásra, annyit tesz, mint 
kiüríteni Manchester raktárait; s e ezéiból a kereskedők nem ke
vesebb hévvel munkálkodnak azon, mint a téritök erkölcsi tekin
tetböl. Illyes szempontokból kiindulva az angolok sietnek elis
merni mások gyarmatainak függetlenségét, mellyek fölkeltek anya
országaik ellen ; mert rögtön fegyvert, terményeket, árukat szálli
tanak azokba, s kereskedelmi szerzödéseket kötnek velök, és pe
dig mint elsők elönyösen. Ismeretlen tengereket kutatván át, uj 
szigeteket födöznek fel, hol lobogójuk meghóditását jelzi azoknak 
a polgárosodás részére, 

Főleg nekik köszönhető Polynesia polgároaadása; amennyiben 
polgárosodás alatt saját azokásainkat és gyakran bűneinket értjük; 
s ama partok virágzó ·népei egykoron tudományos hálával fogják 
kutatni jövő nemzetek eme Romulusainak és Cadmusainak nyo
mait. Néh'-ny e1,1fÓpainak sikerült megvetni lábát Uj-Zeelandban 
(1769), onnan viszont benszülöttek keresték fel Európát, aztán 
1814-ben hitkitldérek telepedtek ott meg; de nem sikerült nekik 
megnyerni a f6nököket, sem kiirtani a háborut és vérontást: most 
az európai kormányok igyekeznek némi rendet hozni be közöttök. 
A t'egyencz gyarmatok Uj-Dél-Walesben, mindinkáhb tökélyesbülö 
11ervezettel, megjavjtva adnak vissza. a társadalomnak olly egyé-
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neket, kiket az mint dögleletcseket kitaszitoU kebeléből. Százöt
ven év óta Anglia, Amerika e az eu1·ópai szárazföld különféle pro
testans felekezeti társulatokat alakitottak a kereszténység terjesz
tése végett, milliókat áldozván e czélra évenként: csupán a Ma
Iacca, Canton, Batavia, Pahang és Singapor részére kitüzött hit
terjesztő állomáson negyvennégy ezer keresztény vallási munkát 
nyomattak ki, malaji és chinai nyelven j e müvek hétszázötven 
ezernél több kötetet képeznek, e nagyobb részt bibliák, melly 
könyv nem épen legalkalmasabb a barbároknak (L. XIV. könyv. 
565 lap.). 

Madagaskar, a déli szélesség 1 2° és 160 között, az lndiui
ocean bejáratánál, utban a Veres- tengernek, a Persa-öbölnek, Hin
dostannak, a Sunda szigeteknek, szomszédságában a Mauritius és 
Bourbon szigeteknek, ád becses é bent, hajó-épületfát, e csupán 
'l'awataveböl és Foulepointoböl harminczkét ezer darab szarvas
marhát szállitanak ki évenként. De lakói nem ismernek sem Is
tent, sem szemérmet, s képteleneknek tartattak a kereszténységre, 
midön a hitküldérek megérkeztek oda (1818), hogy hirdessék an
nak tanait. Andrianampovina az ovak nagyságát alapitotta meg, 
melly nép a sziget közép részét birja j 1810-ben Radama követte 
öt a trónon, ki hatalmát az egész szigetre kiterjesztette, melly; 
bár nagyságra Francziaországgal vetélkedik, nem számit többet 
öt millió Iakosnál, mindenféle szinböl. Elfogadván a kereszténység 
hitét, de nem annak erkölcseit, Radama eltörülte a rabszolga
kereskedést, e a babonás gyermekgyilkolást; RanavaJona azonban, 
ki 1829· ben vette át a kormányt, rendet és hitet cserélt, e most 
teljesen kizárja az európaiakat, különösen pedig a francziákat. 

A szárazföldi háboruakadás ideje alatt, Anglia kiterjesztette 
liatalmát Ázsiában, s a töboi nemzetek majdnem minden birtokát 
elfoglalta. Francziaországnak nem maradt egyebe a pondicheryi 
kormányzóságnál e Bourbon szigotnél, mellyot saját helyzete véd; 
e nem régiben a Marquesákat foglalta el a Nagy-oceanon. A hol
land-társulat, egyedüli vetélytársa az angolnak, a fővárossal együtt 
elesett (i 808) j e birtokai, Ce y l ont kivéve, az angol nemzetre szál
lottak, melly magára vádalta azok adósságait, egy kormány-bi
zottságot ruházván fel ott a közigazgatással. Az 1814-iki béke
szerzödések folytán Hollandiának igen kevés birtoka maradt Af
rikában, nem sok Amerikában; Oceaniában azonban megtartotta 
Javát, Sumatrát, a Celesebeket, a Molukkákat, mintegy tiz millió 
lakossaL Az uj rendszer, mellyet Van der Bosch tábornok (L, 
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XIV. könyv 365. lap.) vitt be oda, felrázta a benszülötteket tét
lenaégökből, jutalmat biztositván munkájuknak. Ja\"a 1839-bcn 
termelt 50 millió chilogramm kávét, 40 mill. chi!. czukrot1 68 ezer 
chil. indigót; s megszünvén az egyedárúság, magas taksa fizetés 
mellett minden hajónak nyitva oda az ut. Fővárosa, Batavia, csi
nos, szabályozott, munkás mint a holland városok, mosolygó tenyé
szettől környezett ruint az ázsiaiak i de égalja halált hoz azokra, 
kik gazdagságot mcnnek oda keresni. I;;en élénk kereskedést üz
nek ott a chinaiak, kik ép olly szükségesek és megvetettek mint 
a zsidók. 

Levervén a hollandokat, Anglia Iudiában már csak a benn· 
szülöttekkcl állott szemközt; s miután megbódította Mysoret (1799), 
politikát változtatott: uralmát, melly elöbb közvetett volt, közvet
lenné tette, szövetségeseit kifosztotta, vagy rábírta, hogy helyör
ségeket fogadjanak el és adót fizessenek. 

Hlndostan. 
Hindostannak tulajdonképen India azon részét nevezik, melly 

a Nerbudda folyótól északra terül el, hol Delhi emelkedik. A Ner
budda és Kistna folyók között feküsznek a nizam, a berari és sa
tarai rajálL birtokai: a Kistnától a Comorin fokig nyuló részt Car
nate, Maiabar és Mysore foglalják el. Delhi\1:11 Tombudraig a 
mahrattok szövetsége 970 mérföldet (miglia) tartott elfoglalva észak· 
ról délre, s 900-at a Bengal-öböltől a Cambaya-öbölig, negyven 
millió lakossal1 kiknek egy tizede musulmán, a többi indián, öt 
államba osztva, mellyek a satarai raja névleges fensösége alatt ál
lottak. Ennek peischwahja szolgává tette azt 1 de a peischwah 
maga is leigáztatott Madagi-Sindia által. Ez utóbbinak atyja a 
peischwah papucsait szokta volt őrizni, mellyeket az kint hagyott, 
midön nőihez bemt:nt: kiji:ivén onnan egykor izoigáját álomban, 
de a papucsokat melléhez szorítva találta. Ez odaadás elöléptetést 
érdemelt számára, s fia, ki öt hivatalában követte, sokáig egy pár 
papucsot viselt övén, emlékeztetésül eredetére. A~ alázatost játsz
ván valódi úr lett, nagy hadserege volt, mellyet a savoyai Boigne 
fegyelmezett, s Delhire vágyott, midön ime II. Schach-Alem, utóhó 
sarjadék& Aureng-zebnek, meghívja oda (1760), hogy szabaditaná 
fel öt Gholam miniszter zsarnoksága alól. Sindia repült, s megcson
kitván a bitorló t kalitkába záratta i de a visszaállitott hatalmat ma
gának tartotta meg, alamizsnára azoritván a királyt. (XVII. könyv 
394-6. lap). 

Utóda, Daulet-Rao-Siudia (lí94-), nyomdokait követte1 a fraQ-
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cziákra bizván magát. Elég meggondolatlan lévén nem ellenezni 
Tippu-Saib megsemmisittetését (1799), nem akarta megosztani az 
attól elragadott zsákmányt; miért is az angolok látván, hogy mit 
sem remélhetnek, értésére adták a peischwabnak, miszerint se
gédkezet nyujtanának neki, ha le akarná magáról rázni az igát. 
'Vellesley Arthur ezredes, a fő kormányzó testvére, ki már Se
ringapatnam kormányzásában id kitöntette magát, megbizatott B 

peischwah visszahelyezésévcl. Nagy badvezér és ügyes politikus 
lévén, olly földön, hol minden uj hóditás uj ellenségeket szerzett, 
ö a mabrattok ellen forditotta a báborut, a az argomi síkságon 
megtörte azok erejét ( 1803 nov. 29); minélfogva Anglia, 1lndiák 
urnöje, délről északra tevén át hatalmának központját, a Seikekig 
ért el terjeszkcdésében. 

Minthogy a kamrák folytonosan kárhoztatták a hódítást, B 

szövetségek védelmének rendszerével kellett azt fölcserélni: e ha
zugság mig egyrészt kényszerit meghagyni a legyőzöttöknek rosz 
közigazgatáeukat, más részt nem nyujt módot kikerülni a háborut. 
A következett fökormányzók Cornwallis Károly (180-1) és Barlow 
György (1805) megigérték, hogy be fogják 11züntetni a hódítást a 
megszilárditják a békét j de nem tehettek eleget igéretöknek. 
Lord Minto ( 1807) W elles l ey tevékeny politikájához tért vissza; 
s Hastings marquis, ki öt felváltotta ( 1812), Í11mételve oda nyilat
kozott, miszerint nyilt e:rövel kell megtartani a gazdagság ama 
forrásait: alig hogy Indiába ért, előre látta a fenyegető válságot, 
s készületeket tett az angol fölény megőrzésére. A gurkák ke
letről fenyegették a britt birtokok határait, a pindarok északról 
törtek be, a mahrattok és radschaputok csak az alkalmat lesték, 
hogy lerázhassák nyakukról az igát. Hastings megsemmisitette 
a pindarakat 1 a ra ják köz ől sokakat meghódoltatott Angliának, a 
mabrattok szövetségét feloszlatta j illy módon a társulat a félsziget 
két harmada fölött egyenes uralomra, a többi fölött befolyáshoz 
jutott. A társulat egy souverain családot ruház fel a névleges 
hatalommal, de tényleg egy angol r es i d e n s gyakorolja azt, ki 
benszülöttekből álló, európai tisztek által vezényelt hadsereg fölött 
parancsnokol: birája lévén a nemzetköii viszályok nak, miként a 
nagy mogol volt szép napjaiban 1 számot csak kormányának 
ad , melly tetF<zése ezerint bármikor elmozdithatja hivatalából. 
Lord Amherstnak, alig hogy Hastings után hivatalba l~pett (1822), 
mindjárt a birmacokkal gyűlt meg a baja. Ezek roppant kény· 
uri birodalmát: Avn1 Pegu, Munnipur1 Arucan, Tenassedm képe11-
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ték, s északon Tibet, keleten China és Siam, nyugaton a Bengal
öböl s az angol telepitvények, délen Maiacea által határoztatott. 
Az Anglia ré3zére tett engedmények folytán (1826) szük határok 
közé lBn szoritva. 

Illy roppant kiterjedést nyervén az indua-britt birodalom, 
szükséges volt azt szabályozni, s lord Bentinek végre is hajtotta 
azt, még pedig a háboru rendkivüli segédeszközei nélkül (1828), 
s küzdve a bel nehézségekkel, s egy tizenhárom milli ó aterlioget 
haladó deficittel. Ő nyilvánosságot hozott a vizsgálatokba; sza
bályozta a közigazgatást, megfékezte a rabló csapatokat, beszün
tette az özvegyek feláldoztQtását j kutatásokat rendelt el közép 
Indiában, utazott, bevitte a gőzhajózást s a sajtó-szabadságot: -
"India (mondá ö) hasonlit az egykori Európához j ugyanazon tu
datlanság, ugyanazon babona, ugyanazon hit a varázslat, igézet, 
jóslat és astrologiában, ember-áldozatok, s más vissza taszító szo
kások vannak uralkodóban. Csupán az európaiak fokozatos befo
lyása a roppant számu benszülött népességre lesz képes megho
nosítani ott a házi kényelmeket, a vagyon és személy-biztonságot, 
az erkölcsi nevelést." 

Az angolok nem azért mentek Indiába, hogy Vhllás-szabadsá~ 

got keressenek mint észak Amerikában, vagy hogy térítsenek mint 
a puritan hitküldérek, hanem hogy nyerészkedjenek. Nem visz
nek tehát oda udvariasságot, banern szögletes modort, visszatetszi> 
azokásokat. Nöik a keleti csillogó öltözékek helyett, Európában 
divatból kiment ruhákat vieelnek, mellyek elég kényelmetlenek és 
nevetségesek : a férfiak egésznap esznek, isznak, dohányoznak, el
szigetelten, nehogy alkalmazkodniok kelljen az illem szabályaihoz, 
e egészen átadván magukat ama különcz hajlamaiknak, mellyeknck 
már hazájokban is annyi jeiét adják: a bennszülöttektől tiszteletet 
követelnek, s még csak az illemmel sem törödnek : tiltott eledc
Jeket esznek, más karjai között engedik kéjelegni nöiket, tánczol
nak a nyári évszakban, énekelnek az asztalnál, s más hasonló dol
gokat muvelnek, mellyek utálatosságok az indus szemében. Az 
indiánok, közepette ama tuláradó természctMk, mellynélfogva min
den olly arányokat mutat ott, minöket elefántjuk a mi lovunkhoz 
képest, szeretik a rendkívülit: iszonyu ágyukat, hatá1·talan költé
szetet, millió évekről szóló mythologiát, egész népek által rende
zett ünnepélyeket. Ellenben az angolok vallása prózai, erkölcseik 
kimértek, szokásaik minden inkább mint nagyszerűek, a takaré
kosságban tulhajtók, s bár dicséretes de apr6lékos tulajdonokkal 
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birnak. Ők ott hasznot keresnek; B a nélkül hogy neg~lyeznék a 
mindenhat6Bagot, tisztelik a részletes kormányokat. 

A rabszolgaság tényleg még most is fennáll ott; a s6-egyed
áruság igen sulyosan nehezedik a lnkosokra, kik csupán növényi 
eledelekkel táplálkoznak; az ipar földmüveléssel váltatott fel; oda 
Európából szöveteket, onnan czukrot, gyapotot, B főleg mákonyt 
szállitanak, mellynek kényszerü termelése igen keveset jövedelmez 
a fóldmüvesnek; és igy a helyett, hogy oda szivárogna az európai 
pénz, kihozatik onnét. Az angol a közjó érdekében nem teljesit 
l(özmunkákat; miért is romok váltják fel a palotákat, és sakálok 

· bolyongnak, hol előbb embe1·ek sétálgattal<. 
Az indián, miként évszázadok elött, most is gondatlan, kö

\'etkezetlen, a szokás rabja. Hád.ban még mindig hasztalan ke
resnök a széket, asztalt, kanalat, villát; ágy gyanánt egy darab 
vászon azoigál neki, s alig van annyi fehél'ruhája, hogy egyszer 
tisztát válthasson: ez is csak a gazdagról értendő; a többiek mez
telenek s a földön hálnak. Az aranyműves durva eszközökkel késziti 
mondhatlan türelmet igénylő miíveit, mcllyek bámulatba ejtik Eu
rópát. A földmiíves alig két láb hosszuságu á'6val turja a földet, 
min!Hfogva szüntclen meghajolva kell dolgoznia: házát folyton fe
héren tartja, de szériíjét, hol a termést elhelyezi 1 le nem porozza: 
a vizet szájától is elvonja rizsföldje részére, de a csatornával, 
melly azt oda vezetné, nem törődik: retteg a képzelt veszélyek
től, s nyugodtan alszik el a tigrisek és kígyók utján: -szükmar
kulag méri ki az eledelt maga és családja részére, de kész áruba 
bocsátani nője és leánya ékszereit, hogy a végletekig pörösköd
bessék s hamis tanukat és birákat vásárolhasson, mit kizárólagos 
eszköznek tart a győzelemre ; de mig végtelen pört folytat egy 

· krajczár értékért, megindulás nélkül tudja nézni, mint gyilkolják 
le szomszédját oldala mellett. Midön a leány férjhezadásának 
napja elérkezik, ki előbb vízre és csekély rizsre fogta magát, 
pazarnak mutatkozik a rokonok és barátok, azomszédok és távo
liak, énekesek, tánczosok meghívásában; a három százt61i kamat 
mellett egy hónapra vesz fel pénzt, hogy vendégeit megajándé
kozza, azokat tizenöt napon át tartsa, B mindnyájokat ujból felru
házva bocsássa. haza. Igy kivánja. ezt kasztja szokása. 

· A gyermekek anyasztizmeztelen járnak iskolába, s irni az 
ajtó előtt tanulnak a porban. Az angolok által felállitott iskolák 
theologiájok ból és hazai törvényeikböJ nyujtanak nekik oktatást, 
hogy hivatalnokokká képezzék öket; de nem kezdeményeznek va-
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)ami alapos reformot, mi lehetetlen is, mig a kasztok fennállanak. 
S az angolok, a helyett hogy megszüntetésökön munkálnának, in· 
kább figyelmet tanusitanak azok iránt: Bentinek az indiánokat 
fölmentette a korbácsbüntetés alól, mig az európaiakra nézve meg
tartotta azt; melly dolog fokozta amazok fensőbbaégi gőgjét: ini
dön indián csapatok angolokkal együtt szállíttatnak hajóra 1 a leg
szigorubban til ta tik ezeknek érintkezésbe jőni amazok konyháival j 
külön tartatik a viz az európaiak, a musulmánok, az indiánok 
részére j engedik, bogy minden kaszt elkiilönitve készitse eledelét. 
Még a protestans hitküldérek kápolnáiban is elkülöníttetnek a 
brabmin s a shatrya a sudratól és páriától j s ez utóbbiaknak, 
azt hinné az ember, a kereszténységből csupán az önmegalázás s 
a bántalmak megbocsátásának kötelezettsége hirdettetett. Pedig 
hát mi a kereszténység az egyenlőség sarkalatos dogmája nélkül? 

Mindazáltal az angoloknak sikerült megszüntetni az özvegyek 
feláldozta tását, a gyermek-gyilkolást 1 a tagusok vérengző társu
latát j sokasodnak az európai modorban berendezett szinházak; 
szaporodnak a mestizek, s berezegnők kelnek egybe európai 
kalandorokkal. Harding kijelentette, miszerint a jövedelmea hiva
talok azoknak fognak adatni, kik az iskolákban aránylag legna
gyobb ellímenetelt tettek az angol nyelvben és irodalomban ; da
czára előitéletöknek a tenger ellen, az indiánok hajóra kelnek, 
tulmennek a Gangesen. Miért nem igyekeznek tehát legyőzni ama 
másik és még nagyobb elöitélet<>t is, melly a kasztokat elkülö
nítve tartja? mért nem igyekeznek ugyanazon törvény-könyvnek, 
ugyanazon itélö-székeknek vetni alá s elegyiteni azokat az isko
lákban, a hadseregben, a hitatalokban, főleg pedig az üdv igéjének s 
az U r asztalának közöst~égében. 1). 

E nélkül az indiánok sohasem lesznek képesíthetök az eman
cipátióra: s ba valaha a véletlen kiragadja öket Anglia kezéb öl, 
képtelenek lesznek magukat kormányozni. Az angolok gyerme
kei, kik ott születnek, egy szálig elhalnak, minélfogva angol ln
dia soha sem fog alakulhatni. 

Az angol Társaság. 
Másutt már előadtuk az indiai Társaság bel történelmét, s 

miként kényszerült a Haider-Aii é& Francziaország ellen folytatott 
báboru következtében kilenczszázezer sterling kölcsönt venni fel a 

1) De Waren L' Inde anglc1ise en 1!143. Páriz~. 
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kormánytól. Akkor alapszabályainak átalakítására gondoltak; s 
Pitt alatt a miniszterium hat tagjáből álló hivatalt szerveztek, 
melly India minden katonai és polgári ügyei fölött fő felügyeletet 
gyakorolna, bár a Társaság a kereskedelmet illetöleg még továbbra 
is souverain maradt. Az adósaágon azonban igy sem lőn segítve; 
s 1799-ben 1.3 I 9,000 veszteség mutatkozott. Nagyobbodván Tip
pu-Saib s a mabrattok :Uiamaival, a területi jövedelem, me ll y 97· 
ben nyolcz millió sterling volt, 1805-ben tizenötre emelkedett: 
aránylag növekedett az adósság is, ugy hogy a deficit 2,2G9,000 
aterliogre ru gott, melly folytonosan növekedett. Lejárván 1814- bt•n 
a kiváltság, bizonyos megszoritásokkal szabad kereskedés enged
tetett ott bá.rmelly, legalább háromszázötven tonna teher képes 
hajónak, a Társaságnál hagyatván India uralma s a kereskedés 
Chináva] egész 1831-ig. A 'l'ársaság, távol attól hogy veszitett 
volna e rendelkezés által, 1824-ben 13,215,300 aterJinget vett be, 
mig kiadása csak 9,490, 777 -et tett i s igy, daczára a birmani>k· 
kal folytatott háborunak, 3, 724,523 sterling nyeresége volt; s meg· 
szünvén az egyedáruság, Angliából csakhamar ötven, hatvanszor 
több szövetet vittek ki mint előbb. 

Peel 1830-ban a követek kamrájában előterjesztette a kor
mány s a Társaság közölt létre jött egyezményeket, mellyek czélja 
"biztositani ama távolországok lakóinak jogaik, az egyéni szabad· 
ság, s iparu'x gyümölcseinek él vezetét i kárpótolni öket a mult 
szenvedések és igaztalanRágokért; jótétemények által vigasztalást 
nyujtani nekik elvesztett fügetlenségökért." A 33 i ki statutum 
által busz évre hosszabiitatott meg a Társaság szabadalmazványa; 
de már többé nem kereskedelmi, hanem kormány· társulat, me ll y· 
nek rendeltetése 1854-ig behajtani az adókat, a szabályozni r~gi 
hóditmánya jövedelmeit, mit egy huszonnégy igazgatóból álló szék 
teljesít, az államtanács felügyelete alatt. Ingó és ingatlan javai a 
koronára ruháztattak át, a Társaságnak hagyatván azok haszon
élvezete a kiváltság lejártáig. Tökéje hat millió sterlingre megy, 
részvényekre osztva, mellyeket bárki megszerezhet. 

Itt véget ér Indiák angol Társaságának történelme, de nem 
ama bajok, mellyeket hódításai okoztak Angliának, Szakott dolog 
lármázni ez ország támadó szelleme ellen. A történelem kimu
tatja, tniut vont egyik lépés szükségképen másikat maga után; 
mint szerzett egy hóditás uj szomszédot, melly csakhamar leküz
denilll ellenséggé vált, miglen annak bukása ismét uj ellenséggel 
állitotta szembe. V égre remélték az angolok, miszerint az Indus 
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folyó, mellyhez ama szent jogot tulajdoniták maguknak, mit a 
Gondviselés az értelemnek és igazságnak a tudatlanság és nyers 
erő fölött ád, birtokainak határ és bástya, kereskedelmének ütér 
gyanánt szolgálhat, környezve lévén az, miként hitték, gazd9:g és 
békés népektől. Mindenben csalódtak. Hogy felismerjék folyását 
s megnyissák az em·ópai hajózásnak, expeditiút küldöttek oda, 
mellyröl Burnes Sándor szolgált értesítéssei Z). 

Afghanlslan. - A sikt>k. 
Afghanistanban, melly a Himalaya, az Indus és Perzsia kö

zött fekszik, s minden hódító által ulnak választatott Indiába, a 
népek, mellyek a perzsák által oda hurczolt tiz zsidó törzstől hi
szik leszá1·maztathatni családfájokat, nem félénkek és önmegadók 
mint a hindostanok, hanem nemesek és egyszerüek, kevésbbé pe
dánsok a perzl.'áknál, de, bár mahomedánok, tanultak. Az ázsiai 
rendszer mostanig is uralkodóban van ott: Burnes egy fejedelmet 
ismert, ki hatvan fiút nernze1t1 s nem tudott visszaemlékezni, hány 
élt közülök j Dost Mobammednek tizenhét fitestvére volt. Az af
ghanok Baktrianát és Herátot is elfoglalták , s egész az Oxus 
partjaiig terjeszkedtek, mig délen az Oceanig nyomultak dö, s 
átlépvén az lndust, leigázták Kasahemirt s elárasztották Pendscha
bot, melly tartomány holilszában 340, szélességében 200 mérföldet 
(miglia) foglal el, három és fél millió lakossal, s hatvanhárom 
milli6 é·vi jövedelmet számit. Az afghánok száma alig rnegy ti
zenöt rnillióra, s fogyóban van mint rnindenült a mahomedan or
szágokban j városa legfeljebb öt. van: Peschawer, melly az Industól 
jövet legelőször található; Kandahar, főhely e a nyugati résznek ; 
Kabul az északinak; Herat közel az észak-nyugati batárokhoz j 
Gazna, hires a gaznai Mabmudról, ki a musulmanok közöl elsö 
rontott be Indiába. 

A mult században ott a ghilzek és duranak törzsei vetélked
tek egymással az uralom végett. Ez utóbbiból való volt Abrned 
sab, Nadir társa, ki az egész tartományt alávetvén, királynak ko
ronáztatta magát Kandabar ban, s fiára 'l'imurra szállitotta át ( 1773) 
az uralmat, melly a duranakról neveztetett, e Cbina után Ázsia 
leghatalmasabb birodalma volt, északról délre 364, nyugatról ke
letre 480 mérföldnyire (leg he) terjed vén u z ki. Keleten Hindos
.tantól az Indus folyó választja el; egy homok sivatagon keresztül 
nyuló müvelt foldszalag Perzsia északi részével köti össze. Timur 

1) ÉrteRités egy út.r61 Knbnlbu 1816,37 é~ .111 években. 
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négy fia fegyvcl're kelt az OI'szág uralmáért B elvesztették azt 
(1792), csupán Mahmud Kamrarn tartotta meg Heratot, az afghan 
Korassau fövá1·osát j mig Do:~t Mohammed, a baruksok feje, Ka
hul ban, egyik fivére Gaznában, egy másik Kandahá1·ban vetették 
meg lábukat; e testvérl~k szintén ellenséges viszonyban állottak 
egymáshoz. 

A mahrattok B a 1\fogol birodalminak leveretése nem csak 
Abrnednek hanem a sikeknt•k vagy seiiteknek is javokra szolgált, 
kik erőteljes avatottjai egy felekezetnek, meily a Lrahmismust az 
izlammal igyekszik összhangba hozni. Elleneégeskedést kezdvén 
az afghanok ellen, l..ahot't is hatalmukba kerítették, melly az egész 
Pendschab kulcsa voll ( 1788); s hMitmányaikat tizenkét független 
fejedelemségre (misali) osztották fel, tulajdon fönökök alatt (Bir
dar), kik évenként ketszer közgyülésben határoztak a közös érde
kek fölött.'-E függetlenség következményri csakhamar érezhetökké 
lettek az egymás között vivott harczokban, mellyek Runget-Sing 
(oroszlán király) hatalmi 11agyBágának veiették meg alapját (1800). 
Látva, mint rohan vesztébe Atghania egyenetlenkcdé~ei által, igen 
jól érezte ö a szilárd akarat hatalmát, s Lahort tette mü veletei 
központjává. Egyetértesben Wellesley Richard lorddal, lndiák 
Társaságának fő kormá.nyzójával, ki örült, hog-y legalább semle
gességben tarthatta öt, midön már a mahrattokkal különbcn is 
elég baja volt, Runget némelly teriileteket foglal el az afghanok
tól, gyarapodik kincsekben, ni)vekszik önbizalma, s hadseregében 
a sipaik katonai fegyelmét honosítja meg, kik a Társaság szolgá
latában allottak. Illy módon a sirdarok védnökéül vethette fel 
magát, s az Indus balpartján fekvő tarlományokat mind uralma 
alá vetette (1805-9), ezek között 1\fultant é<i Kaschemirt. Az olasz 
Ventura B a franczia Allard} Napoleon hadser•~gének maradványai, 
coapatait az europai hadtan elemeivel ismertették meg, melly ala
pokon aztán Court, a müegyetemi iskola növendéke, tovább épí
tett. Igy elkészülve, mialatt az angolok a birmanakkal ellensé
geskedtek, ö átlépi az lndust, hol n duranok uralkodóháza meg
döntetett a baraksok ~\.Ital, egy polgár-háboruban, rnclly széttépte 
az afghanokat; s beleavatkozván a küzdelembe Pe.;chawer megvé
telével (1818) halálos döfést mért az afghanolua . 

. Aliard és Ventura bzerio t Runget hatLerege háromezerről 
nyolczvannégyezerre eraeltetett j melly számból huszonnyolcz ezret 
a rendes csapatok tesznek ki, 73G ágyuval, mik teveháton hordoz
tatnak. A bevetelek 125 millió lirára számittatnak, azonkivül a 

X VIli, 48 



- 764 -

részletes adók 330 millióra mennek. Minda.záltal nincsenek ott 
politikai intézmények, sem írott törvények, sem közigazgatás és 
igazságszolgáltatási rendsze•·; s minden a fejedelem szeszélyétöl és 
ezerencséjétől fiigg. A fejedelem katonai dicsfénytöl környeztetik; 
a népet lealjasitja a babona, a tudatlanság s Runget példája; ki 
nem ismer becsületet, sem szemérmet, és semmi mértéket nem tart 
az élvezetekben. Meghalálozván ö (1839) és bárgyu fia Kurruk
Sing, a törvénytelen Shere-Sing foglalta el a trónt, határozott de 
feslett életü ember, kit Dhyan-Sing miniszter meggyilkoltatott. Ez 
kiirtja a bukott uralkodó házat, de ö maga is kivégeztetik Agat
Sing, a valódi gyilkos által (1843). 

Runget ingadozó utódai alatt az afghanok egész Delhiig nyo~ 
mulhattak volna, ha vissza nem tartja öket az angoloktól való fé
lelem. Ezek a bombayi, madrasi és bengalai kormányzóságokhoz 
negyedikül az agrait csatolták, melly igen közel fekszik Pend
schabhoz. A czivódásr.t hajlandó sikek gyakran eléjök viszik el
döntés végett vitás ügyeiket; s félvén, nehogy ellenségeik elfog
lalják egy termékeny területöket, melly Pendschab keleti határát 
képezi, az angolok védelmét kötötték ki maguknak, viszonzásul 
öket tévén örököseivé az utódok nélkül elhalandóknak. A mákony 
és pálinka annyira előmozdították a halandóságot, hogy az ango
lok csakhamar uraikká lettek, s erödöt és egy föfelügyelöséget 
állitottak ott fel. Illy módon fölényt szereztek maguknak a si
kek között, nagy boszuságára Dost Mohammednek, ki Perzsia és 
Afghania egyesitett erőivel leste az alkalmat, hogy a sikekre tör
hessen, gyülöletesek lévén azok előtte ugy vallásuk mint függet
lenségök miatt 7 mit azonbán az angolok nem engedtek, czéljok 
lévén megnyitni az Indust a kereskedelemnek. 

Az angoloknak érdekökben áll, hogy semmiféle más hatalom 
meg ne vethesse lábát közép Ázsiában, s ök magok sem igyekez
nek ott területeket szerezni : de Oroszország cselszövényei Per
zsiában kényszeritették öket 1838-ban átlépni az lndust, hogy 
visszahelyezzék Shah-Sugiat az afghan trónra. Hibáztak, nem 
abban, hogy meg akarták hódítani Afghaniát, hanem abban, hogy 
egy megvetett fejedelmet akartak rátukmálni, s igy ellenségökké 
tették Dost Mohammcdet, kit inkább erősiteni kellett volna mint 
védgátat az oroszok ellen. Ö valóban Oroszorszag karjai közé 
vetette magát, melly tiszteket és kémeket küldött hozzá, kiknek 
ösztönzésére és segélyével a perzsák megrohanják Herátot; végre 
Anglia kényszerítve látja magát fegyvert fogni, hogy leverje Dost 
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Mohammedet a köz ohaj ellenében. A fáradhatlan hős Burnes ve· 
zénylete alatt, ki az európaiak közől első hatolt fel az Indusan (1839)1 

meghódi tották Sindet, s at! ép ték az Indu st; de Bo san h egységei 
igen nagy nehézségeket gördítettek eléjök; a hideg dermeszti) 
volt; fölébredvén a vallási fanatismus, az indiánok ugy tettek mint az 
oroszok Moskvában, visszavonulva mindent elpusztítottak, e maguk 
után csalták az angolokat: de ezek vakmerőségét kimenteni lát
szott egy olly ország meghódítása; s azon vették észre magukat 
hogy Kabulban el vannak zárva, melly hely átmetszési pontja ama 
nagy utaknak, mellyek Perzsiából és Indiából itt jönnek össze. 
A bátor afghánok bukása egész közép Ázsiát megfélemliti: de 
három év mulva Kabul fellázad; Burnes sok másokkal együtt le
gyilkoltatik (1842); ötezer ember két hónapon át áll ellen ötven 
ezer felkelönek, nélkülözve a tüzet, az élelmi és hadi ezereket: 
az elveszettek .számát tizenhárom ezerre teszik, s elszórva csak 
alig néhányan térhettek vissza. 

E vereségben az volt a legroszabb, hogy kénytelenek lőnek 
boszut állani, hódítani, terjeszkedni. Lord Ellenborough, átvévén 
Indiák kormányát, kárhoztatta elődét Aucklandot (1835-41) s a 
támadó politikát, igérvén, hogy területén belül fogja magát tar
tani: de kényszerülve volt hadat üzenni Afghaniának, hogy visz
szaszarezze az elvesztett hitelt. Az angol lobogó ismét Kabulban 
leng, aztán önkényt visszavonul : de hol lesz az angol India ha
tára? Megálljanak ama sivatagoknál, mellyek Hindostantól elvá
lasztják Sindet? de e tartomány uralg az Indus torkolatai, s egész 
közép-Ázsia kereskedelme fölött: miért is Ellenborough szükséges
nek látja egy"eaiteni azt a birodalommal. Sinde, melly Afghania, 
Pendschab, a terméketlen Helukistan s a tenger között fekszik, 
független emirek által kormányoztatott, kik 1838 óta az angolok
kal kötött szerzödések védelme alatt állottak : de Ellenborough 
ürügyeket keres, álokoskodásokkal él az ernírek irányában, a szer
zödéseket szolgasági egyezményekre viszi vissza j végre Sindet az 
angol birodalomba kebelezi (184!). Emiatt sulyos panaszok me
rülnek fel ellene, s törvényszék elé idéztetik, hogy igazolja ma
gát j de Nagy-Britanniára nézve vegzetszerünek látszik, hogy aka
ratja ellenére is terjeszkednie kell ott. Alig vonul vissza Afgha
niábPI, Dost Mohammed Laboreban mindent a régi lábra állit, mit 
Anglia lerontott, számüzi pénzét, ujra alakítja a hadsereget. 

S valóban lord Hardinge, a legbékésebb szándék-nyilvánitá
sokkal foglalván el a kormányt, kénytelen volt rögtön háborut 

48* 
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kezd••ni. Mig Nagy-Britannia asikek között remélt találhatni egy 
főnököt, ki képes leendeit ismét egyesiteni Runget kormánypál
czájának darabjait, tartózkodott azok megtámadásától; d·~ látva, 
mint növekszik a t•endetlenség, s állapnl meg a roszabL, vagyi~ a 
katonai zsarnokság, átlépte az I ndu.;t, s cs1~kély vérontással leigáz
ván Pendsebabot, dicsleljes békét bozott létre (I k45). Az amret
siri szerződ~s ( 184ü marcz. 9 J s a későbbi múdositásoknál fogva 
Pend~chaL megtartotta :í.llan~i függetlenségét, de a Bias, a Gharra 
(Hasi), az Indus folyó s a Hirnalaja hegység között bezárt terület 
az angoloknak engedtetett át, oda értve Kaseliemír és Kazar tar
tományokat is. Harding e hóditmány egy réPzét Gulab-Singre 
ruházza át mint vizirre ; másik részét a régi uralkodó kormánya 
alatt hagyja. A sikek hadserege huszezene szállíttatott alá, ösz
szes ágyuik az angoloknak adattal; :H, kik elleu használták, s kár
térítés fejében hat·minczhét és fél milliót kellett fizetniök, melly 
összeg aztán tizenkét és fél millióra vétetett alá. 

E töredékek lobettck-e elég erősek az európai szomszédság 
ellenében ? 

A Gangestöl északra, :. bengulai kormányzóság s a Hirnalaja 
hozzáférhetlen csucsai között N e pal terül el, kétszázötven mérföld
nyi (leghe) hosszuságban keletről nyugatra, s ötvenre északról 
délre, lakva a harczias népektöl, mellyek aggályt okoznak az an
gol kormanynak. Ez határul szeretné megszerezni a Dawalagiri 
jegeit és áthághatlan csucsait; miért is 1849-ben ismét cselszövé
nyekhez és háboruhoz fogott. Ernlitett évben ujabb szerzödés köt
tetvén Gulab-Singgel, annak értelmében megszünt a sikek souve
rainitása , s egész Pendschab , melly százezer angol mérföldnyi 
kiterjedésben három millió lakost s egy millió sterling évi jö
vedelmet számított, az ind-angol birodalomba kebeleztetett. 

E közben Oroszország, melly eddig Közé•p-Ázsiától olly gon
dosan távol tartatott, Perzsiával ~zövetkezve eg<'sz Herátig elönyo
mul, illy módon a Kaspi-tengertől egész az Indusig terjesztvén 
ki hatalmát: Kosk hasonlóan befolyása alatt áll, mint szintén egész 
Transoxiana i,;, melly Nasir-Ullahnak engedelmeskt~dik, ki Orosz
országra támnszkodva, s annak sugallatait követve, az apró feje
delmek helyébe lépett; s ki vadállati kegyetlenséggel 1) jól pa
lástolt szinlést párosit, mellynek Burnes is csalódott áldozata Jön. 

1) Elég legyrn emliteni a Khnnah-Khavat, hol a foglyok elevenen emész

tetnek el az !>f.t szúndéko-·uu teoyés:dett férg·,-k által 
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Oroszország tehát nyilt eröszRkkal Ja•· el j Anglia kincsek után 
sóvárog j a civilizálással sem egyik scm másik nem törödik: de 
telepit vényeik érintkezése szaporit ja a háborn-eshetöségel{et. V aj
jon nem ama távol vidékeken fog-e eldöntctni e két, em·ópai tul· 
sulyu hatalom fölénye ? 

Mostanában az indiai britt birorlal!1m, a Greenwichtól számi
tott délvonal 78° hosszában, Comorin foktöl Bi::-sahirig, az északi 
szélesség 8-ik fokától annak 30°, 30' fokáig tm·jed, nyolczszáz posta 
mérföldny ire (leg he) j !'l az Indus torkolatait..Sl a Bramaputra tor
kolataiig legkevesebb hatszáz mérföldre j ezen, kiterjedésre fél 
Elt'rópával vetélkedő birodalomnak százötven millió közvetlenül 
alávetett, s negyvenhét millió védett alattvalója van; nem számítva 
az Ava déli parljain lévö külön hóditmányokat. Az ott állomásozó 
angol had~ereg kétszáz nyolczvanhétezer flíböl áll, rnellyek közül 
ötvenezer európai. A jövedelem 1840, 41 és 42-ben 21,239,417 
aterJinget tett j a mákony-kereskerlés megujitása után 22 millióra 
ment fel. 1843 m:íjus havában a T:l.rsMág pénztárában 8,532,067 
sterling volt, mig az adósság 35,703, 776-ot tett, melly után 4% 
közép kamatot fizet: de a költségek rendesen tulhaladják a jöve· 
delmet •). · 

Ch ina. 
Angiiának épen India miatt Chinával is háborut kellett kez

denie. 
Európa izgalmai e ko1·szak elején a chinai birodalomban nem 

voltak érezhetők. Miután ki voltak or.nan zárva az európaiak, 
nem vagyunk ismerösek annnk történetével: az egyes uralkodó 
házak hivatalos okmányai csak a:r.ok kihaltával tétetnek közze j a 
magán irbkéi periig nem adatnak saj;(; alá. 

Kia-ldngnek 2) küliinféle üsszee:;L iivések és lázadásokkal kel
lett küzdenie ( 1796); az alattvalólt által irányában mutatott cse
kély érdeklödés - miként erö1-1ité - nem kevésbbé sebzette szi
vét a gyiikosok tőrénél; s igérte, hogy nem fogja a~t megérde
melni : - amiben kiilönbözik a mi uralkodóinktól. O a nyugta
lankodókat pénzzel csillapitotta le, minel< ott is igen nagy a ha
talma, s kéjencz és gondtalan életet folytatott. Ebben bizakodva, 
a tengeri rablók elpusztították a déli partokat, sarczolván a ben
lakókat s a hajókat. Bent titkos társulatok keletkeztek, mellyek· 

•) Lásd e könyv végén a Felvildgoaitó jegyzeteket N) alatt. 
~) Lásd a XIV. könyv. 433. lap. 
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nek czéljok volt kiüzni a tatárokat s visszaszerezni a független
séget, kiolthatlan vágyak lévén ez az értelmesebb osztályoknak, 
daczára annak, hogy a tatár simult az ország erkölcseihez. A Ne
nuphar felekezet, melly mar Kien-lung alatt létezett, s mellyhez a 
hittéritök is hozzá szegödtek volna, miként erről gyakran vádol
tattak, lázadást inditott Shang· tungban, mf:lly három szomszédos 
tartományra terjedt ki, egy főnök alatt, ki magát az ég, róld és 
em berek h á r ma s cs ás z á r j á n a k czimezte. . A Thian-li feleke
zet (me n n y e i és z) a császárt saját palotájában támadta meg, s 
ott tartotta magát néhány napon át. A Háromság társulata, 
mellybe a többiek is beleolvadtak, s melly a legszemesebb rend
örség figyeimét is kijátsza, az id'egen uralom megbuktatására tö
rekszik; s annak tulajdoníttatnak a részletes fölkelések, mellyek 
id8röl időre, lehet, egész más indokhOl, törnek ki. 

A folytonos zaklatások kikeaeriték a kormányt; minden egye
sülés, melly négy tagnál többet számítana, el tiltatott; a legkegyet
lenebb kínzások alkalmaztattak vallomások kicsikarására; s 1816 
végén mintegy tízezer kétszázhetven, főbenjáró bűnben elmarasz
talt egyén várta börtönökben a kegyelmet vagy halált az atya
királytól. Igaz, hogy a tudósok nem szünnek meg figyelmeztetni 
a császárt kötelmeire, kiilönösen sulyos csapások alkalmával, mi
lyenek voltak: egy nagy szárazság, a S:irga folyó kiöntései, mely
lyek százezer egyénnek okozták halálát, egy zivatar, melly elpusz
tította Pekinget s a tengert messze be hajtotta a Szárazföldt·e. 
Akkoriban akadt, ki a bálványok s az istenség winden képeinek 
összezuzását hozta j avaslatba j de a legf':íbb taoács Oroszország 
határaira számüzto a vakmerőt. 

Kia-king az országlása alatt előfordult viszontagságokról 
panaszosan emlékezik meg végrendeletében: "Miután Kao-tsuog 
nekem mint utódának átadta a császári pecsétet, három éven át 
folytonosan oktatásokat vettem töle a kormányzásról. Megfont0l· 
tam, miszerint csak ugy tartható fen az ország s a társadalmi rend, 
ha tiszteljük az eget, ezeretjük 5o népet, felügyelünk a közigazga
tásra. A tróora lépvén mindig okosan müködtem ; a rám rótt 
kötelmeket folytonosan szemern előtt tartva szentül tiszteltem j soh
sem feledtem el, hogy lsten a fejedelmeket egyedül a nép javára 
emeli fel, s hogy csupán egy embernek kötelessége táplálni és 
oktatni azt. Uralkodásom kezdetén fegyverben állottak a lázadók ; 
magas hivatalnokokat kellett képezni, egy hatalmas hadsereget 
ezervezni és vezérelni: négy éven át ezekben fáradozván, egymás-
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.Itán levertem a lázadókat s azóta békét és nyugalmat élvezett a 
birodalom; a földmüvesek vidáman végezték munkájukat, védve 
érezvén magukat általam, ki bökezü voltam a nép irányában; s 
mindenfelé béke és boldogság honolt. . . Azon meggyőződésben, 

hogy a kificzamitott tanok megrontják a népet, gyakran rendele
teket és oktatásokat tettem közzé e tárgyban. . . Most betegnek 
érezvén magamat, a tiszteletre méltó ösök szokása ezerint örökö
sül fiamat rendeltem, ki, midön a lázadók megrohanták a királyi 
palotát, tüzelt a fölkelökre, s kettőt megölvén közülök a többieket 
elriasztotta. . . . Ö jótékony, tisztelettudó, okos és csupa sziv. A 
király kötelmei az emberek megismerésében, s a nép nyugalmá
nak megszerzésében állanak: e kötelmek felöl én hosszu időn át 
elmélkedtem, s igen nehezeknek találtam. Fiam, jól vedd eszedbe 
8 teljesitad erélylyel e kötelmeket; a hivatalokat öszhaju bölcs és 
erényes férfiaknak add; szeresd és tápláld a fekete hajjal birókat 
s azon légy, hogy családod százezerszer tize z er éven keresztül 
megőrizze fényét. u 

Utóda Tao-kuang (M i a n-n i n g, 1820) nagy ellensége volt a 
kereszténységnek, s többszörös forradalmakkal kellett szembe szál
lania: a Miao· seu-k hatalma ujra alapot nyert, s egy iz ben a ki
adások, tizennyolcz hónap alatt huszonnyolcz mil\ió taellel (210, 
000,000 líra) haladták a bevételt. 

A tatár dynastiának, tekintettel a birodalom összetartását 
czélzó törekvésére, okvetlen féltékenységre kellett gerjednie az 
európai társulatok it·ánt, mellyek a kereskedelem czime alatt, va
lódi hatalmasságokat képeznek, ellátva fegyverrel, birtokokkal, 
törvényekkel, l.:övetekkel. Már a mult században, midön a nepa· 
liak meghódították Tibetet, a dalailama Kicn-lung császárhoz fo
lyamodott segélyért, ki valóban elüzte azokat onnan (1764), 8 Ti
hetet tartományává tette; RÖt a Hímalaját is átlépte, B bement 
Nepalba. Az angol Társaság, India felkelésétől tartván, fegyverrel 
kényszeritette s chinaiakat visszavonulásra. Ez idö óta mindin
kább növekedett közöttök a gyülölködés, s különösen, midön lord 
Minto, azon ürügy alatt, nehogy a franczia hajóhad megszállja, 
elfoglalta Macaót ( 1808) i honnan fegyverrel !tellett a chinaiaknak 
öt kiüzni. Azután az angolok Nepalba törtek (1814), s lassan las
san Assarnban és Afghaniában ama birmanok helyébe léptek, ki
ket China akart meghódítani 1767-ben i minélfogva határosak let
tek a chinai TatárországgaL 1819 felé gyarmato6itották Ringapo
ret a malaccai szorosban, s szab~d kikötönek nyilvánitván, rögtön 
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az egész világ hajóival benépesítették azt: de ez még 20 fokrA. 
esik Chinát61. 

Miként mondottuk, a nemzeteknek Chinával csupán tengeren 
szabad kereskedést iizni, kivéve Oroszországot, melly 'l'atárorszá
gon át közlekedik vele, s Pekingben egy archimandritája és kö
vetsége van. A többi európaiak számára Canton volt nyitva, de 
sok megszoritással: nem volt szabad bemenni a városba, chinai 
közvetitöket kellett használniok, a. na~y hajók tizenkét mérföldnyi 
(miglia) távolban s a legféltékenyebb felügyelet alatt tartattak. 
Anglia több iz ben panaszt emelt e miatt; lfn 6-han Macartncy t 
és Amherst-et, 04-ben Napiert küldötte ~da ajánlatokkal, metlyek 
visszavettettek. NPm mintha a chinai:Jk idegenkednének az euró
paiakkal való kereskedéstöl, ellenkezöl~~g ök közvetitik azt ama 
tengereken, s Malesiában, főleg pedig Jav:11 Singapor és Calcuttá
ban száz számra vannak letelepedve: hanem igenis ugy a régi 
mint az ujabb történelemben igen sok oltot találnak arra, hogy bi
zalmatlanok legyenek az eurúpaiak irányában, kik olly sol{szor le
gyilkolták a chinaiakat a Philippinákon és Molukkákon, s kik alig 
hogy egy arasznyi földre szert tesznek , ruár is terjeszkedni 
akarnak. 

Az észak-amerikaiak igen élénk h:,'resltedést üznek Chínával, 
anélkül, hogy legkevesebb panaszra adnának okot, mt>rt mükö
désük magánjellegiL 1\I:!.s országok politieo-kereskedelmi társasá
gai nem nagy félelmet okoztak, tekintve gyengeségöket és simu
lékonyságukat az ovatossági rendsznbályokhoz: de másként állt a 
dolog az angolt illet(ileg, melly folytonosan és liitartóing elöre tör. 
Midön az angolok meghódították Kabult pg Ammerapnraht, a chi
naiak örsereget helyeztek el Tibetben, miként hajóhacldal védték 
Cochinchinát a birman birodalom meghódítása után. Oroszor
szág, minden áron meg akarván akn.dályozni Angiiának Ázsiában s 
méginkább Chinában tult>nlyr:.-. jutását, szitotta a császár félénk 
haragját. 

Nagy-Britnnni~, melly !;ulet Indiából hat és fél millió font 
aterJinget (162.500,000 líra) hnz, csakhamar kimeritette volna e 
birodalmat, ha ez összPget aranyban huzza vala 1): hanem mákony
ban veszi azt ki, kényszeritvén a benszülötteket gabona helyett 
mákot termelni, mit gabonáért cserél be. A mákonyt aztán Chi-

1) Lásd (). Bjoenstierna, Tllnnlmá~or az ind-britt birodalom fölött. Stock-
bo hu. 
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nában theaért cseréli ki, a ez Európában pénzen kel el: azonki
vül hetven milli<i értP-kii indiai gyapot és kézmüvekért másféle 
chinai termékek cseréltetnek be, mellyek készpénzben husz vagy 

huszonöt milli<ít jüvedelmeznek. Szakadatlan lánczolata a gabona, 

mákony, thea és pénznek, mellynek ha egy gyiü·üje megszakadna, 
jaj volna! 

De a mákony csak a bün terjesztésére, vagyis a chinaiak 
elrészegesitésére szolt.~ál ; miért is a császárnak, ki alattvalói aty
jának vallja magát, védenie kellett öket e veszély ellen, s lehetet

len volt rosz szrmmel nem néznie az angolokat, kik akaratja el

lenére bevitték oda e mérget. Az angoloknak ellenben érdekök
ben állott továbbra is fentartani e kereskedést, rnert, miként a 
követek kamrájában lord Glenelg kijelentette (1833 jul.), a BÓ és 

mákany-egyedáruság nyolc~van millióu felül jövedelmez. 

Anglia, jóllehet figyelemmel tartozott volna. lenni egy olly 
birodalom iránt, melylyel évi négyszáz millió forgalmu kereskedel

met iizött, s me Ily ellátta őt a ro ost már nélkülözhetlenné vált 
theával, törvényt!il,ck és szakásainak megszüntetése iránt tett kö

veteléseket, s csempészettel boszantotta a hatóságokat. 1838-bau 
4 . .37•:i,OOO font mákonyt vitt be, minek értéke lc~talább is százöt 
milliót tett; s tiltott ez ik k lévén , legnagyobbrészt készpénzt ka
pott érette. A császárt nagyon természetesen dühössé tette e b a r

b á r ok vakmerősége, kik .olly megátalkodottsággal lépték át ha
tárait és törvényeit, s illymódon táplálták alattvalói bünhajlamát: 

eJtiitatta tehát a mákony-kcreRkcdést (l 838 decz. 3 l), biztoeát 

Lint teljbatalommai Cantonb?.. kiilrlöttc a tilalom ét·vényesitése vé
gett. A chinai okm111yok ez alkalomból ép olly tndutbnságról ta
nuskodoak ~z európai erkölcsük termé.~zctét ílletöleg, minövel a 
chinaiak találkoznának saját rnv1í~ukra1 ha olvasásra méltatnák a 

mieinket. 

Li n ( l8~D) szigol'llan jAr el; bcfogat~solwt rendel; szemökre 

hányja az eurbpaiaknak a jótéteményeket, mellyekben részesültek, 
B az áthágásokat, mil{kel azokat viszonozták; a népnek ellenök 

való fellázitás:íval fenyegeti öket, s r:]l;;obozza az összes mákony
készletet. Elliott, ki förelügyciöje volt a britt tengcrésr.r.tnck ama 

vizeken, törvénytelennek nyilatkoztatta a mákony-kcreskedést, s 

biztositotta a chinai kormányt, miszerint Anglia nem védi azt, 

minek következtében huszezer kétszáz nyolczvauhárom Jádával 
pusztíttatott el. Az angol kormány sértve hitte a nemzeti becsü

letet; B n. em törődve az igazsággal, védendőknel.t tartotta a keres· 
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kedöket Elliott ellenében, ki azoknak a kormány nevében bizto
sitotta a Linnek kiadott mákony értékét. Surlódások támadtak 
tehát; az angol kereskedők mindnyájan hajóra szállanak, midön 
egyetlen hadihajó sincs ott, melly öket védené. 1840 elején meg
érkezvén az angol flotta, annak fölénye teljesen lebillenti a harcz 
mérleg-serpenyöjét; a gőzösök és európai ágyuk elmeritették a 
lassu és nehézkes chinai jármüveket, s könnyedén elbántak a nagy 
de lassu ütegekkel B a porezelián falakkal : de ha ezrével hullottak 
a chinaiak, ezrével állottak ismét helyt, náluk lévén a számtulsuly. 
Ez egész s a következő évben ütközetek és egyezkedések válto
gatták egymást, s a közben az angolok folytatják mákony-kereB
kedésöket, mi, mert tilos, csak annál kapósabb volt; zár alá ve
szik a Kanton folyót, elfoglalják Kusan szigetet, B egész a föváro
sig hatolnak: de a mandarinok diplomacziai ravaszsága pótolja a 
hadi tapasztalat hiányát; a jó sikerek roszak kal egyensulyoztatnak, 
mig végre Angli", veszélyeztetve látván becsületét a kinevetett 
barbár chinaiak ellenében, szükségét érzi, hogy a birodalom szi
vébe nyomuljon. 

A kegyvesztett Elliott helyett teljhatalommal Pottinget• Hen
rik veszi át a vezényletet, s rögtön, anélkül hogy huszuál többet 
vesztett volna angolai ltözöl, három nagy partvárost kerit hatal
mába, s elfoglalja a császári csatornát (1842 julius) felhajózván a 
Kék-folyón. A chinaiak vát·atlan hősiességgel védik magukat; 
a bevett városokban legyilkolván a gyermekeket és nökef a ku
takat töltik meg velök : megszünvén a gyámhatalom, a nép, mely
lyel mindig mint gyermekkel bántalt, kicsapongásokra adja magát; 
századok óta békés tartományok most egyszerre a leghatározottabb, 
s olly annyira szokatlan ellenségek által vivott harcz zsákmányáúl 
esnek. A birodalom elveszti Iegyőzhetiensége iránt táplált hitét, 
s végre békét kér, melly következő föltételek alatt köttetik meg 
(aug. 29): China fizessen huszonegy rnillió dollárt; nyissa meg 
az európaiak részére Kanton, Emoy, Fo-sheu-fu, Ningpo, Sang-hai 
kikötöit; Hong-kong szigetet Angiiának engedje át; az alattvalók
nak bünbocsánatot adjon. A mákonyról szó scm tétetett. 

Megnyitván ekként a kereskedelmet egy, háromszáz millió 
lakost számláló birodalommal, Bristol és Liverpool kézmüveinek 
fölöslegét egyszerre mind ott vélték elárusíthatónak : de egy, azo
kásaihoz olly makacsul ragaszkodó nép nem egykönnyen fogadja 
el London és Párizs divatait, sem pedig selymét föl nem cseréli a 
gyapottaL Egyébiránt, miként láttuk , Anglia azokatlan nagylel-
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küséggel küzdött, nem azért, hogy kiváltságokat biztositsan ma
gának, hanem hogy az összes európai hajókat fölmentsa a tilalom 
alól: s miként száz évvel előbb India szélén egy erődnek, ugy 
most egy szigetnek lőn urnöje Cbina szemei előtt. 

Az 1844-ik év négy első hónapjaiban a Társaság nyolcz
ezer száz kilenczven láda mákonyt vitt be oda 26.252,000 frank 
értékben 1). A császár intésekkel, tilalmakkal, szerzödésekkel igye
kezett akadályozni; Pattinger azt tanácsolta neki, hogy törvénye
sitsa e kereskedelmet, s méltányos vám behozatalával k:.:.rtalanitsa 
kinestárát Azonban a hasznos de becstelen szerzödés helyett 1 a 
császár késznek nyilatkozott évi hetvennégy és fél millióval kár
talanitani a Társaságot, ha felhagyna a mákony müvelésével. Esz
telen ajánlat: de mellyik részen volt a nemeslelküség és erköl
csiség? 

Tao-kuang 1850 febr. 25-én clhalván, utóda fia, a tizenki
lencz éves Yib-tsu lett, Hien-fung néven. Da a birodalomban 
mindink á bb növekszik az elégedetlenség, miután a kormány kép
telen védelmet nyujtani a szárazföldi és tengeri rablók s az ango
lok ellenében ; egy harmaddal csökkent a jövedelem, melly a sóra 
és rizsföldekre vetett adóból áll; s a legutóbbi számadás három
százhetvenöt millió hiányt mutatott fel. Ennek következtében ter
jed a demokratikus mozgalom ; s a már jelzett titkos társulatokon 
kivül, különösen a közeégek fejtenek ki nagy tevékenységet, mely
lyek tiz család által képeztetnek, s száz éf' ezer be csoportosulnak: 
s a nemzetiség, me Ily az európai szabadelvüség p á r l a tá n ak tar· 
tatik, ott a régi trónvesztett uralkodó házak visszahatását késziti 
elő a tatár dynastia ellen, melly kétszáz év óta tartja kezében a 
kormány rudját 2). 

l) A chinai háboru alatt, CalcuttAban Bengaia kereskedelmének végsd.mo
lata (bilancz) tétetett közzé, melly következő: 

Bevilel. Kivilel. 
1835-36. 73,95G,000 134,783,592 !ira 
1836-37. 93,164,000 167,693,522 

" 1837-38. 101,748,760 162,616,887 
" 18:18-39. 103,514,375 162,002,012 
" 1839-40. lll, 7 4 7,952 176,015,297 
" 1840-41. 146,694,177 209,223,245 
" 

~) Az események Chinában is gyors menetet vettek. Egy, számra csekély 
fegyveres tömeg ellenáll az azt elnyomni akaró mandarinoknak; egyesitvén a nép 
söpredékét hadsereggé növi ki magát, melly nagy zavarokat okozott Kuang-si 
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HARMINCZKETTEDIK FEJEZET. 

Keleti iigyek. 
m;rögo•·szág. 

Görögország sorsa még mindig függöben maradt (517. lap.) 
jóllehet a navarini csata után a diplomaták nem remélték többé 
vissz&rakhatni ama keresztényekre a musulman lánczokat. Megha
láJozván Sándor orosz czár, ki, miután előbb neki-bátoritotta, az
tán hogy szövetséges társain::1.k kedvét keresse, magulera hagyta 
a görögöket, Miklós pártolta a fölkelöket, hogy rájok is kiterjesz
sze védnökségét, mit a dunai fejedelmek fölött gyak0rolt. Angli" 
ának nem igen volt ínyére ez uj nemzet alakulása, melly ifjusá
gában vetélytársává válhatnék; s ha, ösztönöztetve a közvélemény 
és az által, hogy nem akarta azt közbej\:>tte nélkül zöld ágra ver
gődni engedni, segédkezet nyujtott, arra mégis gondja volt, hogy 
az uj állam gyenge legyen, s igy támogatására szornljon. Fran
cziaország, mind hajlamánál, mind annál fogva, hogy közvetlen 
sem remélni sem félteni valója nem volt, önzetlen barátja lévén, 
minden hivatalos védnökségtől fiiggetlen uralmat ohajtott ottan 
alakítani. 

Capodistria, elnök és jú közigazgatú, megszüntette a tengeri 
rablók garázdálkodásait, szervezte a rnmeliotákat, lenrlületet adott 

alkirályánnl{ : a ra hl ó fiínnk csnpat· fiinökhé válto"ván át, g<'nemlissimns czímet. 

vesz fel, vallást és politikát iiz, krizpontositjl\ a titlws társulatokat,a chinai nemzetiség 
helyreállitójánalt hirrlcti magát, T i e n-t. i (égi erény) császár ez imet bitorol, Jé
zu> Kris:r.tus kisebb testvérénele nevezi mngát, s örveny széi(.re sodorja a bi
rodalmat. Ez 1664 óta ugy látszott csupán nyerós:d«'<1ÚHre t>s :myagi élvezetekre 
adta magát; azonban kebelében a titkoR t.:irwlat0k koYhRza forrongott, s Európa 
eszméi is behatolnalt a müvelt. osztályba, mert a jelenlegi (lk:íii) forrarialom val
lásos szinezetct öltött, tisO<tl\ kifejez,,sével az htcn egységének, ~ némi ismere
teivel az ó Í>B nj Sziiv<'tstgnck, melly<'k nem ?.nnyira a kNcsztényel{ mint in
kább a mnsnhnanoktól vétettek; ez, mint szintén n bálvfmyimáclíts meg támadása, " 
pagodák lerombolása, a honzak lcgyilkolásn minclenesPtre ellentétben áll az mal
kodó vallásos kérkedés és közcinynyPI, R .!l. clnrva k(i?.nclpies gyakorlatol{kal. 

Chin/ü illetőleg a legérdekesebb s a Jeg•·észrehajlatlnnahlr érte~itések 

egyike M. Hu c, apoHtoli hitldilclér(·, melly J 854-bP n P(u·izshan jiit.t J<i 2 l<ötetbcn : 

Ö a mennyei birorlRiom lal{OS/linak s"ámát három~záz hatvanegy millióra teszi. 
Chináról bö felvilágositiÍst nyujtottak az angolok s ~z nmerik11iak lLltal utóbbi 

ídöben oda menesztett experlitiók és követség-ek, Revezetesen Fortuna Roberté, 
kit alondoni kertészeti tármlat uj gyümölcsök, H az indiai Tár~aság then-plánta, 
magvak, B müvelésí eszkiJzök ~zerzése végett küldött oda. 
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a közoktatásnak: de a hazafiak ugy tekintették öt mint Oroszor
szág tolmácsát, ki egyetértöleg a czárral, vagy a portával Pelo
ponncsus uralmára vágynúk; aközben a régi főnökük, jutalom he
lyett nagylelküleg ontott vérökért börtönben vagy számkivetésben 
sinlödtek. Francziaország forradalma izgatottságba hozza a szel
lemeket; némell y lapok egészen kikelnek az elnök ellen, Iri el
nyomja azokat; ellenállásra kerül a dolog, némellyek Hydra szi
getre vonulván vissza, polgár-háborut kezdenek ; Konstantin és 
György, testvére és fia a bebörtönözött Mauromikali Péternek, a 
templomban meggyilkolják az elnököt (1831); Konstantin rögtön 
a hely szinén, György akasztMán végeztetik Iti. Görögország ör· 
vend, hogy megszabadult attól, kit annyi időn át, szabadítójaként 
tekintett; mindazáltal testvérét Ágostont hívja meg utódául, ki 
fölségsértés bünében marasztalja el Colettis János tábornokot, s 
több másokat Oroszország ellenesei közől. 

Aközben a londoni conferenczia, melly a népek sorsáról azok 
kihallgatása nélkül rendelkezett, Görögország trónjára a tizenhét 
éves Otto Fridriket, Bajorország királyának másodszülött fiát vá
lasztotta meg (18.12), ki flottával, pénzzel és ideg•m tanác:10kkal 
érkezett oda (1833 febt·. 6). Illy módon egy uj keresztény állam 
alakult Em·ópában, melly azonban korántsem felelt meg a remé
nyeknek, mik egy megujitott görögbirodalom felállitása iránt táp
láltattak. Az ország ugyanazon nevet viseli az egyházzal, nem 
akarván a görögök függésben maradni a görög patriarchától, hogy 
minden veszélyét elhárítsák az orosz föuralomnak. Jó erődökkel 

és kitünő tengerészettel ellátva, tizenhét millió holdnyi (acre) te
rületet foglal, mellynek kilenczedrésze magánosak, a többi pedig 
az államnak, mint az előbbi uralkodók utódának, bit·tukában van; 
sőt magok a tulajdonosok is inkább bérlöknek mondhatók, tizedet 
tartozván fizetni természetben, minek behajtása amiily terhes ép 
olly boszantó. El lévén hanyagolva a füldmüvelés, s Jerontva a 
régi vizvczetékek, megsokasodtak a mocsárok és a sziksó i s le
het mondani a természet is nagy részben megváltozott A Cephy
sus, melly feltartóztatta Xl'rxes hadsercgét, most alig elégséges a 
kertek öntözésére ; az lnaclms és llissus csak is az esős évszak 
alatt folydogálnak kiszáradt medrökben; a Lycabetto hegy erdö
ségeiböl, mellyekben hajdan medvékt·e vadásztak, most már csak 
cserjék vannak ; s az ottom11n hanyagság vagy a szolgaság csüg
getegsége megválni engedte növény-takarójától a Himettust, Pen
thelicust, Parnass us t, mcllyek leszállott tennőfölde feltöltötte a 
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síkságot s beternette a régi épületeket. Moreában egy négyszeg 
mérföldre (migl.) alig harvanhét ember esik, a continensen huszon
hat, a szigeteken harminczöt. 

Mindamellett az ország, mert uj, növekedőben van j s mig 
1836-han a lakosok száma nem ment többre 751,077-nél, 40-ben 
már 856,4 70-et számított: az olaj és eperfa önkényt nőnek j a 
gyapotnak nagy bősége van. A helyett hogy uj és előnyös fővá

rost épitettek volna, tiszteletből a történelmi emlékek iránt a si
vár és egészségtelen Athenet választották, hol az ősi nagyszerü
ség s az uj nyomor különös ellentétet képeznek: most 26,000 la
kosa van. A terület három osztályu községekre osztatik, a sze. 
ri nt a mint 10,000, 2000, vagy 200 lelket számitanak; huszonöt 
éves koráhan mindenki választó j s a közeégek felelösek a jogha
tóságuk körében elkövetett erőszakoskodások és tolvajlásokért j 
melly előgondoskodás épen nem fölösleges annyi hősi szokások 
mellett. A népesség egy harmada kereskedésből él, melly azon
ban csekély és uj j a nagy kereskedöknek kint vannak házaik; a 
legfontosabb váltóűzietet Triesttel folyta~ják ; de még eddig gyé
rek a tőkék, sem uj utak nem nyittattak. 1841-ben nemzeti ban
kot alapitottak: s annyi tenger, olly nagy termékenység és mun
kásság szép kilátást nyujtanak a jövő nemzedéknek. 

A tudományokra még a forradalom előtt kiterjedt a figye
lem. A görög nyelv azokatlan volt az irodalomban; s Foscolo és 
Mustoxidi az olaszt gazdagították. Az utódok hálás emlékében 
sokáig fog élni Coray Diamant, smyrn ai orvos (17 48 -1833) neve, 
ki előbb uj görög nyelvre forditotta Beccariát, azután pedig a 
Zosimos testvérekkel egy g ö r ö g köny v t á r t és szótárakat álli
tott össze. Greco Ducas az lis nyelvet akarta visszahozni j mi ugy 
jön ki, mintha valaki az olaszokat latinokká akarná visszavará
zsolni. Catarsdy a beszélt nyelvnek csapott fel harczosává, bár 
nagyon el volt az idegenesed ve; s !'gynémelly jól sikerült kisér
letek, minök Cristopulos lírai költeményei, pártolókat nyertek e 
törekvésnek. Coray, közép utat választván a tudósok merevsége 
s a nép érzékenysége között, meg akarta tisztitani a beszélt nyel
vet az idegen szólamoktól, ha ta.lálkoznának azoknak megfelelő 

régiek. Ez alap azonban nagy tért nyitott az önkénynek, B visz
szaéltek vele: miért is olly munkák jöttek ki, mellyeket sem a 
köznép nem értett, sem a tudósok nem helyeseltek, hasonlók Olasz
ország pedánsainak udvaroncz nyelvéhez j s Rigo egy vigjátékban 
tette csuffá a tudósok uj zagyvanyelvét. Mig Calvi, Ori· 
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stopulos, Cornaro, Solomos a köznyelvet használták, a Soutzo test
vérek a régi iskola élére állottak, s valóban a tudósok kerekedtek 
felül. Ám a parlamentaria használat által a nyelv majd életet és 
erőt nyeren d, s tény leg fog eidölni a kérdés, me Ily természetét il· 
letöleg fölmerült ') 

Nyujthat-e valami szebb látványt, miot egy nép, melly ujjá 
születik? De a szabadság oem rózsa ágyon születik. A viták, 
mik természetében látszanak lenni ama népnek, csakhamar ellen
ségeskedésekké fajultak a vallást illetőleg. Sulyasan nehezednek 
rájok a kölcsönök, mellyeket a háboru idején, vagy a király meg
érkeztére felvettek j s a hatalmak, mellyek azokért jót állottak, 
ürügyet vesznek ebből maguknak a kormányba beavatkozni. Ez 
zsarnokilag szerveztetett, s az ifiu király mellé egy kormányzó 
tanácsot adtak, melly majdnem kizárólag bajorokból állott. A ki
rálylyal négy ezer bajor érkezett oda; azonkivül sok más, kik 
szerencsét és hivatalokat vadásztak, s drágán megfizettették ma
gukat az országgal. Armansperg, Otto gyámja, támogatva a ha
talmak által, fen akarta tartani az önkényuralmat ; miért is a régi 
patrióták, kik nem csak a hatalomból hanem a képviseletből is 
kizárattak, mit a forradalom alatt bírtak, fel voltak bőszülve az ide
gen uralom ellen. A király, elbocsátván Arrnanaperget s átvévén 
a kormányt, sokat tett j de mindig gyülöletes maradt e rájok erő
szakolt és önkényes közigazgatás. Bekövetkezvén az idö, midőn 
a bajor csapatoknak el kellett hagyni Görögországot, a közakarat 
érvényesitette magát; s minden idegen befolyás nélkül, csupán a 
nemzeti érzület által, a király egy alkotmány aláirására biratott 
(1843 szept. 15), melly a hatalmak szokásos megosztásán alapult, 
s a szakott biztosítékokkal láttatott el j az egyedül kiváló pontot 
ez alkotmányban ama kötelezettség képezi, mellynél fogva jövőben 
a királyok a nemzeti vallást tartoznak követni. 

Görögország tehát visszaszerezte elkobzott szabad intézmé
nyeit, és tanácskozó gyüléseit, mellyekért és mellyekkel síkra szál
lott. Söt a nemzetiség annyira ment tulbuzgalmában, hogy mig az 
első forradalmi gyülésben mindazokat görögöknek nyilvánították, 
kik Jézus Krisztusban hisznek s a görög nyelvet beszélik, most 
kizárták a közhivatalokból, ki a jelenlegi ország határain belül 

1) Megemlitendök Papagiropulo, ki a pelasgokr61 irt; Tricupi Spiriliion, 
ki görög nyelven irts meg a hellen ujjáébredés történetét , czáfolva Pouque
viile regényes történeimét sat. 
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nem született (heterotoktonok). Colettis, föfö szerzöje a forra
dalomnak, s képviselője a franczia pártnak Mauracordatóval szem
ben, ki az angol pártot képviseli, hasztalan lépett fel ez a u t ok
t o n ism us ellen, melly a p eloponnesusiak visszahatása v0lt nem
csak a bajorok, hanem a gazdagok s főleg a fanari ó ták elleneben 1 

kik siettek aratni, mit nem vetettek 1). Európa fejedelmei elismer
ték az uj szerzödést ( 1844), kikötve a határokon belül maradást; 
igen jól tudván, milly vágygyal tekint egész Grecir.. és Kis-Ázsia 
ez országra, melly, akarják nem akarják, elöbb utóbb kell hogy 
egyesilse azokat magával. De ez időtől fogva nagyon meggyült 
bajuk az oda bevándorlottaknak s uj hazájuk elhagyására kellett 
gondolniok; az ipsaraiak Cdakugyan eltávoztak j ugyanazt tették 
sokan Creta fiai kö:dil is, melly sziget folytonos izgatottságban 
van, s mellynek zavarg<l.sai reményt nyujtanak a Suda és Canea 
szép kikötői után vágyakozó Angiiának. 

Du ua- f<'cj cdt·lt•msí·gc k. 

Az oroszok, már a mult században bclátván, ltogy semmire 
scm mchetnek 'l'örökország ellen Oláhország nélkül, pártolásukba 
vették ennek mozgalm<~it, s J R27-ben mint, szaLaditók mentek be 
oda. A drinápolyi szerződésnél fogva Moldva és Oláhország kü
lön fejedelemségekké alakittattak, évi három millió piaster (6 mil
lió lira) adókötelezettséggel a Porta irányában: az oroszok minden 
ottani intézkedései megerősíttettek. Akkor a két fejedelemség ré
szére külön alkotmány dolgoztatott ki, melly Pétenárott jóváha
gyást nyert j ez alkotmány bau a képviseleti elv annyira ki terjesz

tetett, hogy még az államfőnek is egy gyülekezet által kell válasz
tatnia, melly ötven első, hetven másodrendü bojárból, a püspökök
ből, a kerületek harminczhat követéböl, s a városi testületek hu
szonöt megbizottjából alakul. Hatalma a nemzeti gyiiléssel van 
megosztva, mellyet a metropolita. elnök, három püspök, huszonöt 
bojá1·, s a kerületek tizennyolcz követE> képeznelc; de nem foglal
kozhatik politikai t:gyekkel, mellyek a két hatalmasságnak van
nak fentartva. Kimondatott a szolgaság megszünése, s hogy min
denki szerezhet birtokot, és lehet m~mes: de idü kell hozzá, mig 
a nép mindezekct megszokja. Az orosz Kisselif tábornok, ki so
káig vitte az elnökséget, fejedelernnek Ghika Demetert helyezte 
be; de az elégületlen Fülöp-pártiak viszályt támasztottak, melly 
még nem ért véget. 

1) Colettis 184fi szeptember havában halt meg. 
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Szerbiában tizenkétezer roahomedán között kilenczszázezer · 
keresztény van elszórva, ajtatos, paptisztelő nép, melly ujjászüle
tését a vallástól viirja; igen élénk a barátságban j teljes tisztelet
tel a nök iránt, kik, elrémittetve a bánásmód által, mellyben a tö
rökök öket részesítik, bátorságra ösztönözlék férfiaikat a forrada
lomban. Ezt Czerni György inditotta meg 1806-ban, s Obreno
vics Milos fejezte be, kit a Porta 1833-ban független fejedelem
nek ismert el, a belgrádi erödöt tartván fel magának. Az uj élet 
jele volt, hogy ismét megbizattak a papok a polgári létszámra való 
felügyelettel, mig előbb szó sem volt a születés, házasság és ha
lálesetek fölvételéröl. Milos gyárakat, hidakat, kórodákat, vesz
tegházakat építtetett, meghonosította a postát, nyomdát, lyceumot, 
a hazai nyelvnek iskolákat, vezeklő börtönöket alapított, mindezt 
rövid idő alatt; de kegyetlensége lázadást támr.sztott (1839), melly 
helyébe másodszülött fiát Mihályt emelte, kizárta az orosz befo
lyás t, eltávolította az idegen tisztviselöket. Szabadalmait jól fel
használta, s már Belgrádban vannak hirlapjai, akademiája, s egy 
törvénykönyv tétetett közzé (1844). 

Moldvában az oroszok tulsulya tartja magát; akik is ürügyül 
használva a 48-iki forradalmak következtében nagyobb mérveket 
öltött zavargásokat, megszálló sereget helyeztek ott el, kinyilat
koztatván, rniszerint csak akkor fogják elhagyni a fejedelemséget, 
ha biztositva lesz annak nyugalma. Mindazáltal mégis, ime, Tö
rökország kapui előtt a szabadelvü politika s a keresztAny eman
cípatió szószékei emelkednelt. 

Törökország. 
Más sorsuk volt a görög-szlávok egyk01·i uralkodóinak. Még 

a kik dicsérik is II. Mahmudot mint ujitót, kénytelenek kárhoz
tatni nem csak azért, mert roszul választotta meg az időt, hanem 
eljárási modoráért is, mivel ö a hazai szokások megszüntetését 
abban helyezte, hogy görög nőkkel töltötte meg a háremet, s win
dennap leitta magát, mig végre az ugynevezett delirium tremens 
betegségbe esett. Akaratban erös, szellem ben gyenge, nem har
czias mint az ujitóknak lenniök kell, kivetköztette birodalmát ter
mészetéből j nyomdát, papírmal mokat állított, hirlapokat szerkeszte
tett; rombolt anélkül hogy előre tekintett volna, s ugy találta, 
hogy nem emelt uj épületet miután lerontotta a régit. A dri
nápolyi béke után folytattr• ujitásait j uj rendes csapatokat ezerve
zett s egy rendet alapitott j el öd ei elt!zigetelt~>égéből kilépett az által, 
hogy állandó k0?etségeket állitott fel a hatalmak u d varainál; egy 

XVllL 49 
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gőzöst épittetett; elővigyázati rendszabályokat léptetett életbe a 
pestis ellen; egy bizottmányt nevezett a kereskedelem és ipar ér
dekében, s egy másikat a törvénykönyv átalakitása végett; Perá
ban szinházat és olvasó-termet rendeztetett be. 

A szépirodalomra is ld terjesztette figyeimét; de minél többet 
tett él, annál alábbszállott az, abban is mint más egyébben lábra
kapván az európai modorok. A ezépirók vesztettek hires ügyes· 
ségökből, miután bevitetett a sajtó : a költők azt hiszik, eleget 
tettek hazájoknak s a jijvÖnek, ha chronogrammákat, vagyis tör
téneti tényeket kifejező mondatokat szerkesztenek, mellyek keltét 
hetiisoros jegyekkel jelzik. Mir Alemsade, a zászlótartó fia, ezer 
történelmi versszakot szerzett, mellyek ép olly kimértek a jegyek
ben mint Rzárazak gondolatokban. Annyi iskola, annyi irodalmár 
közől egyetlen szép névv.~l sem dicsekedhetik Konstantinápoly: 
az uhlemák, ezen tudós hierarchia s az ottomao értelmiség egye
düli sym boluma, még mindig sz ivósan ragaszkodnak a multhoz. 
Hirlapok jelennek meg, de néhány európait kivéve, senki sem ol
vássa azokat j a könyvek nem terjednek j történelmet írnak u~yan 
hivatalos meghagyásból, de nem értenek a történelmi kutatásokhoz, 
s nélkülözik a szabadságot, mi annak lényege; a császári naptár 
tisztán csillagjóslatból s a kedvezil és climaterikus napok megkü
lönböztetéséből áll. A gyermekeket hozzászoktatják mondatokat 
emlézni be, mellyeket nem értenek: miért is értelmök mindjárt 
első kifejlésében megzsibbasztatik. Bokhara collegiumaiban (ma
d r as e a h s), - mellynek egyeteme, mintaképe lévén minden más 
musulman egyetemeknek, mérveül szalgálhat az izlam követöi ál
tal nyerhető fensőbb oldatásnak ·-- évenként mintegy kilencz-tiz
ezer tanuló jő össze Arabiából, Afghaniábúl, Törökországból, Af
rikából, IndiábóL Minden collegiumban meghatározott számu ta·· 
nulók vannak, egy vagy két tanár alatt. Minden uj tanuló előde 
helyét veszi meg a madrassahban, hol egész életét eltöltheti, föl
téve, hogy meg nem nősül; s az előadásra olvasással vagy vitat
kozással készülnek az előcsarnokok alatt. A classikus müvek száma 
százharminczhét : a tanár legelőször egy tanárjelölt által néhány 
mondl'ltot, vagy egéqz fejezetet olvastat a fölvett tárgy fölött egyi
kéb()( ama rnüveknek, aztán a hallott vélemények meghányására 
hívja fel a növendékeket; ö pedig itészel, ja vit, végre döntő ité
letet mond. Az előadott tudományok: jog és thPologia; az arab 
nyelv és irodalom; a bölcsészet, t. i. a gondolkodás tan, erkölcstan 
és metaphysika: de mindez csak az elemekre és meghatározásokra 
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szoritkozik. Pedig hát, azt lehet mondani, ez egyedüli forrása a 
mostani musulman theologiAnak s a csekély irodalomnak és böl
csészetnek: csupán a perzsáknak, miut siitáknak lévén tulajdon 
egyetemök. Tehát az egész esetfejtő theologiai kérdésekre vihetlí 
vissza, mellyek elfojtják a józan észt, s álbölcselkedőkké, rajon
gókká, megátalkodottakká teszik a tanonczokat. És ezek folyto
nosan a classikusokhoz térnek vissza, nem hogy uj eszméket me
riteenek belölök, hanem hogy tultet·heljék azokat jegyzetekkel, 
függelékekkel, értelmezésekkeL 

A reformokkal tehát a törökök elveeztették eredeti sajátsá
gaikat, anélkül hogy a külföldieket megszet·ezték volna. A nők 
emancipatiója kimondatott, de nem nyittattak meg a háremek, s 
csak annyi szabadságot engedtek nekik, amennyi épen elég arra, 
hogy botrányok történjenek s növekedjék a romlottság. A mu
eulmanok ennélfogva Mahmudot nem tehinthették egyébnek hite
hagyottnál, s a Bosporusban gyakran uszkáló holt tetemek hirdet
ték az elégületlenséget és büntetést. Egy szentként tisztelt dervis 
szembeszállva a padisáhval rákiáltott: - "Hitetlen! nem teltél 
még el a gyalázatos~ágokkal? Allah előtt számot fogsz adni isten
telenségedröl. Te elpusztítod az atyák intézményeit, lerombolod 
az izlamot, magadra és reánk vonod a próféta boszuját. Isten 
meghagyta nekem, hogy értésedre adjam az igazságot, s megigérte 
nekem a vértanuság koronáját." Csakugyan megkapta azt i s holt 
testét égi fénytől látták környezve. 

Élte alkonyán Mahmud még a keresztények javára ie türelmi 
rendeletet tett közzé, megengedvén Mazlum Maximus érseknek 
kormányozni az antiochiai, alexandriai és jeruzsaterni tartományok
ban lévőket, s szab11don gyakorolni a lelki functiókat; senki se 
mondhassa a katholikusoknak: -- "Miért olvassátok a szentirást? 
miért gyujtotok gyertyákat, használtok szószékeket és képeket, 
égettek tömjént, állittotok kereszteket ?" de ne tegyék ezeket nyil
vános helyeken; fogadtassanak el tanukul i semmiképen ne kény
,;zerittessenek az izlam elfogc~.dására i a püspöknek legyen szabad 
viselni megkülönböztető öltözéket s s. keresztet, ugyszintén tartani 
öszvéreket és lovakat; s tartassanak tiszteletben a vallást és fe
fegyelmet illetöleg hozott határozatai. 

Mahmud tehát Pgy meggyengtilt országot hagyott (1839 juJ. 
l) fiára Abdul-Medsidre, ki ifju korában, s kül veszélyektől kör
nyezve lépett utána a trónra. A gulho.uei hatti-eherif 1), mellyet 

') A jetwa vallási vagy jogi határozat, s a muftit61 vagy a törv,\ny minisl-
49* 
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li rögtön (nov. 3) közzétett, alkotmány gyanánt vétetett azok ál
tal, !tik egy nép ujjászületését charta utján vélik eszközölhetönek. 
A közigazgatást átalakitotta az által, hogy g arantirozta az alatt
valók életét, javait, becsiiletét, s szabályozta nz adók kivetését, 
behajtAsát s az ujonczozást. EzekböJ folyólag behozatott a tör
vénykezési nyilvánosság, szabályos itélettel j a titkos kivégzés el
tiltatott: a javak szabadon birassanak és hagyományoztassanak át, 
s a vétkesekéi ne koboztassanak el gyermekeik ká!'ával : mindez 
közös legyen bármill y vallásu alattvaló kkal. Aztán codexeket s 
mioden pontra vonatkozólag törvenyeket igért. Ernheriségi sz ern
pontokból igen dicséretes, de politiltának oktalan tény, melly kiseb· 
bitette a tisztviselök tekintélyét, anélkül hogy növelte volna a1.1 
alattvalók biztonságát; jelezte a sulyos rendetlenségeke t s a jó 
akaratot segiteni azokon, de P-gyszcrsmind a tehetetlenséget is a 
siker eszközlésére j megfosztotta a törököket a hóuitás kiváltságai
tól, de azért nem engesztelte ki a rájákat: ez csak lassanként, 
s talán csupán a két ellenséges párt egyikének tönkretételével 
érhető el. 

t<:gyiptom. 
A hivők szemei tehát más népre irányultak, s a musulman 

ujjászületés reményét Mehemet Aliba, Egyiptom alkirályába he
lyezték. Rajzoltuk már, miként növekPdett ez hatalomban, s igye
kezett ujjá alkotni amaz országot j do ii sem a nemzeti elemekkel, 
hanem önkényesen, s az európai müveltség átplántálásával. E 
végre sziikséges volt, hogy mind a küleröszakot visszautasítsa, 
mind a bel engedetlenséget megtörje : de török lévén, nem ismert 
arra egyéb módot, mint az eröt, s ennek forrását, a pénzt. 

Egyiptom természeti kiirülményeinél fogva, a birtok -jog ott 
mindig sajátos rendszerek szerint volt flzabályozva. A frllnczia 
történelmi bizottmány, aztán Sacy Silvester tanulmányozták azok 
természetét, de talán nem hozták eléggé tisztába, mcrt nem kü
lönböztették meg az osztályok szerint. Midön, kevéssel Mabom· 
med megjelenése után, az arab Amru elfoglalta Egyiptomot (.638), 
fentartattak ott a megelőzőleg tett engedményezések, s kezdetö
ket vették a birtok-átruházások bizonyos dijért a fejedelem ré
szére: melly szokás a kalifák s a mamt~lukok alatt is tartotta 

ter~töl származik, A firman politikai va,:ry közigazgatási döntvény, melly a leg
f'óbb divantúl kerül ld, A hatti-shel·if a fejedelem egy~ni ak~~rattl.nak ténye, leg
többnyire ann&k aláirásával ellátva. 
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magÁt. Az ottoman l. Selim (1517) meg akBrván törni a nemese
ket, a fejedelmek által már átengedett földeket az uralkodó tu
lajdonának nyilvánitotta j minélfogva a birtokosok (m u l t e z im) 
azután már csak haszonélvezök voltak j halálukkor a földek a 
kincstárra szállottak vissza, de az örökösök által rendesen vissza
váltattak. A haszonélvező nem adhatta cl jószágát, de igenis a 
kormány j J-.a adósságokilal lőn terhelve, a fundus a ldncstá1-ra 
szállott vissza, melly mást ruházott fel annak használati jogával. 
IL Soliman, mindezt megflrősitvén, a kezelést egy d e ft e r d á r r a 
bizta, ki az összes földekről lajstrommal bi1·t, egy, Kairóban székelő 
basa felügyelete alatt, ki a kincstár tulajdonairól ideiglenes fi r
ru á n t adott az uj beil1tatottnak: ez intézmények megfeleltek az 
országnak, s azért nem változtak. A kormányhoz tartozó földeket 
a fe ll á h k munkálják, kiknek az eszközöket és marhát szolg·ál
tat, s napszámot fizet, s a minden cantonhan székelő ma im u l' 
ébersége, ki meghatározza a müvclés természetét és módjait, e!lz
közli, hogy a földek jobban müveltetnek. A termés begyiijtése 
után, a mi az élelmi szükségleten felülmarad, megszabott áron a 
kormánynak adatik, s a folláhk által a minden cantonban található 
raktárakba szállittatik; a gabnanemüekröl, bizonyos adó letizetése 
mellett, a müvelönek szabadságában áll rendelkezni. A falvak 
nagy földterületeket bírtak, mellyek az örökösök nélkül elhalt fel
lahktól s azoktól szállottak rájok, kik nem birván müvelni, pén
zért engedték át azokat. A közintézetek és mosheák birtokában 
szintén voltak földek. A birtokos nem lehetett biztonságban jó
szága iránt, ha valameily hatalmasnak vágya jött rá. A földek 
kezelésében, melly emlékezetet haladó idők óta a koptokra volt 
bízva, semmi változás nem történt, rnert minrlen változtatás érde
kök és jó hirnevök kárára szolgált ,-olna. Ugyan ök töltötték be 
a földmérő és jegyzöi hivatalo~at Í> j rnig nem a mamelukok 
uralmának végén iskolá.ik bezárattak, s nyelvök tanitása el

tiltatott. 
A Buonaparteval oda érkezett francziák lefoglalták a kiköltözöttek 

javait, megkimélvén a magukai békésen viselökét; eltörölték a bo szan tó 
adókat; a megholtak javai örököseikre me n tek át, kik bizonyo~ betáb
lázási dijt fizettek azokért. Mehemet Ali kormánya alatt, a lassanként el
halt mamelukok javai a fejedelemre estek vissza, ki nyugdíjakat rendelt 
a még fenmaradt multezimek számára. Aztán a mosheák és közinté
zetek birtokait ragadta. magához, kötelezvén azoKat a birtokjogot 

bizonyitó okmányok átadására j s illy módon ruegujitotta a baj d ani 
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héber József müveletét, önmagát tévén egyedüli tulajdonosává a 
földnek, s csupán a lakházakat hagyván meg magán czimen j azon 
különbséggel, hogy ö egynémelly müveletlen területeket magáno
sokra bizott müvelés végett, kik tiz éven át fel voltak mcntve az 
adó alól. Ekkor nagyban kezdette a gazdálkodást, a mint azt az 
öntvény-földek természete megkivanja; szaporitotta a csatornákat, 
Európából földműveseket és kertészeket !:izállitott oda j a pirosiló 
buzér, a gyt~pot, indigo, mákony, riz::~, kukoricza, buza, az eperfa 
és nemes gyümölcsök dúsan tenyésztek a rendkivül hálás földben; 
s a kézműgyárak elterjedtek. 

Ámde mindebböl semmi haszna a népnek, hanem igenis az 
egyedárus alkirálynak, ki ismét a felláhnak vagy a magánzónak 
adja cl a szükséges tápczikkeket, és pedig önkényesen megszabott 
áron. EgyBzersrnind terjeszti az oktatást, iskolákat, akademiákat 
állit, de mindezeket európaiak igazgatják, s egyedüli ezétjok a 
hadse1·eg javítása. Az albaniai k:;~tonák, kiknek felemelkedését 
köszönhette, cllen::~zegülvén a fegyelemnek, a szokott módon nyo· 
matlak el j 18 l 5-ben Séves franczia kapitány európai modorban 
szervezte ott a hadsereget. A sorkatonaság százharmincz ezerre 
emeltetett: ehhez hozzáadva a beduinoka t, a kikötök munkásait, 
a néphadat, a katonai iskolák növencékeit 1 kétszázhatvanezerre 
ment a fegyveresek száma. Marseiile és Livorno szolgáltatták 
Mehemetnek az első hajókat, mellyekkel Görögország ellen har
czolt: de midön fia lbrahirn legyözetve odahagyta Moreát ( 1827), 
ö, musulman megadással s majdnem diadalmasan fogadván a le
győzöttet, rögtön védelmi eszközökre gondolt; európai tisztek se· 
gélyével lovasságot, flottát, tűzérséget állitott j az l 828· ban még 
sivatag alexandriai félszigeten :H.ben már egy bevégzett és nagy
szerii hajógyár emelkedett 1 mellyböl a kisebbeken kivül száz 
ágyura készült tiz sorhajó került ki, jóllehet ama vidéken sem 
vas, sem fa, sem réz, sem hivatalnokok és munkások nem voltak. 

Mostanában már Egyiptom a müvelt országok minden intéz
ményeivel bir, nem véve ki a tnvirdát sem: nagy érv azok elle
nében, kik a ruüveltséget a statistika betűi s a kormány rendel
kezései szerint rnérlegelik. 1\Iert Mehemet Ali az európai ismere
teket csupán az ázsiai zsarnokság rendszeresítésére használta fel j 

s a musulman müveltségre nézve alig találhatnánk kiáltóbb kár
hoztató itéletet amaz anyagi, látszólagos, felületes, gyümölcstelen 
ujitásoknál, mellyeket II. Mahmud és ö kisérlettek ott meg. Sza
badság, gondolat, méltóság, törvényesség, emberiség 1 méltányos 
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felosztás, szóval, mindt1z ismeretlen ott, mi a keresztény országok 
dicsőségét vagy v ágyát képezi j az egé~z nép, semmit sem külön. 
bözve á szalgálatra vett baromtól, egyetlen emberért dolgozik j a 
katonaállitás valódi embervadászat, a közigazgatás fokozatos elnyo
más, a bot átalános szabály és átalános büntetéd, ba mégis nem 
főben jár a dolog. Az ad6ról egyik a másikért felelős i ha nem 
fizet a rest, az alkirály iparkodó alattvalójának, sőt az egész bely
ségnek neki esik, csakhogy kincstára hiányt ne szenvedjen. Ad
juk még ehhez, miszerint az alkirály évi nyugdíjképen három mil·
liót fizet azon nőknek, kik háreméből kikerültek s előkelő vagy 
magas országos mé!tóságokat viselö férfiakhoz nőül mentek. 

Igy állván a dolgok, a kincstár jövedelme megbétszereződött, 
de a népesség egy harmaddal fogyott, s ez nyomorult, tudatlan, 
nem gondolkodik, nincs benne semmi öné1·zet, nem ismeri az élve
zeteket: vannak ott fegyvert árak, de nincsenek kóradák i vannak 
fensőbb, de hiányoznak az elemi iskolák; vannak légszeszszel vi
lágított paloták, de nem világittatnak az utczák; a kiket elö utó 
találnak, tömegesen hajtják c.;atorna· ásás ra vagy erőd-építésre, 

hol hónapokon át jutalom, s ollykor étel nélkül kell dolgozniok. 
A nép tehát, ba mégis el nem vesz, menckiil; s midőn Acre ba
sája nem akart kiadni hatezer, hozzámenekült felláht, háborura 
került a dolog, melly kicsiben mult, hogy egész Európát be nem 
bonyolitotta. 

Syrla. 
Syriát északon a. Taurus hcgyláncz, keleten az Euphratcs és 

a sivatag, délen Palaestina hegyei s a suezi földszot·os, nyugaton 
a Földközi-tenger keritik. A Taurus áthághatlan védgátat képez 
Kis-Ázsia felé, s az egyedüli átjárást (Colek-Boyaz) soha be 
nem vett erődök védik. A Libanon 4,8UO méterre emelkedik a 
tenger sz i ne fölött j s ez és az Antilibanon köz ö t t terül el a 3000 
méter magas Beka fensik (Coelesyria). Ázsia és Európa min
den gyümölcseiben bámulatosan termékeny ez ország; a vetés ti
zennyolcz - buszonnégy magot ád; vannak hires borai, finom 
selyme, sezamfüve, olaja., pirosító buzérja, gyapjuja; a kereskedés 
nagy· könnyüséggel jár. 

Eredete, nyelve, tödénetéoél fogva annyira Egyiptomhoz 
van füzve, hogy ki egyiket birja, birnia kell a másikat is. Mehe· 
met Ali korán belátta, milly előnyére válnék neki ez ország, el 
lévén az látva kikötökkel és erdőkkel, mikben az övé szükölködik. 
Azon kezdette tehát, hogy barátjává tette Abdalláht, Acre basáját1 
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s Beshir emirt, a Libanon urát, lázadásuk bocsánatát eszközölvén 
ki nekik a portánál. De minthogy Abdallah akadályozta a liba
noni fa szállítását a flotta részére, pártolta a csempészetet, s be· 
fogadta a~ menekülteket, Mehemet betört Syriába (1831 ). A cho
lera~ melly százezreket ölt meg Arábiában és Egyiptomban, szét
bomlasz1otta hadseregét, s késleltette a hadjáratot; de ujra szer
vezvén azt, Ibrahim megrohanta és bevette Saint Jean d' Acre 
erödöt (1832 máj. 27), jollehet Buonaparte sikertelen ostroma a 
bevehetlenség birébe juttatta azt. 

E győzelem megnyitotta 8zemét a nagy urnak, ki rögtön fegy
verkez!ltt a hatalmas vazall elnyomására : 8 igy két török hadse
reg állott egymással szemben, mindkettö európaialag fegyelmezve. 
A koniehi csata uhl.n ( decz. 22) többé semmi sem akadályozza 
az egyiptomiakat utjokban Konstantinápoly felé, hol az iszony 
Mahmud reformjaitól kivánatoGsá tette Mehernetet mint képviselö
jét a musulman igazhivőségnek. De ime, egy orosz flotta jelenik 
meg a Bosporuson, hogy támogassa a nagy urat, ki a francziák és 
osztrákok által a kutayeh! békére biratott ( 1833 máj. 14), melly
nél fogva a syriai basaságot Egyiptom 8lkirályának engedte át, s 
ez magát a porta vazalljának ismeri el. 

Egyiptom növekedésének elismerése Yolt ez Törökország ro
vására, s az és ez gyanusan sóvárogva, 8 kezöket kardjukon tartva 
kémlelték egymást: a két ot·szág uj áldozatok sulya alatt görnyedt, 
s még inkább Syria, mellyet mindkettö zaklatott. Mehemet, látva 
mikép umdalmai csupán az európai diplomaczia által vannak biz
tositva, nagy badsereget szervezett, miáltal elszegényítette Syriát, 
hol a töröknél is nagyobb :::zigot·ral járt el, s összeveszitette a ma
ronitákat és drusokat, hogy mindkcttiijök fölött uralkodhassék. Az
tán a helyett, hogy föléle~ztette volna a musulman lelkesültséget, 
a népességekre csupán fegyveres csordákkal akart hatni, mellye
ket keresztények, örmények és töt·ökökből állitott össze j s nagy 
kiterjedésil egyedárusága annál sérelmesebb volt, mert a szabad 
kereskedés mindig gyakoroltatott a török birodalomban. Syria te
hát e !int én zúg, aztán fölkel j :; a háboru változó szerencsével, s 
iszonyu emberveszteséggel egész 1839-ig huzódik, gyönyörűségére 

a portának, mclly a harczoló feleK: kölcsönös elgyengülésében sa
ját menekülését látta a veszélytől. Valahányszor az egyiptomi rá
riasztott, a porta mindig Oroszországhoz folyamodott: ezzel a ká
ros unkiarschelessii szerződést kötötte (1833 j ul. 8); aztán rémülve 
látván 1 mint halad az előre, megállapodásra kérte. Akkor azt 
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hitte, ujra megkezdheti az ellenségeskedést lázadó alattvalójával, 
s Me hemetet bukottnak nyilvánitotta ( 1839 j un. 24): de a császári 
sereg Nizibnél legyőzetett; a hajóhad, főparancsnokának árulása 
következtében, mit az haragból az első miniszter ellen követett el, 
megadta magát, s Alexandt·ia kikötöjébe vezettetett. 

Eközben Mahmud megszünt élni, s a fiatal Abdul-Medsid kö
zel látszott lenni ahhoz, hogy Mehemet által elüzessék, Itinek uj 
dynastiája az arab elem beoltásával ujjá szülendö lett volna a tö
rök civilisatiót. Ám ez tetszhetett a musulmanoknak, de Orosz
ország iszonyodott a gondolattól határozatlan időre elhalasztva látni 
Konstantinápoly meghóditását i Angliát egy uj versenytársnak 
emelkedése ázsiai birtokaiban nyugtalanitotta; a szabadelvüek Me
h emettől mint a zsarnoki elv képviselöjétől riadtak vissza i Mctter
nichet az bántotta, hogy alkalmat látott nyujtva Oroszországnak 
védelmi beavatkozásra. Ausztria tehát kijelentette, miszerint akarja, 
hogy a török birodalomból a lehető legkevesebb szaltittassék el, s 
hogy pártolásában fog részesülni, ki egy erős birodalmat alapit, 
legyen az aztán török vagy görög mindegy. A féltékenységek 
megsziintetése czéljából végre is abban állapodtak meg, hogy a 
portát gyönge állapotában s hatalmas hübéresektöl környezve tart
sák fen, Mehemetet pedig, ha szilkség, erővel is, Egyiptomra szo
ritsák vissza; e végre Londonban a nagyhatalmak szövetséget kö
töttek (1840 jul. 15), kizáratván abból Francziaország. Ez már 
Görög,-Spanyoi,-Portugalországok ügyeire nézve is ellenkezésben 
lévén a királyokkal, miköz.ben a fölött habozott, Oroszországhoz 
csatlakozzék-e vagy Angliához, a királyok által megvettetett, a 
népektől elszigeteltetctt, mig előbb amazoknak réme, ezeknek re
ménye vala. 

A fejedelmek között 181G után ez volt az elsö nagy kérdés, 
a átaJános volt a hit, hogy Európa hábom lüiszöbén áll. Oroszor
szág Konstantinápolyra, Anglia Alexandriára vetette ';Zemét: nagy 
baj leendett tehát, ha valahogy egyuté1·tésre jutottak volna! Hiva
talos okmányok kitüntették, miszerint Augztria és Poroszország, hogy 
megzavarják a jó egyetértést Anglia és Francziaország között, sa
ját érdekeiket háttérbe szoritották, s koczkára tették a békét, csak 
hogy gyalázatot követhessenek el Francziaors~ágon, s kisebbitsek 
tekintélyét: az angol whigek, kik félszázadon át a Francziaország
gal való szövetke?.ést hirdették, ruost megtagadui.k azt, hogy ve
télytársul lépjenek fel ellene : a vérmesek elérkezettnek hitték a 
perczet jobb rendbe hozhatni Olasz, Lengyelország, Bólgium, Gö-
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rögország roszul összetákolt ügyeit: a fontolgaták vádolták a mi
nisztereket, a miért szíkrát dobtak az aknába j B nzt hittek, Fran
cziaország ismét méltóságteljcben megjelenhetik a küzdtéren illy 
szép ügyért, anélkül , hogy fölkeverne a forradalmi szenve
délyeket. 

Mialatt azonban Ibrahim várja Francziaország segélyet -
melly hatalmasság akkor e1·ös volt a Földközi-tengeren, Anglia el
lenben gyenge - B annak reményében átlépi a Taurust, Párizs
ban egy tevékeny winisztert egy fontolgató vált tel j a a kabine
tek által veszélyeztetett világbékét két váratlan l(örülmény, Fran
cziaország tétlensége, s az alkirály gyengesége, ismét megszilár
ditotta. A hatalmak tudtára ad ván ennek végakaratukat Sy ri a el
hagyása iránt, fegyverrel táruadják meg s forradalmat keltenek 
ellene j Beil'utot beveszik, s az angol flotta megjelenvén Alexand
ria előtt, huszonnégy órát tüz ki az u l t i ma t um elfogadására, 
mellynél fogva az alkirálynak Egyiptommal kellett megelégednie. 
Mehemet, ki a Nilustól a Taurusig uralkodott, jónak látta elfo
gadni a kegyelmct s beérni Egyiptom örökösödési kormányával 
(octob. 10), ígérvén, hogy tíz ruillió frank adót fog fizetni j sere
gének létszámát tizennyolcz ezernél feljebb nem emeli j nem hasz
nál saját lobogókat; ezredesen felül nem nevez tiszteket; határo
zott engedély nélkül ne1n épittet hajókat. 

1841 JUlius 13-án Anglia, Orosz, Poroszország, Ausztria és 
Törökország meghatalmazottai kinyila!koztatták, miszerint a Dar
danellák, béke idején, minden idegen hadi hajó előtt el lesznek 
zárva; s hogy megszünvén szövetségök indokai, feloldatott a meg
előző julius 15-iki szerzödés. Francziaország ujra elfoglalja helyét 
az európai areopágban, de meggyalázva, s csak miután engedé
kenysége által elfojtotta a tüzet, felfogta elszigeteltségét s belátta, 
mint biu3ithatja meg tervcit ellenségeinek egyetértése, 

Mehemet oda hagyván a tartoruányokat, mellyeket már roa
gáéinak tartott, iolytatja Egyiptom zsarnoki polgárositását, s Ara
hiára 1) veti szemeit, hol kárpótolhatná magát azért, mit Kis-Ázsiá
ban elveszt,ltt. De ha leveretett is Mehemet, kelet azért aem lön 
kibékitve, sem a birodalom meg nem ifjodott j s az általa oda
hagyott tartományok nem a portához tértek vissza, hanem az 
anarchiának estek áldozatul. Mindenfelé lázadások : Theasalia és 

1) Arábia jelenlegi állapotát illetöleg lá.ad a IX. könyv. l. fejezetét. 
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Macedonia görög tc~:~ t véreik jogait követelik j Bolgárország fölkel 
az erőszakos zsarolások ellen, sa megfékezésére küldött arnauták iszo· 
nyu öldöklést visznek ott véghez j Candia és Syria lángra lobbannak, 
s a hatalmak erőszakhoz kénytelenek folyamodni, hogy leverjék a 
keresztet, me ll y az l dán és Libanono n merészkedik fölemelkedni. 
A porta csak az által uralkodhatik ott, h ogy szitja a szakadást; 
s a keresztények kölcsönös mészárlásai a legszánakozáara mél
tóbb látváuyt nyujtanák a hatalmaknak , ha a politikának volna 
szive,' 

MaronUák. - Drusok. 
Syria legelőkelöbb népességei a maroniták és drusok j ama

zok a központi völgyeket s a legmagasabb he gy lánczokat lakják, 
Beirut vidékétől 'l'ripolisig ; ezek a LibanoFl d~li, s az Antiliba
non és a Gebetsheik hátsó részét tartják elfoglalva 1 ). A maro
niták azokás-törvények alatt, s a vallási ügyeket k h· éve, egymás
tól független községekben élnek; a sheikek hübéri hatalmat és 
sommás eljárást gyakorolnak az em ir és d iván ja névleges felsőbb
sége alatt j ha a vallási éo polgári törvény összeütközésbe jő, a 
patriarcba dönti cl az ügyet. A birtokjog állandó és tiszteletben 
tartatik; a nép földmivel és ből él, s munkás, vendégszerető, hű a 
római székhez, melly sok dologban engedékenynek mutatkozott 
iránta, millyenek a papok nősülése, a ezertartás közuyelven, az 
áldozás két szin alatt. A papság egy patriarchát választ, kit az 
asturai zárdaban székelö pápai követ erösit meg j számos püspö
keik kolostorokban laknak, rnellyek lizteletben tartatnak; s nagy 
számmal vannak a szerzdesek, kik szigoru szabály ok alatt élnek, 
s mint nevelt egyének, a törökök és drusoknak is titkárokul szol
gálnak. Róma pártján állván, nagy ellenségei a szakadár görögök
nek j s a szükség, ravaszságot használni a zsarnokság ellenében, 
kelet legagyafurtabb népévó tette öket; mig a musulmanok, mert 
egy idö óta urak, igen nyilt jelleműe!t. 

A drúsok, arabok ivadékai, kik a musulrnann szakadás alkal
mával menekültek oda, harcziasabbak de kevesebben vannak mint 
a maroniták, s ök is gabona, szö!ö1 gyapot, eperfa termeléssei fog
lalkoznak j az emir a polgári és katonai hatalmat egyesiti kezé
ben, s beiktatását a török basától nyeri, kinek részére behajtja az 
adót, melly a portának a szölö, eperfa, gyapot, gabona után jár, B 

t) Lásd XVI. Könyv. 409. lap. 



780 

háboru eseten minden lakost fegyverre szólit. Nagyon merész 8 

becsületökre igen féltekeny népnek tartatnak j házastársul csak 
egy nőt vesznek, mellyncl( hütiem•igét halálial büntetik a szülök, 
kiknek a férj visszal<üldi a tört, mellyet azoktól lakodalma napján 
kapott; az atya és testvér fejét veszik a bünös niínek, s egy be
vérezett csomagot küldenek hajábúl a férjnek. Egyébiránt vendég
szeretök de gőgösek, a botránytól irtóznak, hanem ha ugy tanuk 
nélkül követhetnek el valami ro sza t, attól vissza nem i j ednek. 
Vallásuk alapja islarnismus, keverve idegenszerű gyakorlatokkal és 
bálványozási babonásl<odásokkal, rnellyeket az öket környező kü
lönféle vallású népektől vettek át. Ismeretlenek nálok az imák, 
a böjtök, a musulman kö1·ülmetélkedés j nincsenek tilalmaik, sem 
ünnepeik j ki képességgel bir, akkal vagyis beavatott lesz, mig 
a tudatlanok ds h a e l ek mnradnak. A felsöbb rend ü akkal ok 
megkülönböztetésül fehé1· turbánt viselnek, mi a tisztaság jel vc j 

a legcsekélyebb érintkezést is kerülik az idegenekkel, s . titkon 
bizonyos imaházak ban (ka l n e) gyűlnek össze, mellyek zárvák a~ 
avatatlanok elött. U gy Játszik, a borjút imádják; a büv-ereklyékbe 
nagy bizalmat helyezuc:k; különben készek keresztényekké vagy 
musulrnanokká lenni, a szerint amint érdekök kivánja, Lanern 
azért lényegben mindig drusok maradnak. 

Megbukván Fahr-eddyn (161:\[)), a török basák folytonosan 
agák és örségek hevítelén mesterkedtek, de mindig ha~ztalan, ugy 
hogy majdnem teljes függetlenségben élnek j a tö1·ököknek alá
vetett keresztények közöl egyedül ök rendeznek körmeneteket a 
templomon kivül 8 egyházi diszöltönyben, s hangoztatják a mu
sulmanok által annyira gyülölt harangokat. E különféle hegyi 
népek, bár vallásra eltérök, egyet értenek, ha arról van szó, hogy 
visszanyomják magaslataikról a musulmanokat, s készek támadó
lag fellépni, mihelyt észreveszik, hogy szunyadoz az előörs e ti
zenkét százados csatatéren ; s már az is nagyon sok, ha rábírják 
magukat bizonyos évi adót fizetni a saint-Jean d' ACJ·ei hasának. 
Egységes hatalom nem igen alakulhatott ez elszórt községek fölött, 
mellyek mindeuike önmagát kormányozza. A sheikek a hübéri 
hatalom egy nemét gyakorolják a nép fölött és sommásan szal
gáltatják az igazságot, de alárendeltségben az emírnek s a díván
nak j azon esetben, ha a polgári törvény, me ily tisztán szokáson 
alapszik, összeütközésbe jö a vallásival, a patriarchát illeti a döntö 
szó. Egy prém-ruha, ló, valamivel jobb lakás és élelem, ezek 
egyedűli megkülönböztető jelei a Hheikcknek; ezek ugy mint a 
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papok fel vannak mentve a fej-adó alól, mellyet tizenöt éves ko· 
rától hatvanig minden más tartozik fizetni '). 

Fakr-eddyo uUHlait az uralomban a Shaab ésalád váltotta fel, 
melly állitólag Abu-Bekrtöl származik. Beahir emir, e család feje, 
ki minden keleti útleirásban szerepel, s a milly merész ép olly 
ravasz volt, összes rokonainak lemészárlásával biztositotta magának 
az uralmat s hosszú életén át na~y szerepet játszott kelet ügyei
ben. Buonaparte, midön Acret ostrom alá fogta, követséget kül
dött hozzá megnyerése végett; s ö megigérte, hogy fölkel, mihelyt 
ez erősség be lesz véve. Midön az egyiptomiak meghódították 
Syriát, ő pártjuha állott, minek jutalmául még nagyobb függet
lenségi czimre tett sz ert, mint aminövel a basák alatt birt; de 
tényleg annyira szanvedett ama szigorú zsarnokságtól, hogy 1840-
ben hallgatott az európaiak bujtogatásai1·a, kik szabaditókul igér
keztek. A Libanon tehát fegyvert fogott az egyiptomiak ellen, 
mi annyi vérontást okozott, és siettette Mehemet bukását. Beshir 
alkalmas időre várva figyelt; végre megfosztatván az uralomtól, 
Olaszországba, aztán Konstantinápoly mellé vonult vissza. 

A törökök, visszaszerezvén a Libanont, olly barbárságokat 
gyakoroltak ott, hogy Európa követei a portát szólitották fel azok 
fékezésére. A porta azokása szeríni járt el; felbujfogatta a druso
kat a maroniták gyilkolására, s szaporitotta a barbárság lapjait az 
európai politika rovására. A gyilkosság vakmeriien üzi véres mü
vét ama lej tökön, mellyek az ég által annyi boldo ságra látszanak 
előkészítve lenni; s a kereszt nem bátorkodik fö !emelkedni az 
európai lobogók ellenében , mellyek minden alkalommal vérben 
hentergetik azt meg. 

A portának alávetett többi görög- szláv nemzetiségek is foly
tonosan izognak ama vérengző lidércz, s a határozatlan europai 
diplomaczia alatt 2). 

1) A LibanonbRn maronita van 
Görög katholikus 
Szakadbor 
Drus 
Musnlmnn 
Héber 

20,300. 
8,61í5. 
6,235. 
6,800. 
2,158. 

58. 

Ö:;szes népesség 44 206. 
2) 1839. jn l. 17 -én Soult, franczia minister, igy felelt Attstdl'lnak: n Tous 

les cabinets veulent l'integrité et l'independance tie la monarchie ottomana sous 
la dyna~tie régnante ; touH sont disposés a faire nsage de lenrs mayens d' aotíon 
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Az albánok, kik a görög háború alatt egész erélylyel a porta 
mellett küzdöttek, 182R-ban idegen igéretek által elhagyták magu
kat csábittatni, de beállván a béke magukra maradtak. 1830-ban 
elmozdittatván a beyek, a ráják kissé lélegzethez jutottak. Mivel 
Egyiptom baBája, hogy oldaltámadást eszközöljön, fellázitotta öket, 
a törökök mind légbe röpit~tték az erődöket, s bevitték oda a 
kormányzat ama korcs faját, melly Konstantinápolyban reformnak 
neveztetik. 35-ben ismét fölkeltek ki tüzvén a keresztet, s mint 
ama részek egyéb for:-adalmárai, a görögök vallás-testvériségét hiv
ták segélyül, egyesülni ohajtván a szülemlö országgal: de a dip
lomaczia tiltakozott. Most az é~zaki albánok Illíria , a déliek 
Görögország felé tekintgetnek; mindnyájan le akarják rázni az 
igát, mellyet annyi századon át viseltek, auélkíí.l hogy megazo k
tálc volna. 

Most hogy a Duna és a Fekete-tenger Azsiára nézve tevé
kenységi pontokká válnak, a bolgárok törzse is kezd nyerni fon
tosságban. E nép, melly kevésbbé ismeretes török urainál, mert 
kevesen szeretik figyelmöket a legyőzöttekre fordítani, s mert a 
pestistől való félelem kizárja azt, mint Törökország egyéb alatt
valóit is, a polgárosult viszonyokból, csak névleg függ a konstanti
nápolyi synodustól, s minden püspök önállólag müködik, miért is 
nagyon csekély befolyást gyakorolnak a társadalomra. Az 1812-ben 
Oroszországgal folytatott háboru alkalmával a bolgárok Szerbiá
val együtt az ottomanok alá vettettek vissza j s Hussein basa, 
vezérré neveztetvén oua, a szegény ráják fosztogatásából nagy 
gazdagságot gyüjtött magának. 21-ben a görög forradalom hirére 
a bolgár hajduk fegyverhez nyultak, s közölök való volt Botzaris: 
de 28-ban nem akartak küzdeni az oroszok mellett, belátva, hogy 
csak gazd át cserélnének. Aztán egy szabadelvű társulatot alaki
tottak Tornovban j de fölfedeztetvén, Jegyilkoltat tak. Mit sem 

et d' in fi nence pour asmrer le maintien de cet élément essential de l' équilibre 
eu ropéen. 

8 a pairek kamráj!ban, 1842. jan. 12-én Gnizot mini,ler következöleg 
nyi!l!.tkozott: .11 y a pnrmi lP.s Chrétiens d' Ori~nt un mouvement nature!, résul
tant de ce qui se pBsse dans le n•onde depuis quarante aus, et qui les porte a' 
l'insu•·rection et a la separation de !'empire ottornan. Eh bien l je le <li~ tre,-haut; 
nous oe pousaone pas a ce mouvement-la; nou.; no l' approuvouR pas, nous ne 
l'encourageons pas; ••. qt1and nous diso11s que nous voulons l' integrité de l' 
empire otto mao, nous le disoos serieusement; nous Je voulons eo dedans et en 
dehors." 
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tesz! ismét másokat alapítanak, s a függetlenségi forrongA-a fékez
hr.tlenül terjed tovább. 1840-ben egy jövendölés, melly nemzeti
ségök visszaállitását helyezte kilátásba, nagy hitelre talált nálok. 
A következő évben ogy lányka ellen elkövetett erőszak fellázi
totta a Balkant j miért is a porta irtó háborut kezdett ott, aztán 
aranyat használt, hogy megvesztegesse a gyávákat j kik nem vol
tak hajlandók megvesztegettetni magukat, a hegyek közé menekül
tek, vagy a macedoniai görög kleftákkal szövetkeztek; s most, 
számra mintegy négy millió ötszázezren, nagyon érzik a görög be
folyást, mig másrészt az oroszok által is izgattatnak, kik ezeret
nék ott lábukat megvetni. 

Montenegróban, e század kezdetén, jacobinus eszmék mutat
koztak j Péter vladika, ki Napolcon ellen küzdött, s 1840-ben 
nyolczvan éves korában halt meg, sokat tett országa megalaki
tására. II. Péter, ki őt a hős papok sorozatában követte, némi 
ujitásoltat eszközölt, s fü~getlcnitvén magát Austriától és Orosz
országtól, szeliditette alattvalói erkölcseit, megszüntette a magán 
boszu véres üzelmeit törvénykezést állitván a gyilok-igazságszol· 
gáltatás helyébe, bflvitte az adót. Austria mit sem akart tudni 
engedményekről ; miért is a montcnegróiak ellenséges érzülettel 
viseltfltnek iránta, s Cattaro elvételével fenyegetik, mE,lJyet nem 
tudott felvirágoztatni, ép ugy mint nem Ragusát, Triestnek áldoz
ván azt fel. 

Törökország szláv népei közől csupán a bosnyákok katho
likusok. Innen van, hogy a szintén katholikus horvátok mozgal
mai iránt rokonszenvvel vis,.;ltotnek , kik nem is mulasztják 
cl ZágrábbM a közös vallás és faj cs:\b szavait hangoztatni 
füleikbe, mellyek iránt azok teljességgel nem látszanak süketek
nek lenni. 

Megindúlt földterük ez or@zágok, hasonlók a kitört vulkán 
lávafolyamaihoz; s hasztalan munkát tenne, ki nyomczni akarná 
a barázdát, mellyet követtek, s még inkább, mellyet követendnek. 
Hogy millio és millio keresztények, Europa kapui előtt s daczára 
Görögország példájának, még mindig engedelmeskednek egy fegy
veres csordának, s egy képtelen és megvetett kormánynak, csak 
Európa védnökségének köszönhető; de a török maga veszélyezteti 
azt esztelenségeivel, mellyek minden lépten nyomon ujabb Jáza
dást keltenek. A két ellenséges fél tehát szemközt. áll. A görög
szláv népet ama lobogóra fiiggesztik sóvár szemeiket 1 melly a 
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Piraeusról lengedez feléjök, s melly arra látszik rendeltetve lenni, 
hogy Európa egész keleti részét egyesitse 1). 

Egyébiránt kelet a diplomatia sarkcsillaga, s miatta már több 
izben majdnem összetűztek az európai hatalmak. Ezek szövik a 
díván határozatait, s eszközlik a konstantinápo ly i ministerválto
zásokat: Oroszország készen tartja. karmait kitüzött zsákmányára; 
Anglia a suezi földszaroson igyekszik állást venni, s egy nemét 
szerezni meg a védnökségnek Syria basái és ernírj ei fölött, nehogy 
Konstantinápoly elfoglalása csupán Oroszország elönyére váljék; 
sőt Jeruzsalemben anglikán piispökséget is állított, min tegy hozzá 
akarván szoktatni a keletieket védnöküknek tekinteni ilt. Fran
cziaország sem szeretne kimaradni az osztozkodás ból, s erösen 
tartja magát a Földközit~ngeren: A u~tria a Duna torkolataira ka
csingat, melly folyamnak forrásai után is epedez ; s vannak, kik a 
török turbán szétfoszlásában lehetöségét látják egy európai uj 
államalakúlásnak, melly a területek önkényes felosztáfiát a nemzeti
ségek természetes felosztásával helyettesitené. 

1) Miután 1854· ben egész Europa fe~y,•ert fogott Or(•"wrszAg- ellen, meg· 
védend ö az ottomao birodalom épség·.:Ot, a pajzán küzvélemé11y mintegy köteles. 
aégénelr tartottiL llicsérni a tiirökö\ret s ma:;a8ztalni azok megleeztlett ujjásziile
t~sét, melly minden j6t igért. A háhoru megtürtént, s 1856 elején a legl<Omo
lyabb lapol< egyike l<övPtkezöleg nyilatkozott: ,.T•uljnl<, misz<·rint. két év előtt 

2zt hitték, hogy Törökországhan az uralkodó faj z~amoksága meg azíínt; ho[!y a 
törökök, elfug-adván Enrópa ruházll.tát, a türelern ~s igazság fogalmait is által
vett~lr. Ez áLrlmdok most eJtiintek: az i1·6k roiudinl\ál.b felvilágosítanak bennün
l<et. a felül, hogy a régi erkölcsök most is uralkodnak, hogy a romlottság még 
nagyobb titerj~dést vett mint eliibL, mert a tartományokban 11 !Jarhár hübérfönök 
vétségeivel a hivatalno l< vét,~gei párosul nak. M ost. már tn<ljuk, mi az a basa, 
miké11t mÜitödik ~gy fövez{,r, miként neveztetnek l<i a hadsereg tisztjei, miként 
juthat ott valaki magas állásba, a adhatja flt magát mü1den Rl<adály nélkül 
esztelen pazarlásnak; mint mehet át a musulman Erzerumból Alepp6bo. egy 
piaster n~lkül, s térbet onnan három négy év mulva visaza gazdagon; mint 
adathatik ki ott egy firmau a leg[innepélyesebb alakhan a mégi" minden ered
mény néli<Üi. A kere:<ztéuyek helyzete, füg~résök uraik szeszélyétöl PB birvágy!
t61, tehetetl~nségölr a törvényaz~kkel szemben, mellyek elött tanuskodniok meg
engedtetett, a heves gyűlölet, melly öl<et Oroszország mindenre ké~z eszközeivé 
teszi, mindez le van moet már leplezve.• É~ igy tovább. TimeB, 1856. feb. 6. 
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BABMINCZBABMADIK FEJEZET. 

Ir o da lom. 

A mult században, az írodalom bár épen semmi eredetiség
gel nem bírt , mindazáltal sajátos kifejezést s némi látszatát az 
egységnek kölcsönözte a rombolásra irányúlt közös törekvéstől. 

Czélját elérte: de mint míndíg, a győzök megoszol tak, s csak 
ugy találomra gyakorolták saját erőiket, eitérve egymástól ezéiban 
és eszközökben, mi jellemét és gyöngéjét képezi a mostaniaknak. 
Jött aztán a forradalom, melly nem egyedül Francziaországban hozta 
izgatottaágba a szellemeket; 8 u. rokon vagy elll•nszeuv lelkesült
sége, 8 a nagyszerü mozgalmak látása vagy varázsa, mind az író
kat zavarták elmélödésökben, mind az olvasókat megfosztották 
nyugalmuktól. A kéznek akkor fegyvert kellett forgatni , nem 
tollat; s az irodai om nem lehetett egyéb mint az ügyekre alkal
mazott tehetség. Angol- és Francziaország szószékci példátlan 
ékesszólástól visszhangzottak, mert soha nagyobbszerű é1·dekek 
nem voltak szellöztetve: a költészet csupán a népies és harczi 
mozgalmak kifejezése volt, anélkül, hogy szépnek lehetett volna 
nevezni. Midön a kedélyek némi nyugalomra tettek ismét szert, 
Chenier József ( 1764-1811) jött divatba: de li1·ai költeményei
nek lelkesültsége csak visszhangja koraénak ; szomo1újátékai 
mellyek czélzatosságuknál fogva akkoriban tetszettek, történelmi
leg hűtlenek, s hídegen szabályosak; későbbi éveiben a csalódás 
panaszokat s a harag erőteljes hangjait csalta ki lantjából. 

Míután eltüntek a nagyszerű tárgyak, mellyek óriás kinézést 
kölcsönöztek a köztársaságnak, s minden akarat egyben folyt iissze,, 
minden bámulat egynek tartatott fen, a hirlapok annd{ zsoldjában 
dicsérnek vagy gyaláznak, itészettel, melly, mint Geoff1·oy J uliánnál, sem 
kecses sem illem es, s cred e tét a megeWzö századétól v elte, mídön 
csak a külmázt becsülték, midőn Shakspearet csu pán Voltaire-on 
és Ducia-n keresztill ismerték, midön La Harpe nem ismert valami 
nagyobbat a XVII. és XVIII. századoknál, s Racine és Voltai1·e 
dicsőségét abba helyezte, hogy uj kacsekkel vették köriil Sopbocles 
és Euripides teremtő szellemét A képzelern miivészetcíre i.,; ki
terjesztett közigazgatási védnökség arra birta a szerzöket, hogy 
~11upán jutalmak és nyugdíjakért írjanak: s ama független és 
büszke irodalom, melly szem elött ta1·taná a megelöző század-

XVUI. ÖÜ 



ban általa vitt fontos szerepet 1 csak Francziaországon kivül 
kereshető. 

Németországban a mélyebb tudomány kétkedésre, s a mult 
mindcn anyagainak feldolgozására ösztönözte az értelmet, Göthe 
és Schiller az idegen ösvényekről viaszatérést hirdettek a termé
szethez és érzeményhez i jeles itészek elemezték a szépnek, mint 
általános e határozott törvények és föltételekhez kötött érzemény
nek ala pokait, s a szépészetet bölcsészi tudománynyá emelték, 
melly az eszme utján ítélvén meg az érzékek alá esü tárgyakat, 
szabályra viszi vissza, mi csupán benyomás vala. Baumgarten nem 
annyira a szép lényegével foglalkozik, mint inkább gyakorlati 
utasitáaokat ád, hogy kelljen a azépet föltalálni, elrendezni, kife
jezni, megítélni, s ollykor a tökélyt a tárgyak kül idomába, máskor 
meg a módba helyezi amint azokat észreveszszük. Kant nem a 
tárgyakban, hanem az értelemben keresi azt, s különbséget tesz 
a szabad és függelékeR (adhaerens) szép között, s alkalmazkodva 
saját rendszeréhez1 alanyiasitja a szép eszméjét, ugy hogy ezerinte 
nem bir az saját léttel, hanem a képzelern szabad sugallatából 
származik. Fichte, ki Kant rendszer·ének legvégsöbb következ
ményeit vonta le, a müvészetet a morálnak vetette alá, ugy tün
tetvén azt fel, mint a szabadság diadalának, s az ember által 
a természet ellen folytatott küzdelemnek képviselöjét. Az acsthetika 
valódilag megállapítva és felszabadítva Schelling bölcsészetével 
lőn, melly a szépet a véges es végtelen, a végzetszerű lét és sza
bad tevékenység, az élet és anyag, a természet és szellem közötti 
összhangba helyezte ; minélfogva a müvészet legmagasabb nyil
vánulása a szellemnek. Ez idő óta a tehetségek eme nemes fog
lalkozása komoly tanúlmány tárgyává lön i minek következtében 
uj életre kelt a keresztény müvészet, melly addig durvának és 
enyészetben lévőnek tekintetett. Azonban könnyen megtörténhe
tett, hogy összezavarják a bölcsészetet, müvészetet, vallást, s a 
mindeniknek sajátos alakokat: aminthogy csakugyan bizonyos 
érzelgős, rejtelmes és jelvényes elvontságok vették be magukat 
nemcsak az irodalomba, hanem a képző müvészetekbfl is. Hegel 
szabato5abb határokat tüzött a müvészetnek, a vallás és bölcsészet 
alá rendelvén azt, mint melly az igazat érzéki alakok alatt kép· 
viseli, s a szellemmel az érzékek és képzelern utján közli: aztán 
tanulmányozván azt történeti nyilvánulásában, a részletes müvé
szetek elméletét adja, midön mindeniknek :ncghatá.rozza lényeges 
elveit és alakjait, s illy módon egy tökéletes rendszert állit fel. 
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Miután a szépészet a lélektanra alapíttatott, Krug, Hagedorn, 
Heinsius, Herder, Enge l fej lesztették azt tovább. Sulzer 1 L e g
jobbmód, mint kelljen az ifjusággal olvastatnia classi
k us ok a t czimii munkájában, új szépségek meaterfogásait vonja le 
ezekből, melly szépségeket ö megkülönbözteti a jótól és tökéletesUU: 
Tieck az i tészetet erkölcsi magaslatra emeli: a Schlegelek, emelkedett 
szellemeknek sajátos átható tekintette l, az összes irodalmakat bejárván, 
levonják azokból, mi a nemzetiségek személyesitésére, s a szerz6k 
és népek legbensöbb gondolatával jellemzé~ére azoigál '). 

Az itészet hátat forditván a humanistikus nyomo ruságoknak, 
s a Kautféle prózai it'ánynak, az t:>gyetemes tudomány s a vallabi 
és politikai rendszet·ek fölött te1·jeszkedett ki j nem is csupán az 
eltérő alakokat tanulmányozta többé, hanem a különféle irodalmak 
életének és tartamának okait fürkészte j nem azon törte fejét, mi
ként födözzön fel hiányokat, hanem inkább, miként fokozza a gyö
nyört, új érdemeket kutatva fel az eredetiekben, s hézagokat ke
resve, mellyeket betöltsön, töredékeket, mellyeket összeállitson, 
müveltséget, mellyet fölélcszszen. Az itészeti és szemlélödö szel
lem az alkotáshoz, a szinmühöz, a lantes költészethez jutott el j 
elemezvén a sz i vet, mozgás ba tud tn azt hozni. 'A német irodalom, 
melly társul szegődött a nemzeti küzdelemhez az idegen ellen, 
nem találván ujabb idöben méltó tárgyat a lelkesedésre, a közép
korban sőt annál is odább kereste azt; visszagondolt a fontoB 
szerepre, mellyet hajdan a germán faj játszott i vissza a szabadság
ra, lovagságra, költészetre, keresztény mii vészetre, mellyek ott szü
lemlettek; vissza az elsöségre, melly a császársággal reá 1 uház
tatott, mignem Franciaország uszályhm·dozójává alacsonyítván le 
magát a politikában és irodalomban, elvesztette azt; s azon követ
keztetésre jutott, hogy eredetiséget kell keresnie. 

Stael asszony. 
E fuvalom ihletöleg érintette 'De Stael Lujza bárónöt, Ntlc

ker leányát (l766-18l7) i ki a nélk.iil hogy lángészszel dicseked
hetett volna, igen nagy hatást gyakorolt, mert férfi erélylyel nöi 
kecset, képzelemmel észt párosított. A szellem és tényezertiség 
kettős áramlatának ltözepette a forradalom elején nevelkedve, 
midön annyi álom teljesült, annyi elmélet öltött testet, s annyi 
reményteljes változás lépett életbe, örömmel engedett a lökéseknek, 
mellyek atyjától származtak, aztán, midön beállottak az iszony és 

•) U.ad XVII. Könyv 22-lk fejar;, 
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kiábrándulás napJal, egy bámulatos védelmet irt Mária Antonia 
mellett, melly a nö és anya felsikoltása vala. Nyugottabb időkben 
hazájába visszatérve (l815), a társadalmi élet, a müveltség, finom 
ízlés és szellem fölelevenítésén fáradozott, melly által hatalommá 
nőtte ki magát. Nevelése, hite, tisztelete atyja iránt, első barátai, 
azon középuton tartották öt a politikában, melly a protestantismus· 
nak felel meg a vallásban, s melly a mérsékelt monarchiához ve
zetett. Észrevételeiben a franczia forradalom fö
l ö t t, párosítván a rend szeratetét a szabadságéval, mellyet daczára 
annak, hogy !ulhajtatott, meg nem tagadott, uj ékesszólással mutat 
a tár8adalmi rend haladásár3

1 
a veszélyekre, mellyek a forradal· 

makat kísérik, a haszonra, mellyet azok az absolut hatalomnak 
hajtanak, a rendre, melly azokból _kiemelkedik; s a ezeretet és 
gyülölet mélyrehatóvá teszik öt. Az ellenségeskedés, mellyet a 
császárság anyagiassága iránt tüntetőleg mutatott, igen érzékenyen 
találókká tette hallgatagaágát a könyvekben s epigrammáit a 
crol]uisk ban Napoleon ellen, kit R o b es p i e r r e l ó h á t o n czim
mel illetett: s Napolcon az által, hogy száműzte az értelmiség ez 
amazonját, növelte hatalmát a gondolatnak, mit egy nö képviselt. 

A gúnyolódó és hitetlen Francziaország ról a komoly, tud
vágyó, hi v ö, eszménykedö Németorazágra forditván szemeit, tollat 
fog s azon melegében ir róla (L' A ll em a g n e) egy társalgás 
után, s mindent helyesnek, mindent bámulatosnak talál ott; el
ragadtatva beszél, bölcsészeiről és költöiröl, s ugy ismerteti;meg azokat 
egész Európával. Litterature antique et moderne czimü 
munkájában Shakspearet Racine rovására magasztalja, s hadat 
üzen Boileaunak. A C o r i n n a-ban, melly költemény regény és 
bölcsészi értekezés, rajzolja a szivet és társadalmat, jobban mint a 
termé;;zetct és müvészeteket, s a szellem kibeszélbetlen szenvedé
seit a mindennapi próza közepett. Föfontossága azonban abban 
állott, hogy a függetlenséget ugy tekintette mint a szellem elemét; 
hogy izlés- elméleteket állitott fel, mellyek a máltóság és bátorság 
tanácsai gyanánt azoigáltak; hogy a császári kor mán y ellenébe sza
kadatlan tiltakozást szegezett az akarat erejével, a szabadság 
lelkesültségével s a haladás iránt táplált bizalommal. Midön a 
császárhoz hűek nem láttak egyebet a szuronyokra fektetett csá
szárságnál, ö azt mondotta: - "Társadalmi rendünk egészben a 
munkás osztályok türeimén éa önmegadáaán alapszik." - Buzogva 
mindenért, mi függetlenség, igazság, bátorság vala, a jövőbe ve
tette magát, merészebben mint az úgynevezett erös gondolkodók, 
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a rendkivüli aziv- finomságánál fogva, nő létére észrevette az iro
dalmi kérdések összefüggését a politikaiakkal. De ha helyteleni
tette Göthében, hogy fölelevenitetto a mythologiát, azokkal sem ér
tett egyet, kik a modern szellem forrásának a kereszténységet 
hitték, s felkiált: - 71 Talán sem keresztények, scm pogányok nem 
vagyunk képesek lenni a szépruüvészetckben i sem a művészct, 

sem a természet nem ismétli magát i a jó érzék jelenlegi ballga
tagságában legfőbb teendő visszaállitani becsületét a középkor 
conceptióinak, mellyeket különbség nélkül megvetésre méltóknak 
akartak bélyegezni." Még bámulatosabb lévén a társalgásban, 
mint az írásban, ott érvényeaitette ama női fensöbbségct, mellyet a 
C o r i n n a-ban olly jól rajzolt: s barátai segélyével hatalmasan 
terjesztette az irodalmi eszméket, mellyek részint ellentétesek, 
részint tágabb körűek voltak mint az iskolaéi. Ez a főérdemct 

az utánzásba, azok az eredetiségbe helyezték i az bizonyos ön
kényes szabályokhoz ragaszkodott, ezek a felszabadítás mellett 
voltak ; az a görög és latin minták és eszmék után val6 alakitást 
sürgette, ezek nem akarták elhanyagoitatni ama kevésbbé tökélyes~
ket de nekünk jobban megfelelöket, mellyekkel a romantikus idők
ben találkozunk: honnan a név, mclylyel öket megkülönböztétték. 

Romantikn:4ok és cln!iisicistak. 
Kik a romanticismus mód~zerét keresték, igy szóltak Schle

gellel: "A végtelen azemlélete feltüntette semmiséget mindannak, 
mi határokkal bir: a régiek költészete at: él vezet költészete vala, 
a mienk a vágyé; a régi a jelenben birta alapját, a mienk a mult 
emlékei s a jövő előérzete között ingadoz." Tehát a jelen mé
lyebb érzeményének kifejezése vala, viszonyban a multtal, melly 
uj szempontból vétetett fel. A classicisták nem ugy tekintették a 
szabályokat mint történetét annak, mit a jobbak teremtettek, s mint 
ujjmutatást azok utánzására, hanem mint alkotókat i a romanti
kuaok a sauverainséget az egyedbe helyezték, s a szépészetet ész
leges tudománynyá tették inltább mint tapasztalati gyűjteménynyé. 
A elasaikai iskola, az udvaroknál vévén eredetét, hol sokfélék az 
illem-szabályok, a tekintetek, az aristokracziák, többet vázol mint 
szinez, inkább elmészkedik mint képzel, szegény képekben mert 
szegény érzelemben: a romantikusok a nép fiainak vallották magn
kat, s azért kevésbbé simák, de több élet van bennök. A classi
cisták az általánosságban vett emberiséget, az elvont igazságot, az 
egységböJ származó szépséget festik, anélkül hogy törödnének a 
helyi szinezettel s a ezervezeti részletekkel ; az ujitóknak élö 
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igazság kellett, ök inkább az egyeddel mint a fajjal, inkább a 
különleges mint a közös jellegekkel foglalkoztak. Amazok tehát 
könnyen elérték az egyezményes szépet, mellyet illetéktelenül ne
veztek eszményinek ; s minthogy a fajok csekély számmal vaunak, 
szük térre szoritkoztak: az ujitók előtt egész világ nyitva áll, de 
választásukban l!:önnyen köznapiságba vagy ábrándos túlzásokba 
eshetnek. 

E tanok a nyelvre nézve sem maradhattak visszahatás nél
kül i kellett hogy a szavak ép ugy mint a szemMyek egyenjogu
sittassanak i hogy a tulajdon kifejezések ne helyettesittessenek 
meeterkélt és halvány körülirásokkal; hogy az irály ne udvari 
lombikon pároltassék, hanem a nép ajkáról vétessék át. Szóval, 
a romantikus nem jellemét a változatosság s a végtelen képezik; 
minélfogva az mindenütt a lyrikumot cmdi felszínre. 

A különbség még inkább feltűnt a szinmüben, mi nem egyéb 
mint az ember tényleges es..:mélödése önmaga fölött, amikor is 
müködéaben lévő szenvedélyeink gyönyört okoznak a helyett, hogy 
nyugtalanítauának; s mások cselekvényeiben tükrözödvén vissza, 
fölismerik és élvezik anélkül, hogy félnék önmagukat; s minthogy 
a szinpad az egyedüli tér, hol " költő mostanában szinröl szinre 
találkozik a közönséggel, ott kell beállani a legnagyobb változás
nak; annál nagyobbnak, minél szerencsétlenebb volt az iskolás 
szomorújáték, melly költött vagy elörelátot.t érzések körébe azo
rittatott s párbeszédek ből állott, mellyek vagy igen költőick voltak 
arra, hogy visszadhatták volna a természetet, vagy hosszadalma
sabbak miotsern a szenvedély azt megengedte volna. 

Kik az egész dologban csak l-..ülbéjat, csak a classikaitól 
eltérő mimelést s a szabályok ellen intézett forradalmat akartak 
látni, annyira eltö1·pitctték a kérdést, miszerint a szinpadi roman
ticismost az iskolai három egység megtörésébe helyezték. Pedig 
hát, már a XVIII. század kezdetén, La Mothe kimutatta ezek 
fonákságát, s 1\[etastasio tisztába hozta, hogy nem támaszkodnak 
azok a görög szokásra: jóllehet egyik ugy mint a másik a sza bá· 
lyokhoz tartotta magát, s nem bátorkodtal< szembenézni az igaz
sággal, mellynek csak egy részét teszi az egység megtörése. 

Leasing, megtagadva a franczia ítészektől a görögök elmé
letének és gyakorlatának helyes feifogását, eltért ettől s a szabad
ságnak lőn szószólója. A Schlegelek, terjedt ismeretek birtoká
ban, Shakspcare költői erőteljét tartották szem elé, melly eredetét 
nem a szabadságoknak köszöni ugyan, hanem igen is azok ki-
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nyomatát viseli magán j ugyan ök egy indián drámát (Sa c u n t a l a) 
fúrditottak le, melly kitüntette, mint jut, eggymástól nagyon távol 
eső helyeken 1 az elfogulatlan költői ösztön ugyanazon kisegi tő 
eszközökhöz, mellyek soha nem roszak j s mérlegclvén a külön
féle népek szinköltészetét, rámutattak, mint nött az óriássá a görö
göknél, spanyoloknál, angoloknál, miután feloldatott a szabályok 
alól, mellyeket a humanisták tévesen Aristotelestől származtattak. 

De ha a dráma legkifejezettebb alakja a müveltségnek, a 
többi műszerzeményeknek is arányban kell ezzel állaniokj miért 
is oktalan zsarnokság megszabni akarni, miot fejeztessék ki az 
ihlettség, melly csak akkor hatásos, ha személyes nyilvánulása az 
érzelmeknek és eszméknek. Az uj ir>kola előkelöbbjei sem szán
dékosan szegték meg a szabályokat, hanem az érzelem ~s igazság 
által engedték magukat ihlettetni, minélfogva mintegy személyesi
tőivé lőnek a jelenlegi vétkeknek, erényeknek és gyengeségek
nek. Ezek élére Francziaországban, ugy hozván magukkal a kö
rülményeit, Francois René Chateubriand de Saint Malo állott 
(1768-1848) 

Cbateaubrlnnd. 
Az istentelenség nyomoru diadalai, melly kény·állitmányok · 

nak nyilvánitván a gondviselést, a rendszerüséget, a halhatatlan
ságot, - a végzetesség, a vakeeet, a semmi kényállitmányaival 
helyettesitette azokat, s nem hagyott egyebet az embernek a ha
zug tudoml.ny gögjénél, az általános bizonytalanságróli meggyőzö

désnél, a telbetetlen nágyravágyás kétségbeesésénél 1 lehetelleni tet· 
ték amaz állandóságot, melly az emberi és vallásos hit összhang
jából származik. Némcllyek még miodig Voltaire kopott kocsija 
után törtettek j má13ok megtanultak hízelegni az uj hősnek, ki hi
vatalos dicaéretekkel és állomásokkal fizetett j de midőn ez az ősi 

vallást mint a rend és fegyelem eszközét állitotta vissza, Chateau
briand mint ezépot akarta azt leírni. A tudomány által elanyagia
sitott költészet fagyos sz13mlélődéssé szállott alá j s megtagadván 
Istent és a természetet, az encydopcdisták számokkal és l!.örzővel 

irtak, szivvel soha egy lapot sem. Cbateaubriand, G é n i e d u 
C bris t i a n ism e czimü mü vé ben ( 1802) ismét visszaadta az ég
nek .és földnek ama titkos összhangot, melly ben az emberi léttel 
állanak j a vallásnak, mellyet Voltait·e gunyora, Diderot szelleme, 
Rousseau zivataros bevessége, Raynal szédelgései annyira meg
rázkodtattak, a képzelern kecseit, az indulatok elevenségét, az 
istentisztelet szépségeit állitotta védelmére. Illy kiáradása a szo-
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katlan összhangoknak mohón olvasoltá tette o köuyvet, mioek el
kerülhetlen következménye volt a dühös és kiméletlen támadás: 
Hoffman és Marellet mint iskolásgyermeket leczkéztették Öt irályá
ért, rnelly hiborba és rongyokba öltözik, a magasztost kicsillyes
sel párositja, s nem ijed vissza a közönséges szótól, hogy nagy 

eszmét fejezzen ki vele. 
A körülmények szülötta lévén, bir az ollynem ü könyvek elő

nyeivel és hibáival. Mély meggyőződést, a katholika egyháznak s 
ama fénynek, mellyct az a történelemre, politikára, az emberi tu
dományra áraszt, fenkölt eszméjét hasztalan keresnők benne; nem 
fürkészi a hit alnpjait; bár nem elégszik meg valami határozatlan 
hittel a gondviselésben, s elfogadja a megállapitott keresztény
séget, okoskodni ru indazáltal nem akart, a hitágazatokat a sziv
ben akarja feltalálni, azon van, hogy visszaadja a hitet a képze
lemnek, az anyagiságat Diogenes érvével czáfolja, ki sétálni kez
dett azok előtt, kik a mozgást tagadták. - "Én nem valami nagy
szerű mennyri fénynek eugecitern; meggyőzödésem a szivböl ere
dett: sirtam, és hittem" mondja ö, s ugyan ezen úton akarta ve
zetni olvasóit is. Az érzelem tehát mindenekelőtt, m.Sg az észnek 
rovására is. A gondolkodó könnyelműségnek találja ugy kezelni 
a kereszténységet miut egyedi lélekzést, s nem inkább mint gyüjtő 
gondolatát az emberiségnek, összetétét az összes fogamzatoknak, sza
bályát minden u~nyeknek; a kétkedő felbátorodik, látva, milly 
könnyü neki ana megfelelni; a szigorkodó ledérnek itéli a köny
vet, me Ily a vallásnak csupán szépségein csapong: milly szépsége
ket, söt nagyobbakat, az Olyrop is fel tudna mutatni, s még sem 
gerjesztett áldozatra, nem magasztositotta fel az észt, nem keltett 
sze1·etetet. De mint müvész, Chateaubriand bámulatos n festésben; 
képzeimével megnöveli az érzéseket, B a dolgok erkölcsi viszonyai
nak közvetítésével irja le azokat; B az irodalmi ujitásból, melly 
mind az e~zmél.;.re, mind a megszantelt alakokra nézve eszközöl
tetett, s a forradalom termékeny romjainak átkutatásából erőteljes 
hiányokat s hathatós tulajdonokat tett ö sajátjává. 

S ugy látszik, az átalakulások végrehajtása a közép uton 
já1·ó ernberek do Iga, kik meg tudnak hajolni a kiegyezés szüksége 
előtt. Chateaubriand szakitani akart a régiekkel, de csak miután 
elsajátította, mi bennök jó volt ; ép ugy miként a politikában mu
lékony tévedésnek tekintette a forradalmat, mellyből föl kellett 
ocsódni. 

Az elméletet, mellyet G é n i e d u C h r i B t i a n i Bm e czimü 
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munkai.jában vázolt, regényeiben valósította. A t a l a, Bernardin de 
Saint-Pierre nyomán, de nagyob b mélységgel irva, jól megfelelt a 
bukott kisérletekbúl származó ama kedély-vona&"lásnak, melly bol
dognak képzelte ti a vadon életet. R e n é-ben benső szenvedélyek, 
határozatlan ide oda kapkodás a lelkek részéről, mellyek csupán 
a vallásos hitben képesek megnyugodni, elégületlensége egy társa• 
dalomnak, melly kizökkent a régi vágásból anélkül, hogy még 
uj ba tért volna, elmélkedő és szenve lm es irodalom nyilatkoznak. 
A V é r t a n ú k· ban ki akarván mutat ni, miszerint a pogány my
tbologia semmivel sem költőibb a kereszténységnél, igen szeren· 
csésen választotta meg a kort, mellyben mindkettö egymás mallett 
élt; emez az igazság és üldözés ifjuságában, am az uj szioezetet 
nyerve az ellentétről és fénytől, mellyet magok az üldözött dog
mák vetettek reája. Azonban Chateaubria.nd annyira VISZI az 
ellentétet, hogy nem csak szereplő személyei ajkára adja, hanem 
maga is felváltva használja a pogány és keresztény nyelvezetet; 
szükében lévén a történetnek 1 egymástól távol eső korok vélemé
nyeit és szineit elegyitette s keverte össze az ujkoriakkal; össze
halmozván a tényeket megfosztotta magát a tértöl, hogy kifejt
bette volna az indulatokat, s nem fogta fel az egy szeriiséget, melly
nek olly nagy része volt a vértanúk hösiességében. 

A hallgatag tiltakozás, mellyet Cbateaubriand Enghien her
ezeg meggyilkoltatása ellen intézett, felmentette őt a kényszeril
ségtől meghajolni a törvényes zsarnokság el ött, s szabadon engedte 
követni szemé l yes ihlettségét j de mint sok más a francziák közöl, 
többé már nem irt olly jól, mint kezdetben 1) : pedig hatása csak 
későn kezdödött. Napoleon uralma alatt a franczia irodalom nem 
emelkedett 2); s a szerencse, mint ha csak boszantani akarta volna 
ama romlott gyermekét, két nagy költöve l ajándékozta meg el
lenségét. 

Byron. 
Douvresi By ron Györgyben (1788- 1824.) a szá:zad tulajdon 

azámos fogyatkozásainak személyesitását és fitogtatását tapsolts meg, 
millyenek: szomorúságot mutatni a gyönyörök közepatt j játszani 

1) S roszabbul, mint valaha, utószülött munkll.jában. 
') Cbateaubriaad maga azt mondja, hogy két do log tart6ztatta fel a.z iro

dalmat : az istentelenség, melly Voltaire és a forr11dalom hRgyománya volt; 8 

Buonaparte zsarnoksága, ki azt kaszárnyába zll.rta, s engedelmeskedni, fegyver
tisztelgést tenni, s a ka to nákkal hadgyakorlatokat végezni kényszerítette • . 



794 -

a nemeslelkit - 11zavakban; fecsegni a subadsá.gr6l örjöngve a 
ssarnokság lánczai alatt ; a kivételt állitani a szabály helyébe, s 
vonzónak tüntetni fel a vétket kedvező oldalról világítva azt meg ; 
festeni zivataros ll:teket, erőszakos helyzeteket, bünnel é& szomorú
sággal elegy lelkeket, rablókat a hősiesség varázsával, nöket ter
mészetökből kivetkezve, országokat és erkölcsöket elütöket azok
tól, mellyek a költökben előfordultak, s az embert harczban, nem 
óriásokkal vagy a végzettel 1 hanem tulajdon szenvedélyeivel, 
mellyek vakmerően fellázadtak a kötelesség ellen. Elviselhetlen 
lévén rá nézve a hazai kalvinismus, majd pogány majd kétkedő 

hitetlenségbe esett ; kit ü n ö tehetséggel megáld va önzésben határt 
nem ismerő, végtelenü! büszke, ostorozta Anglia puritan aristocra
tiáját, s aristocratikus polgárságát; de mig keresztüljárt a kép
mutatókon, a szabadelvüeket sem mulasztotta cl gunytárgyává tenni 
a minden elvet bántalmazott irataiban és tényeiben. A természetet 
8 nem ismerte, vagy nem szerette ; s muzsának vévén a magvetést, 
~~ saját lángeszének feszült ereje által akadályozva levén önátala
.)dtásában, különféle redőzetben mindig ugyanazon mintát masolta : 
azaz önmagát, vagy a mit Játott és érzett. 

A középkor a bünös kétféle jellegét hozta létre: Fau5tcit, ki 
az értelmi nagyravágyás szédelgésébe esve, mindcnt akar tudni, 
hogy mir den• teheesen j s don Juant, ki gondtalanul merül az 
érzékiség iszapjába. Göthe az elsőt, Byron a má~ikat fogadta el, 
welly megfelelt egyéni szellemének. Fa us t b a n, G ő the az egész 
életen és történeten keresztül futva haragos gunyt szór a 
tudomány , az erény , a szépség semmiségére 1 az emberiség 
összes eröire, ugy hogy a kétségbeesésig jut, s megveti fajunkat, 
melly csal vagy esalódik, szolgai vagy zsarnok. D o n J u 11 n a tár
sadalom dermesztő bonczolása, mellynek czélja mindenütt erkölcsi, 
vallási, politikai, költészi képmutatást fedezni fel, B árnyékot vetni a leg
szebb erényr e, a társadalmi szeretetre, az emberfaj iránti tiszteletre. 
A vétkes mindkeltőbben némi vonzódást érez a bit e az emberi 
jóindulatok i ránt; még egy kevés tiszta fény világítja meg a fest
mények setét hátterét: de csakhamar felül kerekedik a gBg 1 

8 lázadás, a guny, a tagadás, a harcz szelleme winden felsöbbség 
ellen. Byron, kéjes föls:~;in alatt, embergyülöletet szenvelgett 1) j ö 
ki tivornyák közt növekedett fel, ki nagy kedvelője volt 8 nőknek, 

1) .E kövek egy barát földi m!lradvAnyai fölött emelkednek, az egyedülié 
fó:ött, kit én isme•·tem." Ebét ért'Jtte. 
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ki, még a költészetben is, mindig korához, mindig az emberi érde
kek központjához volt lánczolva. Zsákmányúl esve a bukott aa
gyal kevélységének, a boszúszomjnak, a vágy s az eltelt érzékek 
közötti ellentétnek, egy olly ember nyughatatlanságának, ki akarat
ereje á.! tal hajtatva, kizárva látja magát saját tevékenységének 
természetes hatásköréből, a szerelmet a feslettségben, a dicsőséget 

az érdességben kereste; neki a szabadság csak czifra kerettel kel
lett, s nem a hazai szilárd alkotmányban, hanem szolgá.k között 
valami meggondolatlan tény utján akarta azt fel találni. V égre 
egy nemes ezé! villant meg szemei előtt, s ment, hogy a görögö
kért pazarolja el vagyonát és életét, s ott haljon meg kikeseredve 
a valódi csalódások miatt. 

A világ, melly előbb a fegyverek zajától volt részegült, akkor 
felborzolt hajról, tengeri rablókról, választékos és erőteljes bünről, 

unalomig vitt kicsapongásokr611 az anyagi tevékenység szükségének 
szempontjából a társadalmi kötelékektől való iszonyról ábrándozGtt; 
a minthogy az embernek, ki másokat vezet, nemcsak szelleme 
gyakorol befolyást, hanem módja is amint felfogja és saját aze
szélyeihez alkalmazza az értelmiséget, ugy Byron nyomán is di
vatba jöttek a fényiizés és költészet élvezetei, lovakat, nllket tar
tani, utazni keleten, elkülöniteni magát másoktól ép akkor, midőn 
a müveltség elsimitja az egyenlőtlenségeket, B nagyitui az érzel
meket az irod11lomban, midön meggyengültek a társadalomban. S 
mindezek folytán ama nyomoru fajzata állott elő a rángatózó és 
buskomor lelkeknek, mellyek választottakna-k hiszik magukat, mert 
nem birnak a közönséges emberek erejével, kiknek egyszerü nyu
galmát megvetik és irigylik egyszersmind; mellyek a közönsége
sektől elütő örömöket és kellemetlenségeket teremtenek maguknak, 
inkább szeret.ik az izgatottságot mint a munkálkodást, s legnagy()bb 
hősiességet az öngyilkosság gyávaságába helyezik. 

Scott Walter. 
Byronnak a benső ember, edimburghi Scott Walternek 

(1771-1832.) a külélet azoigáitatott tárgyat; amaz szenvedélyes, 
ez festői; ez rendkivül változatos a jellemekben, amaz csak egyet
len egyet ismer, önmagát. A z u tó ls ó m i n st re l p an a aza.i 
(L a y of t h e las t M i n s t r el, 1805). Scottot Anglia elsé:S köl
tőjévé emelték, midön Byron feltüntével, nem akarván második 
lenni, <~. pr6zára adta mágát, névtelenül kezdve meg W a v e rl e y
vel (1814) a regények végtelen sorát 1 mellyeknek a cselekvény 
képezi becsét és fogyatkoZ<isát. 
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A regény, olly értelemben amint azt most veszszük, a ke
resztény irodalom uj terméke j amaz irodaiomé l. i. melly hozzá 
azoktat elmélkedni a benső élet fölött, s követni a szenvedélyt 
tekervényes utain születésétöl azon pontig, midön diadalt arat vagy 
elbukik. A szigorkodóknak s a gu n y iróknak megnyerte tetszését; 
de az országok szerint különbözö természetet öltött. Délen a ka
landos regény kapott fel; honnan a végtelen cyclusok, mellyek
ben ugyanazon személyiségek jőnek elö, mintegy typusok. Olasz
országban a regényes költemények ismételték az illy eseményeket; 
a beszélyek adomák után szövettek j minden költö énekelt vala
m~lly azép nöröl, de e szépek mindnyájan hasonlitottak egymás
hoz j a müvészeti vigjátékok egyetemitették az emberiséget, a he
lyett hogy egyedekkel állottak volna elő. Spanyolországban, a 
legjobb regényben is, előjönnek eme személyesitései valamelly 
büqnek vagy erénynek. Északon ellenben a bensö elmélödés a 
tulnyomó 1 és Shakspeare 1 Richardsan, Fíelding, Sterne1 kiknek 
figyelme minden emberre, minden szenvedélyre, minden esélyre, 
legyen az fájdalmas, vagy örvendetes, kiterjedt, a képek végtelen 
csarnok át tárták fel előttünk j onnan kerültek ki a regények nagy 
mintaképei; de nem tudom, mifélo neheztelő kárhoztatással talál
kozott az il'odalom e neme. Pedig hát a regény nem egyéb mint 
alak, melly alkalmas a sziv minden szenvedélyeinek, a szellem 
szeszélyeinek, a komoly vagy tréfás ihleteknek kifejezésére. Voltair
nak és Diderotnak rombolni, Cbateaubriandnak épiteni segitett i 
Scottban festés volt j a W e r t h e r·, R e n é-1 C o ri n n a-, O b e r
ma n n-, A d o l f, C l e l i á-ban a szenvelmes egyedesség hős köl
teménye i Suenél a társadalom és erkölcs mérge. 

Scott a sziv elemzésénél inkább kedveli az ariatokraták előtt 
kapós régészeti fürkéezetet, s ollyatén részrehajlatlansággal kezeli 
azt, mellynél minden század, erkölcs, bün mentségekre, minden 
bösiesség babérra, minden állapot jóakaratra talál. Inkább vissza
emlékezésekkel mint képzelemmel segit magán j a szépet, bárhol 
találja, átveszi, de erőteljes szinezetével, költöi emelkedettségével 
aajátjává teszi azt, s kikerüli a negélyzést, mi legtöbbek hibája j 
a leírásban elérhetlen, a párbeszédben igaz, a drámai érdek keltésé
ben müvészi. Tanulmányozván valameily tárgyat, csak ugy talá
lomra esik annak neki: nEgy boldvilági ember jobban tudja nálam
nál, miként fogok kivergödni történetem tömkelegéböl ... Én soha 
aem tudtam egy tervet egészen kivinni, vagy hü maradui ahhoz ... 
Fö figyelmem mindig oda irányúlt, hogy amit ittam, tessék és ér-
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dekes legyen: a többit a véletlenre bíztam." Mi~rt is 8 nála csak 
festési vágyat találunk, és soha valami kitüzött czélt, kivéve N a
p o l e o n é l e t~ t, mellyet az utódok nem igen fognak olvasni. 
Egészen külsö tehetség lévén, nem teremt typusokat, s az ember 
ugy tünik fel nála, mint apró foltok egy tájfestményen. 

Radcliffe Anna (1764-1823) az angol regényekbe a rém
szerüt vitte be. Felnyitotta a sirokat j a mozdulatlanság s a kez
dődő feloszlás iszonyatosságában állitotta szem elé a hullákat j csapó
ajtók, kettős falszönyegek, kínzások, a fájdalom sikoltásai1 torony
alatti börtönök, kisértetek, szóval 1 a borzalom minden eszközei 
müködésbe hozattak általa j aztán amint eltöltötte az olvasót iszony
nyal, tréfát üz belöle félrevonván képbüvészeti gépezetének füg
gönyet i az ördög szarvai üsző szarvaknak tünnek fel, a vázak 
csontjai egy lakoma maradványai: miért is első olvasás után vége 
az érdeknek, a csak a büvös irály által tartathatik az fen. 

E példa után indulva, Scott ollykor szintén állitott elö ábrán
dCos lényeket, s mtiködésbe hozta a gépies ijedelmet ; de észrevettt" 
hibáját, s őrizkedett attól. Nyugalmas életet folytatván abbots· 
fordi lakában, kedvét lelte benne ujra föléleszteni ama mezei életet, 
mellyet olly jól rajzol regényeiben i de szemeit mindig a multra, 
ama lordokra irányozza, kik nagygyá tették Britanniát j a nép 
szenvedéseinek és reményeinek ép olly kevéssé ad igazat mint a 
classikus irók. Az ö vidám és tiszta nyugalma tetszett a friss 
emlékektől kínzott s a jövő miatt nyugtalan lelkek-nek: s bizonyára 
nehezebb megnyugtatui a szivet mint izgatoltságba hozni. De 
hatása csak divatokra, álarczos mulatságokra1 lovagló nökre, go
thikus tornyokra, tornajátékokra szoritkozott; majd egész serege 
lépett fel az u tánzóknak, kik igényelték maguknak az ö könnyed-· 
ségét anélkül, hogy birtak volna gazdagságával. 

Scott és G ő the Byronnak és Schillernek ellentéte: azok lát
nak, ezek éreznek i azok kivülről nyerik az ihlettséget, ezek a lé
lekből j azok a világot s a külalakokat, ezek a szenvedélyeket 
festik j azok a fényhez hasonlitanak melly megvilágit, ezek a láng· 
hoz melly ég. Byron megtagadta a letűnt kort 1 Chateaubriand 
bálványozta, Scott lefestette, Göthe minden hangnak viszhangut 
szolgált j miért is a Scott festménye hü, de hatástalan. Byron be
tegen a gyülölE'ttöl, kételytő!, kétségbeeséstől, csupán a roszat, a 
bizalmatlanságot, a semmit énekli, mi által még szembeszököbbekké 
teszi a társadalom s az egyedek nyugtalanságait és rosz indulatát, 
1 gyász lepeit terjeszt ki a romok fölött; nem ihletve emlékektlH, 
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nem reményektöl, sivár istentagadással hitetlenségre, káromlásra, tét
ltmségre, öngyilkosságra sarkalja az embert. Göthe, eltelve ön
magával, de mindig valameily eszme érvényesitését tartva szem 
előtt, tükörként veti vissza az emberiséget; s az akarat rendetlen
aégei 1 mint rendesen történni szokott, ártottak értelmiségének; 
Fa us t azzal végzi, hogy kigunyol mindent mi szent, a hazát, a 
müvészetet, a hitet; kisebbitette Németország hősies multjá.t; min
dig hideg, ollykor szidalmazó, ö, ki olly sok jót tehetett volna. 
Chateaubriand az ő fényes és áradozó ékesszólásával ismétli a mult 
összhangjait, s a szentély romjai között keresi a szent tűz szik
ráit; de B is megfizette a szá:r.adnak adó-részét a kétel y ből és bá.
tortalanságból. 

A réginek imádói ellenszegezték magukat az uj formáknak, sze
riotök az egész kérdés csak ezek körül forogván, s főleg Olasz
országban, melly különösen ragaszkodott a külsö szabatassághoz 1). 

Montl. 
Vincenzo Monti di Fu~ignano (1733-1828.) az ösies iroda

lom disz-részét képviseli. Apát és arcas, költöcskéktől környezve, 
kiket hasonlóan a vedlésben lév6 madarakhoz, minden zaj énekre 
hangol, Rómában az Odescalchiakat és Braschiakat, a házasságo
kat és ünnepélyeket dics~itette költemén yeivel, hozzá azoktatván 
magát a napi eseményekből meriteni az ihlettséget, mi termékeinek 
kecseket kölcsönzött, de jellemére ócsárlásokat vont. Hasonlithat
lan választékossága, minden kifogáson felül álló clussikus szólamai, 
ragyogó képei, müvészies körülirásai, s ama beosztása a teljes és 
üres azótagaknak , minek hosszas és zeneszel'Ü önhangzóság az 
eredménye, hirnevet és irigyeket szarzettek neki. Ezekhez adhat
juk még a müvészetet antik módon fejezni ki az uj dolgokat, 
költőileg a tényszerüeket, miként ezt B e ll e z z a d e ll' u n i v e r so 
czimü költeményében s Montgolfierre irt ódáiban tette. A római 
köznép meggyilkolja a republikanus Bassvillet; s Monti erre egy 
költeményt ir,· mellyben felidézi a meggyilkolt árnyékát 1 hogy 
lássa a Francziaország által okozott "bajokat és végtelen keserveket"' 
s a közeledő bünhödést. A helyett azonban Francziaország diadalt 
arat, s köztársaságokat rögtönöz Felső-Olaszországban, minek kö
vetkeztében a gúny csipös nyilai szórattak a zsarnokság költőjére; 

1) Annyira igaz e forma-imádás, miszerint törtéohmeink és ~zabály-embe
reink 1onettekre, feje:lletekre, kötetlen versekre s. a. t ltiilBnböztetik a költé~u

tet1 1 • rendek l&erint ontályozzák a av.erzllket l 
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s ö kevesbbé ezenvedhetven vetélytársAit otthon, mint félt eltensé
geitöl másutt, a cisatpini köztársaságba megy, s czikkekben és 
ódákban vezekel, mellyek tulzás és szilajságr" nézve mibeo sem 
engednek a gyülekezetekben vagy szószékeken eldörgött beszédek
nek. Egy óda, mellyben átkot szór "a gyáva Capet vé1·ére, mit 
az általa kegyetlenlll elárult Francziaország gyermekeinek ereibal 
szitt," ép olly halhatatlao marad, mint a költemény, me Ilyben siratja 
"a legnagyobb, és legszelidebb királyt." A mennyiségtudós Masche
roni halálából alkalmat vesz egy másik költemény írására, melly
ben gyalázattal halmozza el a cisalpini köztársaság Brutusait és 
Licurgusait. Buonaparte, kit még Marengo sátrai alatt ugy üdvö
zölt mint "Jupiter vetélytársát, mert a földön nem lehettek vetély
társai," napok ezerint számítja a gyözelmekct, s Monti megénekli 
azokat j Dante által azon tanácsot adatja neki, hogy királylyá ko
ronáztassa magát j ha születés, házasság vagy bármi mas esemény 
adja elő magát a franczia udvarnál, Monti tapsol j szidalmakat szór 
Angliára, midön szükséges részét tették azok a hízelgésnek; s 
nyugdijakbaa, kitüntetésekben, dicsőségben részesül. Az óriás elbu
kott, s Monti A st r e a vis sz a t é r ás é t énekelte egy vértől cse
pegő s az uj lánczok alatt nyögő országba j de Ausztria czászára, 
kit ő "harczban forgószélnek, békében zefirnek" nevezett, felfüg
gesztette történetirói czimét és járadékait. 

Köpeny-forgatásról vádoljuk-e hát öt a politikában? szüksé
ges volna, hogy ne ismertük e dantei lelket, s ne láttuk légyen, 
mennyi őszinteséget mutatott ő indulatában. Elhallgatva, misze
rint az idök, változásra ragadván annyi változások közepett, csu
plio annyit engednek meg, hogy vizsgáljuk, ha vajjon jó hiszemü 
volt-e az ember j az ő hibája az iskola hibája vala, melly az alakt·a 
ügyelt nem a lényegre, a kítlsöt többre becsülte a bensőnél, s 
minden egyes nap bálványának megkövetelte a tömján-szemet. 
Rá nézve az alak volt minden : biztos és könnyed eszmemenettel, 
mesteri kicsinyléssel, visszaemléltezésekkel, miket annyira hasoní
tott, hogy önkénytiségeknek látszanak, legyőzte ama középszerü
séget, melly kikerülhetiennek látszik egyidejű tárgyakban, Monti 
edSsen érezte, amit érzett, s élénken szinezte a képeket, mellyek 
képzeime előtt átvooúltak: de minden egyes ezerzemény végezté
vel bezárta a hangosztadékokat ; amit mondott kitün!Sen mondotta, 
az összhang hullámaival töltötte el a füleket; holnap más benyo
másokat veend, s ezek alapján egy más szerzemányhez fog anélkül, 
hogy törödnék a tegnapivaL 
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Ugyanez észlelhet8 irodalmi véleményeiben is. O, ki a napi 
események magasztalása által lett nagygyá; ö, ki lyraivá tette a 
költeményt, sőt a szomorujátékot is, megváltván azt Altieri szá
razságától; ki, hogy könnyítsen magán a költés ben, olly gyakran 
folyamodott árnyakhoz és tündérletekhez 1), s egy egész költeményt 
állitott össze a hamis Ossian nyomán, öreg korában az üldözött 
mythologia fölött kesergett. S igaza volt, mert anélkül nem igen 
lehetett fecsegni a királyok és mecenások házasság- és születés
ünnepélyeiről. 

Ő több ízben kikelt a veronai áldozár Antonio Ceaari (-1828) 
ellen, ki ujra nyomatván nyelvünk szótárát, sok szót átvett a 
trecentistáktól (XIV. századbeli irodalmároktól) mellyeket a flórenczi 
akadernia (Crusca) első tagjai helyes érzékkel mellőztek. Már 
előbb mozgalom indult meg a nyelv elbarbárosodása ellen, mi nem 
annyira a franczia hóditásnak, mint inkább a megelőző század nem
zetietlen tunyaságának volt eredménye. Ennek leküzdésére, főleg 

Piemontban, Napione, Botta, Grassi keltek fel, kik mindnyájan az 
arcaismus segélyével vélték létesithetönek az ujjászülé8t. Monti, 
már agg állapotban 8 szükében az éneklési ~lkalmaknak, ujra föl
vette e nyelvkérdést, melly körül az olaszok már századok óta 
küzdenek, 8 mindig bevesebben olly időkben, midön másról nem 
szabad vitatkozni, s midön szilárd lábon áll a szolgaság. 

Némellyek tehát egy udvari, irodalmi, választott, vagy bármi 
néven nevezett, nyelvet akarnak j szóval, melly legjobb azok kö
zött, mellyeket a jó irók egész Ola3zországban használtak. De hát 
mellyek azok a jók? a trecentisták vagy a cinquecentisták (XVI. 
századbeli irók)? 8 ezek közől mellyek? s ezek mindenike talán 
saját tartománya azójárását használta? avagy honnan vették azt a 
jót? 8Zeszélyöktöl bi;~;onyá.ra nem: tehát vagy más szerzöktöl, mi 
csak távolabb vinné a kérdést j vagy a beszélök ajkairól, 8 ez 
eset ben nem jobb-e egyenesen ezekhez folyamodni? 

Ki igy következtet, azt gondolja, miszerint a nyelv (nem mon-

l) Érdekes látni, mint felel a szemreh!oyásra, mit neki ez árnyak, mint 
köznapi roastarfogás miatt, tettek, olly módon, hogy épen azt bizonyítja, misze
rint csakugyan köznapi gondolatok : "U gy Ill.tsz ik nekem, hogy amaz árny föl
eszmélése, haragralobbanása, dühöngése, annyira természetes, annyira önként 
folyó, és merem mondani szükséges képek és gondolatok, miszerint egy gyermek 
agyában is fölmerülhettek volna (L a Sp a d a d i Fe d e r i c o ll.) . • • E cse· 
lekvény percdben, van-e olly szegény képzelem, melly rögtön mozgásba nem 
ho~:ná Fridrik lrnylt ?" (Levél Ba ttlnellihez.) 
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dom az irály) törvényhozója azon nép 1 me Ily legjobban beszél, 
vagyis a florenczi. De itt ismét uj szakadás áll elő. Az Aceade
rnia della Crusca, melly első szerkesztett szótárt egy élő nyelvből, 

olly módon állitotta azt össze, mint a holt nyelvekéit szokták, t. i. 
könyvekböJ halászta ki a szavakat, s pfildákkal támogatta azokat. 
Nem is érintve a kivitel hibáit, mellyek elkerülhetienek olly nagy
szerü, s olly so !-'ak által eszközölt müben, mire való egy holt te
kintélyhez fol}·amodni az élő helyett ? annál inkább, mert, miután 
csak a toscanaiak s ama kevesek közől válogatott, kik a toscan 
szójárást használták, ezzel a:b irókénál magasabb és megelőző te
kintélyt ismert el; ama tekintélyt, mellyet ezek születésöknek és 
nyelvöknek köszönnek. Ezen tehát nem tudtak megnyugodni. 
Minthogy Olaszország más részeiben is iüntek fel jeles irók, azt 
vitatták, hogy a nyelvnek az összes tartományokból kell kiválasz
tatnia j mintha bizony az illy irók a tartományi nyelv használatát 
tüzték volna feladatul; mintha egyes ember vagy egész akadernia 
is tudhatná, melly szavak használtatnak egész Olaszországban, s 
összevethetné azokat, hogy kiválaszsza a legjobbat. Lármát csap
tak tehát a florencziek büszkesége ellen, kik a helyes nyelv ki
váltságát tulajdoniták maguknak; összezavarták a beszédet az irás
sal, az irály t a nyelvvel; s a népies irókat mint pedánsokat bán
talmazták azok, kik a könyvekkel, a holtakkal tartottak ! 

Körülbelül ez utolsó tan az, mellyet Monti P r o p os t a d i 
a g g i u n t e e c o r r e z i o n i a l V o c a b o l a r i o d e ll a C r u
s c a czirnü munkájában védelmezett: de lapról lapra ellenmondá · 
sokba Psik és meghazudtolja magát; csónkitatlanul adja vissza 
a Crusca megelőző birálóit j s a gyakorlatban eltérvén attól, mit 
szavakban vall, élettrijes kecsekkel teszi kellemessé pedáns érte
kezését. A helyett, hogy véget vetett volna a nyelvkérdésnek, 
csak még inkább elmérgesítette azt; s példája menteni látszott az 
illemetlen szenvedélyeskedéseket és piaczi személyeskedést. 

Manzoni. 
Ezek tehát, ha jól láttam, füfíi jellegei a régi iskolának, 

mellynek ellenébe az uj állittatik Manzoni Sándorban. Ő, miként 
mestereitől tanulta, szerzeményekkel kezdette, mellyek közöl né
mellyek Venus hajdani övének kecseivel, mások érzelmekkel és 
profán gunynyal teljesek: de már sok ollyast lehetett rajtok ész
revenni, mi sem Monti kecse nem vala, sem Foscola haragja, 
me\lyet lyraivá tett az átmenetek negélyzett megvetése. Tanuimá
nyai befejezése végett Francziaországba menvén 1 gondolkodó ba-

XVIII. 51 
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rátjai, kiknek a napoleoni kormány iránt való ellenzékeskedés 
szabadság gyanánt szolgált, figyeimét a vallás-tanokra B egyszer
smind az akkoriban terjedésnek indult elméletekre vonták j s egy 
józan kö ltészet.nek adta jeleit, me Ily a szólamot alárendeli a fo
galomnak, melly a díszítményeket csupán a tárgy lényegébfil veszi, 
melly mindenekfölött emelkedett és szent gondolatokkal táplálko
zik ; s tanítói, apostoli szerepre hiszi magát hivatottnak. H y ro
n u B a i, egyBzerü et·edetiségök következiéhen semmi figyelemre 
nem méltattak: Carmagnola ésAdelchi ócsárlásokkal talál· 
koztak ama rágalmazók részéről, kiknek aljassága árulásokkal se
git magán, s kik nagy munkásaágot fejtenek ki ott, hol a Bajtó 
szabadsága méltó megvetést nem keltett még irányokban, Napo
leon halálára irt odája, melly alább áll egyéb lantos költeményei
nél, még "polgártársai által is megbocsáttatta neki a dicsőséget, 
melly P r om e Bs i Sp os i regényével népszerüvé nőtte ki magát. 

Amaz ódában méltán dicsekedhetett, hogy múzsáját "szüzen 
megőrizte a szolgai magasztalástól s a gyáva bántalmazástól." Nem 
birva Monti szerenesés könnyedségével, ö minden versszakot fá
radsággal készit j de mig Monti egész életén át csinosította nr
seit, ö, miután kinyornattak, többé soha nem ja vitotta az övéit: 
az egyik inkább fest mint gondolkodik, a másik többet gondolko
dik mint fest: egyiknél a képzelern ajándélia van tul~mlyban, hon
nan az ingadozás itéleteiben j a másiknál az eszmétkedési tehetség, 
mi az ihlettség öntudata, honnan a csalhatatlanul it~letes eljárás: 
az egyik, szembetünő és egyszerit alakot adván fogalmainak, a 
cinquecentisták folyél<onyságával bir j a másik tömörségével tünik 
föl, mi olly szükséges a lantos költészetben: az egyik bámulatra 
ragad, a másik kielégít. Manzoni jelleme a szelidség; .Montié a 
hevesség, al~ár dicsér, akár gyaláz: ez a közvélemény urává, a 
királyok és népek tanácsadójává veti fel magát; a másik mindig 
ön bizalmatlanságot mutat: Montinak nincs valami különleges terve, 
hanem tanítja és gyakorolja a müvészetet 1 miért is a szerencsé
sek, kik köpPnyén osztoztak, szép dolgokat alltottak; Manzoni 
követői inkább a júltat keresték j amazok az eszményít, ezek a 
valóságot. Mindketten megkisérlették a szinpadot j s Monti antik 
mesterfogásaival tavsokat aratott; a másik nem. Manzoni is foly
tatott vitákat: de a ldhivó i tészet helyett, melly inkább hasonlit 
pártczivódá~hoz mint rendszeres vitatáshoz, amaz itészetnek adta 
példáját, melly egyenes szivet, bizto!! ismérvet és jó lelkiismeretet 
igényel j melly őszintén becsüli meg az ellenfélben, mi dicséretet 
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érdemel, 8 részesiti a köz tapsban, ki érdemeket 8Zerzett az igaz
ság körül. Nem is önvédelmében, vagy szükkeblü hazafiságból 
küzdött ö, hanem majd a katholikus morá.l, majd a tragikai egy
ségek ügyeért, erkölcsi kérdéssé magasztositván a vitát. 

A történeti költészet ö nála nem ihlettség, nem vonatkozás, 
hanem minden szónak lelkiismeretes nyomozás&. j 8 a helyett, hogy 
egyetlen nevet vagy tényt fogna fel s alakitana abból szomorujá
tékot, vagy regényt, az időket idézi vissza érzelmcikkel együtt. Nála 
tehát bizonyos költői szemérmet, azokatlan méltóságot találunk az 
irodalmat illetőleg, mellyet ugy tekintett mint papságot és külde
tést (ne nevessen senki e szavakra, mellyek miután olly pazarul 
használtattak, badar beszéddé váltak); vele az olasz költészet for
rásaihoz tér vissza, azon időkhöz, midön Dante mestcrévé tette azt 
a müveltségnek s képviselöjévé az érzelmeknek, mellyeket ö job
baknak tartott. 

Manzoni regénye kétségtelenül Walter Scottól veszi erede
tét : de ez ötvenet irt, ö egyet j az angol csupa kül szin, a mienk 
benső élet j annak czélja festeni és mulattatni, ennek gondolatokat 
és érzelmeket kelteni. A szerzö maga is azt hilte, hogy élni lesz 
rendeltetése, mert büszke szerénységgel megujitotta ruházatát, mi
utá.n Olaszország tetszését nyilvánitotta az eredeti iránt. Erre öt 
a nyelv körüli eszméi bírták, mellyek ellentétben állanak Mon
tiéival; mert azt akarja, hogy, miként más országokban, ugy a 
mienkben is szüntessenek meg a bizonytalanságok és pedánsságok 
az által, hogy közösül fogadtassék el a szóját-ás, melly, míndenki 
vallomása szerint, legjobb, melly, élő lévén, teljes, kifogyhatlan s 
megfelel az eszmék haladásának. 

Tévedt Irodalom. 
Manzoni életének és értelmének érett korában hallgatagságá

val büntette a hazát; de az ügy meg volt nyerve, s an u ak védői 
mindinkább szaporadtak küzdve a hivatalos ellenzéssel, miért is 
kevésbbé tévedtek: a harczban erősöd tek, s kifejezést adtak a 
szülemlö nemzedék szükségleteinek és reményeinek. - A jókról 
szólok j mert a tömeg a két fö után tévedt. Némellyek még min
dig classikainak nevezték a határozatlan eszméket , a túlzó ki
fejezé,seket, ama szós és terméketlen faj nyájaskodásait, melly 
okozta, hogy mindeddig nincs nemzeti prózánk; makacsul ragasz
kodtak stereotyp szépségeihez amaz ösdi modornak, mellynek al
katelemei egy kevés képzelem s egy kevés alak; a vizenyöa 
irályokhoz1 mellyek pazarul bánnak a köznapi jelzökkel s a clas-

Ol• 
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sik ai czifráza•ok kal, s hason ló R n a szépitett n Bk höz, né lk ülözik az 
állnndó kif .. jezé>st; azonban tá,·ol, dt! mennyire távol állanak Monti 
f•·nségétöl és vála.,ztékosság-:Hól! Kik az ujdonságoktól elfordulnak, 

nem i::. lennének kárbozt:..t:wdók, ha ezt azért tennék, hogy ellen-

8ZP~ülj(·n• k az ideg(•u ut:ini k~>pkodásn~>k, s ha nem feJednek, hogy, 
elszig.-telvén magunkat, h-: •nis és nyomorú helyzetbe jutunk. Mások 
a mest•·r mértékeinek é~ mintáinak f•Helevenitésével kerestéK az 
ujitói dic~i\séget, s a civílisált kere~zt~nység határozatlan tan:•inak 
befolyása alatt a mythologiát élősdi személyesitésekkel, a fájdalmat 
hypocondriával, az elmélkedést merengéssel 1), a sziv tanúlmányát 
az agyvelö szenvedélyeivcl helyettesitették j a tragocdiát jelenetek 
zagyvalékává tették, mellyek uj eseményekben ösi pogány, \got 
lehelne It j idilljeiknek inkább ker·ti mint mezei illatjok van j ahelyett 
hogy a gondolat, az érzelem, az erkölcs regényét keresnek, szen
velmesl<edéssé, zürzavarrá szállitották azt alá, mellyben hosszadal
mas párbeszédek, s szórakoztató részletességek pótolják a döntő 

elbeszélést; legfeljebb O r t is J ak a b lyrai kiáltozásaival adván 
annak némi borsot. Szóval, az ablakon kidobott bövítéseket és 
régieskedéseket más ruházatban ismét befogadták az ajtón át j s 
ujitóknak hánytorgatták magukat, mert a Philliseket éil Nymphá
kat angyalokkal, Sylphidekkel, holdsugarakkal helyettesítették. lVIi
után olly ritkán észlelhető nálok a természet amaz őszinte és üde 

ihlettsége, melly első virága a költészetnek, s melly a tényleges 
dolgoknak, nem pedig egy más kornak volna viszfénye, ebből 

látszik, milly kevt•sr:>n vették észre, miszerint az igazság lényege 
nem az els?. igetelt tárgyak ban, hanem azok összefüggésében ta

lálható. 
A j<'~t=:z:-~n szin~i·, mellyPk a tár~adalmat valódi, nem hamisitott 

alal<jában ~>djak vi,sza, a l,ékés vallátw~~ágot lehelés, az al1vetés 
lsten akaratjának, a rend szerdete, melly tid('Rsé és könnyüvé 

teszi az életet, sokaknak nem tdszettek, kik Ugo Foscolóval a 

mindenhat6 szükségességet, Aliieri vel a római zsarnok-gyilkosságot 

1) A ronumticismus elaö é.rzelgöje a veronai Pindemonti Hippolit v0lt (1753 

-1828), ki kortársai között mélab'IÚ éa kedves költői lelke,,ültsége által tünt ki. 
Tiszta és téti, niil nyt;g<lécselö lo\lel<, majd az ut:~z6, majd a vadászat, majd a 

forradalmárok ellen kel Iti; minrlazáltal azivt~ feldobogol-t a srtabadságtól Arminio 
c?.imü tr>goerliájában, mAllyn~k höse nemes mintnképeül szolc·ál a hazai fü!;(getlen

ség hRrezo,fl"llk; s F<>acol6uak 'J776-1827) ki, bár a mo<lern gondolat ösvé

nyén fánulozv11, a görög forrnákhoz ragaszkodott, szemérc vetette, hogy nem tud 

költői azik?-ákat csalni Trójfl.,,f.] kevé,bbé távol eoö tárgyaki.Jól. 
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imádják, melly soha sem vált előnyére a rendnek, sem a szabadsá
got nem biztositotta; és nem azoknak, kik a szónokokkal szeretik 
a lelkesedést, melly erőszakolja a rokonszenvet, a túlhajtást az 
emberek s az ország dicsérésében vagy gyalázásában, s ama pusz
tító bölcsészetet, melly azon ürügy alatt, hogy elemez, lealjasít, s 
melly egy elhaló társafialom hörgését fejezi ki, nem pedig a szülem
lö hatalmas lélegzetvételét. t). 

Olaszországnak megvolt a maga Ch enie re, meg Berangere, s 
azok múzsája nemnélkülöztea tüzet; nagylelküek akkor is, midön 
meggondolatlanok. De egy könyv, melly a legkegyetlenebb szen
vedések alatt csendes megadást, s amaz ünnepélyes nyugalmat 
tanusitotta, melly sem az erösek üldözése, sem a testvérek hálát
lansága által ki nem engedi magát so d' ából vétetn i, sokkal jobban 
azoigáita a népek ügyét, mint a rátartó és ruérges hazafiság lyrai 
tüzes kedései és közhelyei. Ugyanazért becsmérelték a hazában, mig 
Európa bámulta. 2). S itt, bármennyire ösztönöz is a barátság és 
tisztelet, vagy az igazság szeretete, kénytelenek vagyunk elhall
gatni a neveket, mert olly országban, hol az itészet nem egyéb 
mint támadás a becsület v:!gy erszény ellen, vagy förtelmes viszon
zása az undorító hizelgéseknek, nem lehet dicsérni vagy gyalázni 
ama szabadsággal, melly első eleme az itéleteknek, s első szül\ség
let arra nézve, ki úgy ~:~zokott beszélni a mint meg van győződve. 

A hízelgés, melly tapsol az élvezök aljaseágának, s befeketí
teni igyekszik az elnyomottak nemeslelküségét , amaz utonálló cső
cselék kenyere, mellyet irodalmárnak nevezni szentségtörés volna. 
De vannak másféle hizelgések, mellyek átalánosan iizetnek : hizeleg-

lj Giacomo Leoparili di Recanati (1798-18:37) typusa a gyászos bölcsé
szemek. "A képzelern s a találékonyság tehetsége ldaludt Olaszországban .•.• 
az érzés és val6dí ékesszólás minden ere ki van száradva" írja Trissíno Leon~rd
hoz. - Ginestra (reket.tye) czimü költeményében, mellyet legjobb darabjának 
tartanak, kineveti, söt bántalmazza azokat, kik hbzuek a haladAsban; B látva na 
szerenceétlen halandó magzatot, nem tudom, nevessek-e vagy sirjak fölötte •••. 
a természet nincs több becsüléssei és gonddal az ember magva mint a hangya 
irányában ; B azzal végzi, hogy a rekettyét bölcsebbnek mondja a~ embernél, 
mert nem hiszi magát halhatatlannak. De Sionernek 1832 maj 24-röl "egy jövő 
és ismeretlen állitólagos boldogság frivol reményeiről~- ir. -

2) Igen jól tudom, hogy ez ítéletek a legtöbbekéitől elütnek (szegény szerzö 
volna, ki csak azért tanulmll.oyozná hosszasan tárgyát, hogy ne gondoljon mást, 
mint amit legtöbbeo gondolnak l) s hogy a rágalmazónak szaba<lHágában áll el
ez igetelni a szólamoko.t. A tisztességes ellenzökhöz csak egy kérelmern van : 

helyezzék magukat látpontomra, 
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ni a hazának, hogy ne érezze a fájdalmat B a szégyent, melly uj
jászül; hízelegni az et·önek, hogy elkábittaseék a gondolat; híze
legni a középszerüségnek, hogy hom&.lyt vessen a lángészre ; híze
legni a korán éretteknek, hogy ne igyekez zenek magukat tökélye
siteni; hízelegni az álokoskodá.snak, hogy elfojtsa az igazat; híze
legni a szabadságnak, hogy túlzásra ragadtatva rosz hírbe keverje 
magát; hízelegni, ha egyébnek nem lehet, az előitéleteknek 9 nom
telen ösztönöknek. De vajjon, mil használhatnak a hazának 9 az 
erkölcsiségnek olly akademikueok, kik izzadva gyártják a 9zóla
mokat, helyezik el a szavakat, keresik az avultságokat, s elvégre 
nagy fáradsággal is csak közhelyi dolgokat mutathatnak fel; mit 
az embergyülölök, kik a jelenlegi nemzedék iránt kicsinylést, hideg 
haragot, utánzási dühöt fitogtatnak, melly kész magasztalássá vál
tozni át az iránt, ki bizeleg szenvedélyeiknek; mit az egyházi 
szónokok, kik, daczára egy kitünő példának, még mindig folytatják 
a ezavalást s gunyára az oltár fölségének nagyralátó szólamokkal 
és iskolai Jeirásokkal ékeskednek. Hllhogy a gunyor tudna festeni 
s nem torzitani, ha nem engedné a nevetést gunymosolylyá fajulni, 
ha nem bitoraina sokkal aljasabb hivatalt s nem tenné magát elő

futójává a merész rágalomnak vagy a titkos árulkodásnak; ha volna 
benne jóakarat és tevékenység, s az irigy megvetést eszmélődéssei 
cserélné fel, melly javít, nem lenne szükében a tárgyaknak, mellyeken 
gyakorolhatná magát, millyenek: a szemtelen dölyf e a válaazték os 
dőreség, mellyek nagylelkü dythirambokkal köpenyeúk az aljas ön
zést, s telve ama gyülölet tel, mellyet a könnyelmü, a gondolkodó, az os
toba az értelmiség ellen táplál, felfuvalkodott hiuságuk egész sulyával ne
h ezednek az emberre, ki ér valamit, s akadályozzák az embert, ki akar; 
ifiaink, kiket könnyelmüekké mindazáltal dogmatikusokká tett az elszórt 
s mégis tudományos neveles; ama mohó üzérkedés a dicséretekkel, hi
resztelésekkel, pajtáskodással; ama váltakozata az izetlen dicséretek
nek és durva bántalmazásoknak, közepette a czivódásoknak, mellyek 
sem szarvezett barátokat, sem tiszteletet-tudó ellenfeleket nem mutat
hatnak fel; ama kongó üressé;; naplóink ban, irodalmunk e második 
csapásában, mellyek térdet hajtva a középszerüség előtt s bálvá
nyozva a tagadást, a bizalmatlanság aggályával kérnielik mindazt, 
ki a tömegből kiemelkedik ; ama siralmasan könnyelmii itészet, 
melly nélkülözi a szükséges bevégzettséget hogy t. i. megtanitana, 
miként kell hát tenni; e melly felváltva gonosz és ezolgai lévén, 
hogy megutáitassa a nyíltságot, elválasztja azt a méltóságtól, nem 
ismeri a türelmet, melly tisztelet a szabadság iránt, górcsővel fegy-
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verkezik fel, melly nagyitja a kis dolgokat s nem látja a nagyokat, 
fensőbbség jeléül veszi a zajtiitö biztosságot, megkísérli elölni min
den erkölcsi nagyságot, s rábírni a gazdag, a tudós, a patricius né· 
pet, hogy bántalmazza a jcllemekct, mellyeket haláluk után magasz
talni fog; s rágalmaival vagy tulzásra ragadja a jókat, kik nem tudják 
önmegadással elviselni testvércik igaztalanságát, vagy felbőszít 

ollyanokat, kik különben a természettől ezeretettel és összhanggal 
teljes szivet nyertek, s kik aztán gunynyal és dühhel végzik 1), V égsö 
nyomora egy országnak, midön elveszti a bizalmat önmaga és övéi 
irányában; midőn a szabadság kizárólagos gyakorlata az elbátor
talanitásban áll! Szánalomra méltó a sorsa olly népnek, mellyet a 
ezerencséti <>n ség viszálkodásokra és kölesönös vádoskodásokra ösztö
nöz, miket nem ismer a jólét; annál szánalorum méltóbb, minél 
nagyobb sziikségét érzi egy nemzet, melly előtt minden más tér el van 
zárva, annak, hogy irodalmi és erkölcsi dicsőséget arasson, s hogy 
tudathassa a jöv(í nemzedékek~el, miszerint a jelenlegi nem volt aljas. 

f,nruartine. 
Lamartine Alphons, az új franczia iskola dísze, bir érzéké

vel a magánynak, s a látható tünemények alatt végtelen eszmé
nyit fedt!z fe!. A világnak tetszett a ~zom01·ú összhang E lm é l
k e d és e i b e n, a kéjteli és elérhetlen titokszerüség, ~ szokatlan 
és könnyed emelkedettség; azután egyhangunak találta még mi
előtt erőt vett volna rajta az egyedieskodés, a vizenyős és termé
ketlen szenvelgés, c~gy határozatlan s a természettel azonositott 
istenség tisztelete, s egy neme a demagogiának, melly semmi tar
talékkal nem bir, mert csak önmagát és diadalait szereti. 

Hugo Vidur. 
Áttörve a sz ük korlátokat, mik közé a megelőző század 

elemzése szoritotta a franczia nyelvet, melly a világosság kedveért 

1) .Irg!llrnas Istenünk az :•gbeu, R hazánldi;;i a földön cgyl<oron kedvezően 
fogjlik nekiink helutini ezen c,!ly annyira gondteljes, annyim ldoos, belgyötrelmek
ben olly gazdag, külsö jut.almal<hau •·Ily szegGuy {,J,.:et, minö lll!l olasz iró élete. 

Mi, kik jelenleg O!aszor:;zúgban irunl<, az utódolt elött valószinüleg ép olly cse
kély irodolmi (·rdemmel fogunk bimi, a milly kevéssel birun!< az idegenek 
szemében; de talá.n annál nagyob h részt szavazandnak meg nel< ünk az erény 
érdeméböl. De uem is határoz az, mint. fogu~k felölünk vélekedni, csak telje

fÍtsük kötelmeinket a h~>za iránt!" igy Cesare Balbo (-1856), kivel kedvem 
tartja ismételni : .Én nem tari ozom az előítéletes, szükk e blü, gyülölködé! és el
szigetelö olaszokhoz: de azon a pontoo állok, hogy végkép elhagyjam hazámtiait; 

ők már rE\geo elhagytak engemet és könyvemet." 



minden erélytől és festőiségtől megfosztatott, Hugó Victor meg
kisérlette saját néven nevezni a dolgokat, kilökni a hangokat, 
összefűzni a versszakokat, felfüggeszteni a zárhangokat, megszakí
tani a verseket, szabadon használni a rímeket, s gyakran a fran
czia költöknél azokatlan erőt fejtett ki. A legkülönbözlíbb néze
tekkel, de mindig végtelen lyrai hatalomnak birtokában, s kitünő 
szinezö, winden egyes tárgynak felismervén egyedi életét, a leg· 
elvontabb gondolatot erzéki képekbe tudja öltöztetni. Előbbre ha
ladva ö is hi.ákba esett; az ellentétet jellemnek vette, csak azért 
festett, hogy fessen, elnyomta a fokozatokat, hogy csupán a vég· 
leteket ragadja meg, visszaélt a piddázatokk al, személyesitette a 
szenvedélyeket, anyagiasitotta az eszmét, s egész az eszelösködésig 
felszabadította a képzelmet. 

A physikai és erkölcsi természetben a rút a széppel jár 
együtt, miként az árny a fénynyel, s Isten mű vét nem teljesen 
mutatja be, ki csak fényoldalát tünteti annak elénk: de a termé
szet utánzása annál ajánlatosabb, minél inkább a szépet választja, 
a rútat csak arra használván, hogy jobban kiclomborítsa amazt. 
A franczia romantikusok ellenben a rút at tűzték czélul; 11 miként 
Byron a legvétkesebb lelkeket díszített fel valameily erénynyel, ugy 
Hugo is, midön valameily jeles tudajdont fest, ennek kereteül a 
legundokabb alakokat, vagy a legaljasabb állapotot választja. 

l<'ranczia !!Zinmi'tirilk. 

Ellentétben a nagy század szubályosságával, a szinköltészet 
hanyatthomlok idegenszerű ösvényre rohant; ez által azonban nem 
nyert eredetiségben, hanem csak mintákat cserélt. Vigny 1 kinek 
tiszta lelke ama jó tanulmányokkal táplálkozott, mellyek örökitik 
a műveket, Shak~pearet nem többé megcsonkitva és kicsiszolva 
hanem eredeti érdekes fenségében adta; aztán szinmüveiben ép 
ugy mint költeményeiben és regényeiben (E ll o a, St e ll o), átérti 
az emelkedett lelkek titokzatos érzékenységét, fölfedi s nagyon 
is fölkelti ama csüggetegséget, melly csak erőteljes és hosszas kí
sérletek után bocsátható meg. Dumas ellenben az erős sze n ve
délyeket zsákmányalta ki, tanulmányozván azokat a különféle 
korokban, mellyeket leirt , s ama cselekvénynyel, melly lényege 
a drámának, a jelenetezés, a hatás-eszközök, a szenvedélyek se
gélyével, mellyek gyakran magokban véve is elégségesek arra, hogy 
tapsot indítsanak, uralg a hallgatóság fölött, de nem nemesiti azt. 
Hugo minden áron eredeti akarván lenni, az eszközökben kereste 
ama hatály t, melly csupán az ihlettségből származbatik; inkább a 
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szembeötlő külsöségekre forditotta figyeimét mintsem b~nsö érzü
letére a kornak, mellyet rajzolt; a szinműben is lyrikus lévén, 
fénynyel vadászta a hatást, iszonytató helyzeteket teremtett, anél
kül hogy törődött volna azok valószinüségével, egész azon pontig 
hagyván magát ragadtatni, hol a szenvedély már nem érzet hanem 
ösztön, de az ösztönnek bir hevével és baromiságával•). H e r
n a n i-ját, melly ruint sikerült elődarab tapsoltatott meg, társ nél
kül hagyta; s követőire átszármaztatta kórságát a túlcsapongó 
ellentéteknek, adornáknak és kivételes különlegességeknek, mellyek a 
jellemzőkkel tévesztettek össze; a Jeirásoknak és hosszas részlete· 
zéseknek ott, hol a classikusok C>gyetlen intéssel tárták fel a vég
telent; s a termé~zetességnek, mellyet egész a köznapiságig vittek, 
ruindazáltal erőszakolván az irályt, hogy kifejezze a physikai és 
erkölcsi ~zorongatasokat. 

Minthogy a kivétel kevésbbé változatos a természetesnél, csak
bamar egyhangúságra és unalorura vezettek az utak, ruellyeken 
ki akarták azt kerülni, s pazarul bántak az iszony u, a végz-etszerű, 
a hasztalan szrnvcdés képeivel. Hugo, kinek meghatározása eze
rint pedig 11 a költészet a dolgok legbensöbb lényében áll" a vég
zetszerűség talapzatán emelte fel legnagyobbszerű épületét, s végzet
szerüséget irt a templomra, honnan sugárzik a remény, melly vi
gasztalja a földet. 

A vigjáték a legjobb hirben álló szerzöknél is bohózattá 
sülyedt alá; igen ritka ama művészet., melly ruesterkélt segéd
eszközökre nem szorúlna, s mr.lly tisztán drámai fejlődés, követ
kezetes jellemezés, igaz párbeszédek és élénk leczkézés által tar
taná fen magát. Scribc műveiben kizárólag csak külsőségekkel, 
kicsinyes ügyekkel, félreértésekkel, kétértclmüségekkel, nagy ese
mények apró okaival találkozunk; ollykor érintette az igazat, de 
soha az eszményít, és soha f'cru h:üolt be a sziv ruélyéhe; ugyan
azért tetszik. Párizs kisebb szinpadainak egynémolly vigjátékai 
nagyobb benyomást tettek ránk mint e varázslámpai alakok, mart 
ama magasztosabb czélokra voltak irányozva, ruellyek nélkül az 
irodalom üres hang. De ama darabok nem nagy, nem elismert hirü 
irodalmároktól származtak. 

Egyébiránt a szinp:tdon nagyitva adatik elő a fogyatkozás, 
s ez által hizelegnek a vétkesnek, midön azt igénylik, hogy javit-

') A Notre Dame Frollojht6l természettls az átmenet doctor Ferrandhoz az 
undorító Párizsi titkokban. 
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ják öt; kimerült életerőit költséges szerelmi ezerekkel ösztönözik; 
vagy pedig énekes nőkkel és mimjátékokkal kábítják el a félt 
gondolatot. 

t'ranczia rcgényir6k. 
Ha az utódokhoz legalább a czimek eljutna!;, bámulatot fog 

kelteni, hogy komoly és positiv czímet igényelhetett rongának a 
kor, melly a kielégíthetlen kiváncsiságnak minden héten egy re
gényt, minden ujságban naponként egy fejezetet volt kénytelen 
szolgáltatni, A regények általános olvasmányúl szolgálván, az összes 
politikai és társadalmi kérdéseket szellöztett.~k; de az ujdonság 
hiányában az idegenszerühöz, a különczhöz, a heves inger-tápokhoz 
folyamodtak, ugy hogy végre valódi vétséggé nőtték ki magukat 
az erkölcs s az emberiség ellen, Már Rousseau bevitte azokba a 
szcnvcdélyek kikerülhetlenségét és szentesitését j a körülmények 
végzetszerűségét j a bűnös iránt való érdeklődést, hátrányára a 
jóra való embernek j a mindennapi élet mcgutálását, s kötelmei
nek elhanyagolását. bkolát alapított. Hugo regényei alkalmazása 
az ö elméletének a rútról j N o t r e D am e-jában, e bámulatos 
festményben, az embereket az építészet, a lelket az érzékek alá 
temetette, mellyeknek kifejtette physiologiáját j kikeresett szenvcdé
sek özönébe merité szercplö személyeit, minden felemelkedés nél
kül a dolgok ama rendéhez, melly :tltal a szenvedések a kiengesz
telés s az előkészület jellemét nynik : csupán E g y e l i t é l t 
u t ó l s ó n a p j a - s C l a u d i o P i t l) c c o czimü regécyeiben 
szellőzteti a társadalmi rendetlenségeket, mellyek megbüntetik az 
embert olly vétségekért, mikrc azok magok ragadták öt. Paul de 
Koch ismét fölélesztette a XV. századbeli irók durva érzékiségét. 
Az éles látásu leírásban hatalmas, mások eszméinek elsajátításához 
meaterileg értő Balzac még a komolyabb szellemeknek is tetszett 
(L o u is L am b e r t, E u g e n G r a n d e t), ru i előtt átengedte volna 
magát az érzékiségnek, melylyel nem tudom, miféle szellemit akar
ván elegyiteni, illetlen korcs nemnek lőn létrehozója. A regényt 
elméletek bizonyitásá•·a, rendszerek támogatására használta fel egy 
nő, ki gondolatának erejét, s irályának hatalmát illetőleg a férfiak 
között is keveset talál magához hasonlót. Ne zavarja öt senki 
össze a regényirók tömegével, sem összes termékeit amaz első mü
vekkel, mellyek a nő szivéből csepegő vérrel vannak irva; de ő 

is szigoru megrovást érdemel, amiért minden mezétöl megfosztja a 
társadalmat, semmisnek tünteti fel az erényt, a hitet, sőt magát a 
kéjt is; s leghevesebb szenvedélyeket és végtelen vágyakat zak-
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lat fel, a. helyett, hogy megedzene az embertelen, vagy aljas haj
lamok ellen. 

Midön aztán a regény azétforgácsoltatott az ujságokban, 
többé már nem keresték abban a müvészetet s az észszerü helyze
tet, hanem csak közhelyeket, percznyi érdekességet, aljas szenve
délyeket; mindig az érzékekre, nem az értelemre lévén irányozva, 
mutogatta a házasságtörés és meggyalázás tisztaságát, az öngyilkos~ág 
hösiességét, s alakoskodva terjeszté az erkölcstelenséget azon czim alatt, 
hogy a jót hirdeti. S az illy módon okozott károkért a legszigorubb meg
rovás épen a franr~i·1 regényt illeti, me Ily ajkán folytonos fec!>egéssel a 
halálról, fetreng a társadalmi isznpban, s az érzés és kifejezés mód 
amaz aljasságáig sülyed, melly szükségcsnek mondatik arra, hogy 
felköltessék a figyelem az ügyek, a poharak, a fajtalan dözsölések 
zaja között j annak tulajdonítandó a nők elégületlensége helyzetök
kel j annak a nemes ábrándok kora szétfogz)á~a az ifjuságnál; an
nak az átaJánossá vált gunyoros kétkedés, s ama szánalommal é111 
megvetéssei elegy társad11lom-nézet, mintha csak rozsdált s el
homályosult tükii.l.Jen Rzemlélnék azt, melly szörny alakokat s 
visszataszító ábrázatokat mutat. S a világ nagy része, s az én 
Olaszországom is e szemcttel töltekezik, mellytöl nem igen vonják 
el azt, kik az igazságot csak morzsákban tálalják eléje; könyvekkel 
táplálkozik, mellyck szerzöinck nem jósolhatunk egyebet, mint hogy 
legalább is bánatot érzendnek majd, ha a világ el fogja öket 
feledni. 

lté!!zek. 
Az irodalomtörténettl:il nem csupán azt várjuk, hogy név

sorba vegye az egyes országok önkényes osztályokra különitett 
iróit, s pontosan följegyezze a munkák és kiadások keltét és czi
meit: hanem hogy nyilatkezása legyen az a szenvedélyek és esz
méknek, titkos drámája a fajoknak. Igy fogták azt fel a néme
tek, kik mélyen behatolván a classikusok ismeretébe s a nyelv· 
tudományba, és természetöknél fogva kevésbbé szenvedélyesek lévén, 
nem hagyják magukat tévutra vezettetni a rokon vagy ellenszenv 
által, s ujak lehetnek itéleteikben a nélkül, hogy a bérencz aljas
ság rágalmazná vagy bevádolná azok szabadságát. Sismondi, Stael 
asszonynyal ugyanazon felfogásból indulva ki, a déli irodalmakat 
bírálta; de mert kora fogalmait t.ulságosan bevegyitette azokba, 
sok dolognak s annak, mi az eredeti és nem erőltetett, megértését 
lehetetlenné tette magára nézve. Hallam, Európa irodalmát az 
ujjá.szüldés után akarván festeni, nagy bűllégét találta készen a 
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baz·;jában és Németországban vállalt müveknek; 11 azok mód
jára majd elapad, majd tulárad, eredeti itél~tek és nagyszerű gon
dolatok nélkül. Sehoell a görög és rómAi irodalom történetét adta 
böngész-modorban, s miként az eli:íbbi, alosztályokra különiti az 
anyagot, mi ellenkezik a tárgy természetével. Olaszországban a 
modenai Antonio Lombardi, Tiraboschit folytatván, ugy látszik 
föltette magában nem emelkedni tul gyalogos elödén, és soha nem 
koczkáztatni saját ítéletét. Giambattista Corniani (-1813) az egyedek 
sze ri nt daraboita el ama történetet, mellynek pedig csak ugy van jelentő
sége, ba összefüggö egészet képez; de inkább hibás mint hanyag l) irá
lyán keresztül láttatni engedi a szerzök tanulmányozását s ama 
szenvedélyt, melly nélkül semmi feladat nem oldható meg nemesen. 
Folytatója, Caroillo Ugoni, nagyobb nyíltságot tanút'lit ítéleteiben. 

Az itészet, mellyet a gondolat gyakorlatában munkás mély
ség, az alkalmazásban türelem, s amaz eszményzö batalom jelle
mez, melly megengedi különböztetni a lényeget az alaktól, s föl
lelni a szellem egyst'>gét a betü különfélesége alatt, kitizorittatott 
az epekóros, igen gyakran hizelgő, ruindig rövidlátó itészet által, 
melly mindamellett diadalmaskodik, mert csak egyes lapok, nem 
a könyvek olvastatnak. Az j,·.-,dalmi lapok, mellyek a nemzetek 
szépészeti érzékének nyilvánulása s a jövő történet anyagai gya
nant azoigálnának, Olaszországban még nem emelkedtek fel a 
méltóságig, melly birái anélkül, hogy czélja volna gyalázni vagy 
hizelegni, melly mérlegeli az érdemet, inkább mintsem szaigailag 
elfogadná a folyó árt, melly bére az ismertetésnek; s emelkedett 
pontról vizsgálódva, nemcsak a hiányokat emeli ki, banern a 
szépségeket is élvezteti. S midön mi a szerzöket nemcsak részre
hajlatlansággal, mit könnyü gyakorolni n holtak iránt, hanem 
egyszersmind saját vizsgálódásunk ból eredett meggyözödéssel bi
rái tuk, kérlelhetlen kárhoztatásokat vontunk magunlua, mert nem 
csupán irodalmi érdemeket, hanem politikai czélt, erkölcsi hatást, 
a század érzelmeihez való viszonyt is kerestünk azokban. Igy 
fogva fel a~; irodalom történetét, Olaszország b1zonyára hiával van 

1) Az lmdalmi századok ele8 lapján olvasom: • Ki tollat fog, azon czélb61 
teszi azt, hogy megismertesse az embert B az irodaimárt. A modern dicsöitök 
csak néhány kalaszát szakasztották le az olasz irodalomnak i minden tartózko

dás mllkül átengedték magukat a nagyitásnak i a körvonalak 6riásiaknak lát
szanak tüzes irataikban stb." 
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még annak j sem a szabadság nincs eléggé kinevetve arra, hogy 

bátorsál!a volna szembeszállni a meaterek z~arnok~ágával. 

Francziaorszá.gban, ama verőfényes idöhen, mellyet az iroda
lom a Restnuratio alatt élvezett, s mé~r mielött egészen elmerült 
volna a politik:íhan, az itészet mesRzebbható czrllokat tűzött maga 
elé. Villemain, izlés és antik irály embere, Horácz és Boileau· 
éitól kü]i',nbözö mértékPket fogadott el j s jóllrhet világos és ész
szerü inkább mint lelkesült, jóllehet nagyon is hajlandó lévén a 
közvetitésre, ke!"üli a határozott ítéleteket, mozgalomba hozta fiatal 

hallgatóit keresvén "a tárf!adalom polgári érdekeire alkalmazott 
telJelséget és szellemetu (57-ik előadás); szépeknek bátorkodott 
találni a szentatyákat, ámbár tisztelöje volt az encyclopedistákuak : 
de midön azt mondja, hogy "a czélzás e~ykorú dolgokra ép olly 
hátrányos a munkák tartósságárn, arnilly előnyös azok divatba ho
zására nézveu sok honi munka , s részben sajátja fölött is 
pálczát tör. 

Még egy másik hiány is észlelhető, melly levon az egykoru 
munkák szl>pségéböl, az t. i. hogy rögtönözve készültek. Azt 
mondhatná az ember, hogy a franczia elvesztette a képességet 
hosszas csendben elmélkedni ki egy mtlvet, fáradságosan irni 
könnyü lapokat, s féluton lévőnek hinni magát, midőn bevf!gezte 
könyvét. Leszámítva két történelmi miivet t) s kevé!lsel több re
gényt , az egész irodalomban nem igen találunk egyebet, mint 
gyorsírászilag összf'gy\ijtött felolvasáeokat, ujs~g-czikkeket, vagy 
levPleket; melly formák felmentik az irót attól, hogy teljesen ki
ff'jtse tár~rvát s megadia irály:ínak a hevégzettséget, senki sem 
kövPtelh~>tv~n azt olly mnnldkhnn, mellyek csak ugy sebes futtá
ho:~n j'lvittattak, R II!!V<~nazP-rt kiz~riák az PlmP-llH"dPst s az arány 
fol!<~lm4t. flly ml>clnn R?iilettflk Guiznt, Couqin, LhPrminiPr, sőt 

Thiprrv mŰvPÍ i;~. Enn••k köv~>tkPzm/.nyP nzt:\n nPm~s<tk a közP,p

szPrŰ~Pg. mPllyPn nf'm igPn emelkerlnP.k fP-liil az illv munkák, ha
nem a szokás is megr>)Pgeflni a pPrrz hP.nvomá"ával. a zaiiitl·sRP12), 

a napi szenvedélyPcskék simogatásával a) j minélfogva a nagyon 

1) Eliíhb irtam i~y mielött az ntf,lsó évt'lkben Jál,rakapott volna a rögtön

zl1tt törtf•nPI.Pk r1·vat11. 

2 ) Egy li~·yps költií <>gy ""z"lns órlfw<~l l<P•dte 11 holdhoz, m"li:V ll!!'Y ftlny

lik a toron v mint 11 rnnt az i f;;liltt; s m4• illy kiiln'lC7. fog"4sokkal élt, csupán 

azért, hogy maglÍra vonja a tigyE~lmPt, mi •ikPTiilt is neki. 
3) Alig lob-et valami boszantóbb miat Cousin, Vilierna in, Goizot, Dannon 
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csekély számú sikerült müvekre is sziik~>éges följegyezni az évet, 
mellyben irattak. 

Angol irodalmár<>k. 
Byron és Scott százada Angliára nézve arany századot képe

zett, melly vetélkedett az Erzsébetével, s eredetiebb volt Annaé
nál; de a magasztos tárgyaknak eléjök tétettek akkor a házi dol
gok. Scott számtalan követili közöl csupán BuJwer indul ki nagyobb
szerű eszmékböl, s tör komoly ezé! felé; sok mindenfélét tud, de ep 
azért szükségtelen kitérésel,ben csapong. Ő egész erejével rajta 
volt, hogy az irói állásnak megadja ama méltóságos társadalmi foko
zatot, mellynek nagyoll is híjával v!ln. Radcliffe Anna nyomán 
járva, Lewis Szerzetes-e csupa iszonyat és harnis szinek, mellye
ket k~jesen e esetezve vegyít. Wisbeachi God win Vilmos ( 17 56-
1836) szintén kedvet leli a borzadályosban, de a szivböl, nem kül
sö eszközökből veszi azt; C al e b W i ll iam s-ban, melly telve 
van rémítő helyzetekkel, kétségbeesett lelkekkel, dühös és ember
gyülölő szenvedélyekkel, a tái·sadalmi rendszert vála~ztja czéltáb
lául, miként aztán Byron tette, Egyszersmind nagy politikus volt, 
s irt az angol köztársasá~ról. 

Sok mások s különösen nők (Edgeworth, D' Arblay ... ) 
Richardsont utánozták az indulatok elem~ésében. A szellemdús és 
merész Lady Morgan saját bántó rnodorával sokak részéről sérte
getéseket idézett fel 1 főleg Olaszországban 1 hol sokaig időzött 

egyetértésben a szaba.delvüekkel 1 s núntegy védnöki hangon be. 
szél ve felőlök. Az utleirásokban, mellyek olly gazdag s bolygó 
életöknek annyira megfelelő részét képezik az irodalomnak nálok, 
az angolok kitűnők lennének, ha nem vinnék mindeníivé magukkal 
hazai modorukat, erkölcseiket, nyelvöket, minélfogva mindent meg· 
vetnek, mi azokkal nem egyezik, s ugyanazért keveset és roszul 
látnak, Nagyobb sikert arattak az erkölcsök s a házi jelenetek 
regényirói. Dickens Károly ama vidám komolysággal önt lelket 
müveibe, melly a tanuJmány-ÍI'Ókat jellemezte, B a nepies és gyer
mekes hagyományokból sajátos módon vonja le az erkölcsi tanul· 
ságot. Israeli az ö politikai regényében a tüi·elmetlen és zsarnok 
aristocratia ellen löveli nyilait; s az angol nép bajaiért, melly 
"egykor derék, szerencsés, vallásos, a világ minden más népénél 

tanfolyamait On rit, .Applaudiasemens ijtb. aztán Nous n' avons aujourd' h ui le temps 
de faire aucune obsen•ation sur ... Je auia force' d' ab1·eger ... R több illyféle 
kifejezéliekkel megszaggatva !átui. 
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jobb volt, most pedig hibákkal teljes, aljas, elsatnyult, boldogtala
nu! él s remény nélkül hal meg" a tárbadaimat kárhoztatja nmelly
nek önzésen, kegyetlenségen, csaJáson alapuló viszonyai erkölcste
lenségre, nyomorra, bünre Vl'zetnek :" mindazáltal csupán a gazda
gok szivétöl várja a dolgok jobbra fordulását, kárhoztatva minden 
törvénytelen kísérletet. A C a x t o n cs a lá d, melly nem régiben 
névtelenül jelent meg 1), bátran megállja helyét Fielding és Richard· 
son mellett. Ama könyvekben legtöbbnyire egyetlen emberben 
igyekeznek feltüntetni az emberiséget, sa h u rn or uralkodik bennök, 
mi nem egyéb rnint vegyüléke a magasztosnak és elérzékenyülésnek 
három s a tarkabaritának és mosolynak egy részben. 

Az egész angol irodalom a fentartók (conservatorok), vagy 
a haladáspártiak (progressisták) zászló i alá sorakozva harczol. 
Láttuk, rniként állitott mindkét párt egyetemet Londonban j s nem 
különben, midőn a whigek 1802-ben az Edinburgi Szemlét 
alapitották Jeffrey igazgatása alatt, kit Scott és Byron a ~zázad 
első i tészének kiáltottak ki, a toryk annak ellenébe az E v n e· 
g y e d es Sz em l é t szegezték. Az itéletekre szükségképen befo
folyással van a politika: de azért átalában véve komolyak és mélyek; 
s nem elégedve meg a szerény feladattal nyilatkozni v&lamelly 
könyv érdeme felől, az elveket is mérlegelik, mellyek annak ala
pul szolgálnak. Miután olly nagy fontossá!?gal bir ott a szellem, 
a pártok megnyerni igyekeznek azt maguknak; s innen van, hogy a 
Sz em l ék b e n tanulmányozott, s a legjobb irók tollából folyó 2) 

miivek jelennek meg a jogtudomány, a müvészP.tek, a kormány 
föl/itt; 11 mondhatni, hogy illy módon a parlament vitái az iroda
lomba is bevitettek. Wilson, az erőteljes prózairó, nagy könnyü· 
séggel, benső érzelemmel és dicsöséggel védte a torykat.. Macaulay 
az E d i n b u r g i Sz em l é b e n közzétett tanulmányaival hirnévre 
s parlamenti állásra tett szert; s az ujabb müvek hirdetése alkal
mából közliitt czikkeiben leírta a két utolsó századot. És sok tör
ténelmi föladatok lőnek megvitatva a Szemlék ben j mi módot nyuj
tott a már más alkalmakkor szellőztetett kérdesek felbontására 
B azok első elemeinek uj alakban csoportositására. Illy módon 
nagyban terjedtek az ismeretek és jó érzék a középosztályokban j 

azon kiviil a szrrzők figyelme is ébren tartatik, nehogy álomba marül
jenek babéraikon. 

•) Bulwer-é. 
2) Scott, SidneJ-Smith, Giflord, Mackinto:;h. H11.rlitt, Carlysle, Lak-

hart . 
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A szinpad ott sem volt szerencsés. Byron nem a hallgatóság 

részére i!·ta drámáitj többet érnek Baillie János Szerzeménye i 
a s z e n v e d é l y e k f ö l ö t t. 

Az 18:~0 felé élt tizezer angol szerzö szó tára ezer kilencz~záz 

nyolczvanhét költöt foglal mag-ában! Az itészek meg tudják ezekben 

különböztetni az iriand i, a skót és angol iskolát: az elsö élénk, 

heves, ollykor különcz mint Lady Morganban; a skót bölcsész, 

elemző, történeti, természetes és mély indulatokkal, ollyker kic~iny

kedö és pedáns j az al' ._·olt gyakorlati jó érzék, darabos egyszerű

ség, erély, kiterjeszkedő és független vitatás jellemzik. 

Beattie, a skót bölcsész éA költő, Byron által is utánoztatott, 

melly utóbbit méltatlanul tat·tják némellyP.k a mu It ellenségének, 

holott inkább védte Popet és Addison' Colericige Samuel ellen, B 

ostorozta az ujitókat, kik szabad féket al(artak engedni a nemzeti 

költészetnek. Ugyanezen Coleridge (--18:34), csekély drámai te

hetség birtokában, érdeménél nagyobb hirnévre tett szert, mit in

kább ragyogó képzelmének, mint bevr:gzett és egységes termékeinek 

köszönhetett. Crabbe György ( ---1832), heves gunyit·ó, a valóság 

s az alacsony és tényleges élet költője, elszárniAlja a pór nyomo

rait, nem látván annl'.k életében egyebet kétségbeesés és gyötre

lemnél. Ellenben igen vidámak Rogersnak Az em l t' ke z e t g y ö n y ö

r e i s A z em b e r i é l e t czimü müvei. Can n ing minister otthonos 

volt a finom gunyban. Campbell, dics-énekek és harczi dalok 

szerzöje, ismeri a tudományos idomzatokat, s megvan nÁ.la a gon. 

dolat és kif1•jezés közölt szükséges összhang. Wordsworth, ki a 

megelőző két század óta divatból kiment költészetet képviseli, az 

élő rokonRzenv ét bizonyitgatja a lelketlen iránt j a természetnek 

lévén költője, s szerelmea mindabba, mi a h<'csiilethez, erkölcsiség

hez, vallá,hnz emel, m«'ltós:\gteljesen küzd meg a köznapi tárgyak

l(al, s nyPivezete méltó a n11gyszerü látványokhoz, mellyeket szem

Iéi. Shelley, sátáni leli. iilettel. a gondviselést ostromolja. 

Southey, a mélyen ábrándos Lacl<isták növendéke, igen fiatal 

korában nagy dic<iéreteket aratott A r c J oh a n ná-j á v a l. A né

peket fölkelésre ösztönözte j aztán látva, mint végződött a franczia 

forradalom kényuralommal, káromolta a haladást, a polgárosodást, 

s koszorus költövé lőn. Érthető, könnyed, világos, gy&.kran eredeti, 

a Sz em l ék által czéliáblául választatott a kegy miatt, mellyet 

az udvar részéről élvezett. Moore Ta máR, B l o om p i c z i b a

r á t j a, átült,.,tte a keleti meséket, e korcs ezerzemény t ; I r i s h 

me l o d i e s-áiban hazafias szavakat alkalmazott hegyYidékeinek 
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legjobb dallamaira; irt igen szurós gúnyverseket: de daczára ktlny
nyed és fényes irályának, ritkán emelkedik a valódi költészet 
magaslatára. A népköltészet Boomtieid harisnyagyártóban észlel
hető, ki csakhamar elhagyatva párfogóitól, szivfájdalomban halt 
meg; s Aliarn Cunninghamben, a szegény skót fiuban, kiből derék 
lantos költő s igen válnsztéko~ ítész vált. Mostanában körülbelül 
'Valter Savage Landor ir legszebben a skótok között. 

De a legigazabb és legvalódibb irodalom a parlamentben ke
resendő, hol a polgári bölcseség b öl veszi táplálékát, mindazáltal a 
classikus visszaemlékezésektől sem idegen. 

i\rnel·ikai Irók. 
Az észak-amerikaiak. irodRima az angolnak leánya; de el 

levén foglalva a fiiggetlenségért való kiizdelemmel, El a rendkivüli 
nehéz politikai szervezkedés:iel, s egy folytonosan mükijdő, kife
jezbetlen anyagi ösztön által hajta tva, az angoloknál is posi
tivabb módon s csupán hirlapokban írtak, mig vég1·e napjainkban 
szerzök tllntek fel közöttök, kik jólleh~t európai minták után dol
goznak, B daczára nagy eredetiséggel biró hazájoknak, nl:lkülözik 
az eredeti vonásokat, mindazált~;~l méltók a koszorúra. Ft>nimor 
Cooper utólérhetlenül festi a tengeri B álli tja szem be a polgáro· 
súlt. és vad életet; B ö, Irving, Bírd és Raliburton megismertetik 
velünk Amerika ősi szokásait. Longfellow Vilmos a Iegdúiabb 
képze\mü költők között foglal helyet; Brownson, a B o st o n • 
a z em le szerkesztöje, egyike a legjobb prózairóknak; E.nerRon 
vetélkedik a legmélyebb bölcselkedökkel. Wheaton , Prescott , 
Bankroft történészek korai gyümölcsök, mindazáltal kitünök. Az 
evangt>lista Channing, egy tág körű morált alkalmazva a társada
lomra, annak életbe vágó kérdéseit szeHöztette a szószéken, a fil
leg az iparoa osztályok javítását sürgette, az amerikai iróknál 
azokatlan hévvel és ékesszólással, mi nem roszúl veszi ki magát 
annál, ki az emberiség érdekeivel foglalkozik. Sealsfield Károly, 
ki többnyire német nyelven irt, igen nagy eredetiöéggel festette 

az amerikai demokracziát. Beecker Stowe regenye indúlatha 

hozta a világot a négerek szenvedé:iei fölött 1 de a nélkül, hogy 
orvosszert sugallt volna 1). 

N~met h·oclalmárok. 

A német irodalom élén még sokáig fognak állani Schiller és 

l) Lásd e könyv végén a Felvildgoaitó jeggzeteke.t O) alatt. 

XVllL 52 
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Göthe, a eziv embere s az ész embere. A ma z mindig az ihlett· 
ség által vezettetik: ez uralkodva a költői lelkesültség és irály 
fölött, szigorú logikával rendez mindent, még ott is, hol csak ren
detlenséget mutat; a Dcltn keserií gúnynyal szemléii a szerelmet, a 
hazát, a lábainál nyüz~glí kicsinyes érdekeket. Göthe határtalan 
volt a változatosságbnn, annyir11, hogy nem lehet megmondani 
tulajdonképen, mellyik az ö váine2;tott költészet-neme 1); s a néme

tek olly költők iránt viseltetnek e!öszerPtettel, kik mindig ugyan
egy húrt pengetnek, s kik szük láthatárra szoritva a röptllést, 
minden egyes kastélynak megéneklik hagyományait és származá
sát, hajlammal bírva a végtelen iránt a túlterjeszkedésama naivságá
val, melly nem törődik vele, mit fognak mások monuani, vagy hogy 
egyátalán fogna k-e mondani valamit. 

l) Gö'be n~ólsó ~veih~n M. ktivetkez:) oyil~tkozntot tette' "Az irodg,\mi köz

tár>oság-nak napjainkban ollyforma sorsa v:m, millyen a. római ~~·á~záraágnak 

volt hnnyotl:ís11 idfjéhen, midön mindenki kormf.11yozni akart, R többé már nEm 

tudták, ki legyen a csá~zár. A nagy emberek számkivetve éln<k, H oz első 

pór, ki p{Htoskodva jö, ha .:s11k va11 volami esekély befolyása lL hadgeregr~, csá

szárnak kiáltja ki ruHgr.t. Wiel"nrl {•,, Schiller let11"Íttattak 11 trf•nról. Hát én 

vaijon medrlig fogom mPgíírizni avúl t cs:lsz(Lri biiJOromat '! NovnliN még nem 

volt. csá"hr, de kevés hiányzott hozzh: kár h"R'Y olly korlln elhalt l Tie ck 
szintén volt császiLr, de csak n~h:l.ny 11api 1~ ; n yitjaaaflgot. é>~ keg"yessf.get. vetet

tek s~emére ; a kormányhoz er!ltelj<-S l<~ z l<iviLntatik, R el(y neme o. barbár nRgy

sllgn:,k. A két Schlegel zsarnoki mó!lon urallwdott: minden reggel új számüzé

SE-k VIIg-y végrehoj>ások; melly dolgok l'f!:Y i<! ö 6t11 igPn tetszenek o népnelt, 

N~m rég-iben egy ltl'zdö i(ioncz nl,met Hr•rcnle·;nek DI'VIlr.te Schlcgfll l~ridrik•'t, 

ki lmzoglmyf\VKI megtisztitj11 11 z or~zllg-ot. N1•m kellett tiibb, o r.Hg-ylelkü esá
szllr nemes IcHleL illlit ld r~azére, a nl>met irodalom hősének czímével, M odo

mán~ úl a hirl•p~kat. utalványozza, mellyelt kiforyhRt!ftnok a Ladtok és pnrtto

g .. k m"g-IIAztolá•hbau, mig wá,;okat. tervszerűJPg hallgatiÍFsRl mellöznek. Bámu

l:.tra mélt.ó s igen al!<almas aegitíl<zer szomhen ama méltú l<fizönséggel, melly 

an ha scm olva~ valameily l;önyvef, mig n z uj,flgok nem b· szrln~k nr r 61! ... 
Kevés•cl e,elött halt meg .Tenáh:m, va](,ban nagyon kr,rAn, egy ifiú költő. ki

nek ke' és fllmrl~ág-áb11 került volnA, hogy az elo ök közé tmelkedjék. Rarátai 

bizt.,.-itnak RZ uj sA g •khan, hog-y souetrjei élni fognak ;,z U' óhorban. Eh l nem 

~onet1ek l» zs, Ll,iiuyvek, más volami ldvánt11tik ahhoz, hogy valaiti n11gy 

embr·rr'• váljék. Ifjúságomhan lwmoly fér fiaktól hl:llottllm, hogy togé,z názad fá

r·uiAágáhll l<eriil egy terem!Ö lelkü költőnek vag,v festilnek létrebozlisa: de 11 mi 

itjainl< k s~git!l utat tal~lt11l<, s gyönyilriís(•g- látni, mint. bánnRk el o 'zllzadd11l. 

Mo"t nem a ,z:ízadb.'•i ~<• iilnel< ld az ember1•k, amint lenni kellrne, hanem az 

emberek ak;rrják 11 >ZÁzadot mitrd.·Mstiil (•]nyelni; s ho nem megy minilen kedvök 

szrrint, rö~tön felrliihih],rck a vilAg ellen, me"vetik " t;,n,~g~t, •~ú"yoljl<k o kö

zö~~~get! • • • Gothe m.s niihArem P'-rJünlichen Umgange dar,qP-stellt, bey John 
Falk p. 10::!. 
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A nemet költ~szet ama kett!.Höl nyerte a elaasikai alakot j 
de mások mélyebb érzelmet, ollykor eredeti ujdonságokat tudtak 
abba bevinni, és sikerült nekik párosítani a mysticismus elvont
ságait a hazai prózaias erkölcsökkel. T ieck, a romantikai iskola 
kitünő itésze, az eszmébe vallásosabb, hevesebb, lényegesebben 
német érzést leheli; nála az alak mozgékonyabb, szenvedP.IyPs, 
egyszerü és szabad j s a legvalódibb német költővé, a középkor 
legékesszólóbb értelmezőjévé növi ki magát ugy keresztéuy mint 
pogány szem pontból. Amannak hagyományait uj alakok ban adta 
elő, megőrizvén a népek gyflrrnekkorának sajátos nyíltságot. l\Iás 
népies elbeszéléseket P h a n t as us czimü munkájába szurt be, 
melly párbeszédeket tartalmaz a költészet valódi természete fölött. 
Szembe állitja a középkor, Shakespeare, Calderon, Dante költé
szetét a mostani köznapiasságg&l j a férfias érzületet, melly nem
zette az erények et, a mcsterkél t gyöngeséggel, melly szüli fogyat
kozásainkat j a hajdani egyBzerüséget és jóságot a jelenlegi finomR:\g
gal j az érzelem mélységét és melegét, mellyek az ajtatosságban, 
szerelemben, becsületben nyilvánultak, a fölületes érzelmisél!gel, m~lly 
a hitetlenségben, önzésben, ledérségben jP.lentkezik. Igen éles elméj ü 
észlelő és epigram-iró lévén, a gunyt nem mint sokan szoktt.k, a neo1es 
érzelmek fellen.$zése, hanem o. számító szellem, az önző okosság ellen irá
nyozza. MenzeT és a ~5chlegelek iskolája, melly Tieektől >~zárrnazik, öt 
Göthe fölé helyezik j a mársékeltek mell"je. S habár azt tanitott11, hogy 
valameily szerzemény értéke a gyönyör szerint mérleg-~lendő 7 

mP.IJyet kelt, bármilly legyen is annak tárgya, mindazáltal ti~zte

letet lehelt a nemzeti hagyományok iránt; s használt a haz>ti 
ügynek az idegenek ellen intézett fölkeléöhen: de ez számüzte a 
költészetet, mellynek egyedüli czélja érzések keltése vala. 

A sváb iskola, mellyet Uhland, Krirner, Schwab nevei díszí
tenek, vallásos, komoly, szenverlélyes érzést, s szabadabb népies 
alakot vitt be a költészetbe. Uhland mondja: "Kinek a német 
költők erdőjében megadatott a dal ajándéka, daloljon. Milly 

öröm, milly élet, midön minden fa. egy-egy dalt zeng! Nem né
hány fényes név öröksége a dal müvészete : az egéBz német föl
dön el van annak magva hintve. Bizd a szabad jegyekre, mit 
szived bent sugall." 

Ugyanezen Uhland, a könnyi'l és szabad költészetü Rückert, 
Arndt, Schenkendorf, S: a;emann, Fo llen, Kleist ... dalol va har
czoltak; Körner ódáinak szavára az t>gyetemek ifjusága hősiesen 

azembeszá.llott az idegenekkeL Mt.>gjövéo a diada11 aztán a béke, 
ö~· 



a politikusok sirá.nkoztak csalódásuk fölött, s bántalmazták a csa 
lókat: melly 'téren az ausztriai Griln Athanaz (Auersperg) is ki
tűntette magát. Collin, kinek, mint hazai költőnek, Bécs emléket 
emelt, a görög és római tör·t~netek iránt viseltetet! vonzalommal, 
ollykor ollykor uvatosa11 desztvén a német ~zellemet. 

A fclzabadelvü kii)Uik ismH t'öllelke!!ültek 18:10-ban; de c~ak

hamar elhallgattatvan, n1ból a ré~!iek ~zavát hagyták hangzani. 

Kivéve hogy ollykor a lUUZil\ :>zo!glilatába s;r.egüdik n vallási rom

bolásoknak 8 a Iloeialista reménycknek. 

Kotzebne a társaJ:1lmi szPmétdotubon k<~pargált., c~upán a 
jelenete~et és baUist tar·tv:~ ;.zem eliH.t, fecsegő, közhelyi morá.llal, 
s mindig eszményitv(, a vétkeket t:·~ erényeket_ Ifland, a J á t é

k os szerzője, Ko k á. l' d á. k czimii darabjában a !'orradalmárok 
ellen sz{dlott siha; tl•! az ''rkölc~i cz,qok uem mentik Iti annak 

gyengesegéL l\lostan{\bau a vigjátékirók igen emlőkeztetnek a fran

cziá.kra. Grillparzet·, Bauernfeld ... életre való szornorujátéko

kat irt ak; H.aupaeh a H o h e n st n. u fc k ban egy egé3z nemzedé

ket, 8 O I g a é~:~ R a p h a e i ben n egész giirög forradalmat szin

mülegezi. \V er u er végzetestH!ge vadabb t~ B fájcialmasab b w int a 
régieké, mcrt a királyi palotából a házi életbe vitetett át. 

Miként a föltétlen ur.án való törekvr~,,biíJ Novfi<tlis titokzatog

sága származott, ugy n.z ala11yi oszménycsségböl a humoros iskola, 

vagyis a müvé:<zeti gunJor iskolAja szűlem!ett, mcllynek moso

ly:\n benső szrnvedés, s könnycdségén mtqy elmélkedés csillámlik 

krrrsztiil. vVieus!f'deli Richter Jllt!OS Pál (1763- J 8~5), rendki\'lil 
kiiliincz ember, rnint:1képet nél\;.ülözö szerzeményeiben annyira 

idPg~n~zedi elemeket kcvCI't össze. hogy első tekintetre eszelö~nek 

hihetné iít az emb•~r: a legaljasabbat a legmag~sztosabbal, mély 

hm ereteket babonás eszm~kkel s minden osztály 1 miuden állapot, 

minden századoeli érzelmekkel ; B mindezt sajá.tr.s irályban, 

melly teljes kihagyá~okkal, közbevetésekkPI, alattomban értendök

kel, ÖRszefü~getlen szólamokban vagy végtelen körmor:datokban. 

De a kinek sikerül föltalálni magát e zűrzavarban, er:ry költövei 

fog sz!'•nben állani, ki minden erény iránt szenvedelylyel, minden 

bűn iránt mPgvetéssel \'iHeltelik, ki a legnagyobb elmeéllel igyek

szik fölfedni a sziv le;:;titkosabb rejtekeit, keresni a természetben és 

századáb::~n ami szé p, ;Zyöngécl, titokzatosan fönséges van az ember 

rendeltetésében, s elöadásában váltakozva gunyoros, enyelgő, bor

zalmas, fellengö, positiv. Köoigsbergi Hoffmann Ernest (1776-
1822), gyakori látogatója a korc.omáknak, borral B a viraaztókná.l 
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szokásos ~lbe3 zólésckkel hevítvén kc'pzelmét, P h a n t as t ik us 
b e sz é l y ek e t irt, telve ördögöld<ei é:~ képzelődésekkel, mely
lyeket alig mondana az ember józan észből származottaknak. 
Kevésbbé eredeti de érthetöbb volt Chamis~v. Solger kibövitdte 
a müvészeti gúny alakszerét Szcrin1e mmak czélja föltárni az 
embel'i öntudat elölt a véges dolg•)k s a realis világ eseményei
nek semmiségét, s a szellem ama magasabb nézponthoz váló föl
emelkedésben áll, honnan az isteni guny tn~·fát üz a teremtett 
dolgokból, az emberi élet érdekeiböl, szcnvcdélyeiből, küzdelmei
böl, surlódásaiból, szem·edéseinkből ép úgy mint örömeinkböl, s e 
tragikomoedia fölé az absolut változhatlan hatalmának helye
zésében. 

Ezek s az idegenek nyomába regényirók léptek, s mintha 
nem lett volna elég a természet és történelem, az ábr:índok or
szágában keresték tárgyaikat 1). A nérnetek ritkán emelkednek 
fel valameily nem es eszményihez; tudományos mií ve ik ben a ré~z

letek halmaza akadáiyozza az átaJános nézleteke~; s igen gazdag 
nyelvök könnyedsége hanyagokká te~zi a költ(·szetben, s még in
kább a prózában, mialatt módszeres bölc~;észetiik homályba bur
kolja öket. A franeziúk ru indinkább elharapózó utánzása annál 
kirivó bb most nálok, miután az ujságok ezrei vázvlják Párizs szel
lemet és gyakran eseményeit. A nagyszerü vallf\si és politikai kér
dések majd komoly, majd gunyoros modorban vitattattak ott; s a 

harag néhány számíh-:öttet valódi nagyságra volt képes emelni. 

Scatulina\' Irók. 
Scandinaviában a legtöbben némeL nyelven írnak: az erede

tieken ama szigor észlelbetö, melly ott a természetet jellemzi; ki
fejezéseik zm·dak és cziczomázatlanok, de hatályo"ak; választékos 
ürességek et, a divat folytonos változatosságát hasztalan keressük 
nálok. Az öai hagyományok, a bányász t>gészcn sajátos élete, a 
természet titkai Európaétól függellen költészetet nemzenek ott. A 
költészetben már előhaladott dánok a XVII. századból Kingot, 
Ho.nsent, Arreboet, R()mbergct emlitik ; mindezeken tultett Hol
berg ( --1754-), ki mint eomik us költii nyert népbzeriiséget; mig 

1) Kénytelc111tve leven hallg•1t:l.ssal mellözni itt e szrrzöket, Saggio s1t!la 
letteratura tedesca <•.zimii muuklinliru n!;dunk, mo!lye~ 11z 1836 és :J7-iki ·Rico
glitore italiana e sl1·anie-ro--bau kö%öltiinl1 1 s hol Ltg·y hiszszük elsölt voltunk, kik e 

gazdag tárgya t hazánkkal némileg bövebben megismerte: tük. -Gutzkow, Göhreo 

sth. n~v .. i európai hiriiPl<-
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a gunyoros Falster, 11 a történetíró Gram,, János ( -1748) gyakor
lott irályukkal tüatek ki. TLibb ujat mutattak fel G. Ewald é3 H. 
W essel, laotosköltök és azinmüirók; aztán HeiLerg, Frimaon, Zet
litz, Jagemann, Gruntvig, Hauch, Rahbeek, s a regényíró Andersen. 
Vitalis ( sudermaniai Sjögren Henrik) szárnyakat kölcsönözve a 
buskomor~ágtól, szabadon emelkedett fal a német modoru titokza
tos, s a Boileau-féle ridegen szabályos iskola között, mellyre ö 
a guny nyilait lövelte. Tegner, Vexio pü~pöke, a romaniicismust 

vitte be, s eredetileg énekelte meg Fr i t h i of t ö r t é n e t é t. De 
Európában majdnem ismeretlenek, mint sziatén Geier, a költő és 
történ•'sz, Franzen püspök, a már emlitett Andersen, Atterborn, 
Nicander, Ba~gessen s az iriandi költő Thorarensen. Az idegenek 
között most Bremer Friderika regényei kezdenek hírre kapni, mely
lyek ellentétben állanak a divatos regények erköl~stelenitö má
moros~ágával. A dán szinészet a mint Holberg által életre azólit
tatott, többé el nem veszett: Oehlenschleger, Scandínavia dicsősége, 

azomorujátékaihoz ollykor hazai tárgyakat választott; Odin val
lá.8át Volney és Dupuy elavult P.szméivel védte a kereszténység 
ellenében. Svédországban nem rég ( 1857) a n e v e z e t es svédek 
életirását végezték be; a más történelmi müvek jelt~ntelc meg, 
mint szintén N orvégiában is; s még több a hazai jog, a közok

tatás, a theologia fölött 1). 

Magyar Irók. 
A magyar irodalom első fejlesztői azon papok voltak, kik a 

kereszténynyé avatott nemzet elemi szükségeire v~lláai irataikat a 
nép nyelvén szerkesztették. Az illynemü magyar iratok, imák, 
hymnusok, bibliai részletek, beszédek, legendáriurnok stb. a XII
XV. századból jelentékeny számu s terjedelmes codexekben létez
nek fenn, mellyckhez némelly világi rímes krónikák, emlékénekek, 
s az első nyelvtani (Cesinge Janos 1471.) és történetirási kí
sérletek is csatlakoznak. A XVI. század folyamán, a sajtó és re
furmátio terjedéoével, az irodalom egyetemesebb emelkedést nyert, 
de szélosedést még mindig csak a hittani iratok (Monoszlai, Ju· 

l) 1847-H!l b4-ig Norvegiában Itijött 87 nyelv~o<zetí, 23 bölcs~>zi, 6b ne
velé~zeti, 18 tbeologiai, 63 jogi, 46 polilikai és nemzetgazdá,;zati, 26 orvosi, 39 
tHmészettudományi, 48 házi gazdászatot tárgyaz6, 12 mütani, 123 történelmi, 
23 hajózlr.s és kereskedelmi, 23 hadtani, 28 mennyiségtani, 187 irodalmi munka. 

Ezen 10~7 munka közül 870 eredeti, 139 forditás, 14 új kiadás; 8 791 Chri· 
stianiában adatott ki. 
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hász Péter) s biblia-fordítások (Erdlísí, Károli) által, a költésrelbfln 
pedig a világi 8 bibliai epika (Tinódi, Batizi) mü velése ál tal. A 
lyrában is jelentékeny baladást éreztet már ekkor B a l a 8 8 a B á

l i n t ( 1551-9 ~), B a legrégibb magy:>.r vígjáték, "Balassi Meny
hért" szintén ez időkből (156±) van fenn. Ezen alapokon ft-jllltt 
elő XVII. században a magya1· irodalom első virágzása. Ekkor 
alkotta meg Pázmány Péter bíbornok (1570-1637) a magyar 
irodalmi prózát, Z r i n y i a müeposzt, Káldi az elr,ö magyar 
"Vulgátát," kik azonban a török uralom megtö;·ésében folytatott 
küzdelm~k s a diadalt követő aléltság folytán sokáig nem leltek 
utódokat. A XVIII. század elejétől a polgári ujonszervezkedés 
közben az irodalom mellőztetvén, vele együtt a uyelv is hanyat
lott, ugy hogy e·Mm korból Pázmány erőteljf'.s magyarsághra c:;ak 
Fa l u d i (170! -79) mG.vei emlékeztettek mé~. 

Annál élénkebb lett a század végtizedeiben az irodalmi föl
serkenés. Az irók egyfel öl az ó -classikai s a franczia nagy min
tákat kezdék másolgatui (Baróti, Bessenyei), másrészt a né
piast müvf'lni (Du~oni cs). Századunk elején Révai (1749-
1807) a nyelv törvényeinek tudományos megállapítását, s Ka
zinezy Ferencz bövitését és csinositását vették munkába. Az ó
és ujkori nagyobb clas~ikusok egészben vagy részben áthonositat
tak (Baróti, Virág, Kazinczy, Kiss stb); Kisfaludy 
S á n d o r petrarcai lélekkel alkotta meg H1mfy-dala1t; B e r zs e n y i 
az antik ö dá ban, V ö r ö am a r t y az eposzban tetőzött; Kis
f a l u d y Kár o l y a magyar drámai irodalmat alapitotta meg. Az 
1830-ban létre jött Magyar AkadP-rnia a nyelv és tudomány miive
lését, a kevéssel utóbb keletkezett Kisfaludy-T:írsaság a szépiro
dafomét, a Szent-István-Társulat pedig - me ily ezen V i l á g t ö r
t é n e l em fordítását is eszközli - n katholikus irányu irodalom 
terje'lztését vették foganatba, mig az egymás után alakult termé
szettudomáuyi, történelmi, földrajzi, földtani stb. társulatok saját 
szakukban kezdénak munkálkodni. Gr. Sz é c h e n y í Is t v á n 
1830-41 rendkivüli hatást gyakorlott műveiben a magyar politikai 
irodalomnak vetette meg alapját, melly idötöl fugva a politikai, 
szépirodalmi s tudományos időszaki sajtó termékei seregestül lép
tek elő. Az alakban, szellemben idegen mintákra támaszkodó 
mozgalmakat végül az ujból felkbrolt elaasikai fordilások rekesz· 
ték be, Hornér Sz&bó Istvánban, s az összes nyugati, sőt keleti 
irodalmak nagyobb irói számosakban lelvén jeles magyarázóikat 

Kevéssel az utóbbi forradalom (1848-49) előtt az egyete· 
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mes irányt költészetben, tudományban nemzeties törekvések váltot
ták fel. Ekkor léptek föl: T om p a kitünö dal- és rege-költő; 

P e t ö fi, a legnagyobb népdalnok; A r a n y, a naiv epoijz és bal· 
Iada felüimulhatlan mestere, A költészet minden iránya talált 
müvelöket, de legtermékenyebbeket a szin és regény költészet. Amott 
Vörösmarty, Katona, Czakó stb. menvén elöre; Szigli
g e t i a nemzeti s majd a népies iránynak több mint száz szin
darabban lett tolmácsolójfl ; mig a regény irodalmat b. J ó sik a, 

b. Eötvös, J 6 ka i és mások, müveik egész özönével árasztot

ták el. - A tudomány-ágak is számos munkásokat nyertek, kik 
közí\1 gr. T e l e-k y József a "Hunyadiak" kutföszertl korrajzA ban, 
H o l' v á t h 1\Lhály magyar történelmi nagy munk áiban, T o l d y 
magyar irodalom-történetében, I p o l y i magyar l\lythologiájában 
s ker. rnűrég~szeti mű vei ben, C z u c z o r etymologiai nagy szó

tárábao, Hunfalvy és Budenz a magyar hasonlító nyelvtudomány 
me~alapitásában alkotó érdemmel emdkednek ki. - A magyar 

nyelvnek dialeetusa nem lévén, mintegy ennek helyén, az aka
dernia koráig egy hatalmas latin irodalom versenyzett a nemzeti
vel, nagybecsü és itt-ott colossali,; miiveket hozván létre, főleg a 
történelmi és egyházi szakban (Thuróczi, Pray, Katona, F':'jér 
György, s ujabban is Roskoványi). A német vagy más nyelvtl hazai 
irók ritkábban szintén elötünedeztek, kik t. i. vagy a külfoldnek 

(Schedel, Majláth), vagy a külföldön (Fessler, Pyrker, Endlicher 

stb.) irtak. 
A finn nyelv haladt a mult században, az utánzásnak eléje 

tévén a hazai régiségeket s a nemzeti erkölcsöket és érzelmeket. 
lVIiután Lencquist közzétette A régi finn babona tükrét 
(1782), s Ganander leírta a Fi n n m y t h o l o g i á t (1789), doctor 
Lönnrot a K a l e w a l a czimü hös-költeménynyel lépett fel 
( 1835), melly legtisztább forrása ama mythologiának. Finnland 

Oroazországgal egyesittetvén, emelkedett a müveltség, s elemi 
könyvek, fordítások és hirlapok jelennek ott rueg. Még a lappok
nál is kerülnek ki sajt.b alól ny~lvtanok s eré nyzetes és mütani 
könyvek. 

Csehország irodalma, f~ntartatva a nyelv által, me!Jy sokáig 
Németország tudományos és cliplomacziai nyelve volt, miután IV. 
Károly ugy akarta, hogy azt minden választ{) megtanulja, elve
szett, midiín az ország Ausztriának vettetett alája. Most azonban 
uj életre kel; Schnffarik és Palack y szótárakat és archívumokat 
állitanak össze ; Kollar az ös nemzeti váll alatokat énekli; sza-
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porodnak a hirlapok é~ forditá~ok j B a szláv irodalom sokat 
remélhet ez ébredő országtól. 

Orosz irók. 
Nagy-Péter idejében, a csekély számu, legnagyobb részt 

vallásos tárgyu könyvek, mellyekkel Oroszország birt, latin, len
gyel, köznépies orosz szavakkal vegyitett régi szláv nyelven vol
tak irva, melly irodalmi zagyvaléket a nép nem értette, s igy 
csak néhány dalra és szóbeli elbeszélésre volt szoritva. A czár az 
orosz nyelvet juttatta fölényre: de minthogy ez nem felelt meg 
az orosz müveltségbe rögtönözve bevitt elemeknek, uj 1 német, fran
czia, holland szav d-: kal és szólamokkal keverletett; szóval, mozaik 
nyelv lett, melly lehetetlenitette az irodalmat. Lemonossof, ki tiz 
évvel Péter hai!íla után tüut fel, mondhatni, első irt orosz nyelven, 
melly aztán e század kezdetén mindiokább kifejtetett és csinoshi
tatott a történetíró Ka•· arnsin prózája s a kecses J oukofi költé
szete által, kiknek azonban sem egyike sem másika nem volt ere
deti. Több egyediséget mutatott Derjaví n e, a merész és költői 

tollu iró, wennyire azt neki az akkoriban szokásos nyomorult for
mák s a nyelv t'ogékonytalansága megengedték j s a mcse-költő 

Krylof, ki teljes fortélyos jú érzékkel és szláv elménczséggel. 
Ezek még, hogy ugy mondjam, inkább a nyelvészi kor

szakba mintsem az irodalomba tarto:tOnak, segitvén a nyelvet, melly 
most már elérvén ama szabatosságot, finomságot, egyetemességet, 
mennyi elégséges a szerzök és olvasókra nézve, kiküszöbölni igyek
szik az idegen szavakat; s próbakii ül, a g yoköket illetöleg, a pé
tervári akadernia 11zótára. szolgál. 1\liklós császár, ki a beszédben 
is nemzetiséget akart, elrendelte, miszerint 1845 után, senki ne 
nyerbeasen akademiai rangfokozatokat, mielőtt az OI'ORZ nyelvből 

szigoru vizsgát nem állana ki. 
Az irók, bár honfiaik kérkednek azok nagy számával, nél

külözik amaz eredetiséget, melly külföldön becsültekl•é, s odahaza 
hatásosakká tehetné őket. Gt·ybojedof 1 nJ aj a t e h e t. 1:1 é g es 
e g y é n ek n e k u czimü vigjatékával sok kózmondást azoigáitatott 
a szép társaságnak. Pouckine, Byront vévén mintául, alapjában és 
lelkéhen orosz maradt; s mint olly ember, ki sokat tapasztalt, s 
a mit tapasztalt, melegen, s:tOabadon és elevenen ecseteli, erőteljes 

és összhangos versekbrm legmagasabb költöi kifejezést adott a 
nemzeti életnek, örömiben ugy mint fájdalmaiban. Hatása inkább 
irodalmi volt mint erkölcsi, tanitván a miivészetet. Halálát elég 
koráu párhajban lelte (1837): hasonlóan Lermontofhoz (1839), 
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egyedül mélt6 vetélytársához a költészetben h beszélyekben, ki
nek cseleltvési dühét még inkább ingerelte a kötelezett tétlenség, 
s ki teljes volt nemes vágyakkal, mellyeknek ekkorig a Hzlávok 
között nálánál nem igen akadt j o bb értelmezője. Követőik kétfele 
válva a elaseikai és romantikai iskolát képezik, mellyek egyike 
az utánzást, másika az eredetiséget tüzi czélul. Gogol Miklós erö
teljes és természetes szinol~:kel ecsetelte az ukraniai életet; az
után Nagy-Oroszországba menvén át, s tökéletesitvén magát a 

nyelvben, kapós regényeket, elég komikai erővel biró vigjátékokat 

irt, s rajzolta a szláv természetet, ugy jó mint rosz oldaláról, min
den fellengzés és nyegleség nélkül. 

S a legjobb irodalmárok a nemzeti életet igyekeznek ott 
ecsetelni, segédkezet nyujtva a kormánynak, melly ki akarja zárni 
az idegen utánzást_ Kitünik ez Solohoupe elbeszéléseiből, ki egy
más mellé állitván az eredetiséget a német avultságokkal, előnyös 
szinben tünteti fel amaz egyenes és jóravaló őszinteséget, az urak 

patriarchalis eljárását, B a gyakorlati, nem elméleti kereskedést. 
A nyelvé&zeti tanulmányolt ott nagyban rnüveltetnek; minden 
egyetemnél tanittatik az arab, perzsa, török ; némel!yeken a sans
krit, mongol, kalrnuk, melly nyelvet Hyacinth atya ismertetett 
meg; Pétervárott hitküldérek és követek képeztetnek C hi na részére; 
s a legjobb ismertetéseket ){özép Ázsiáról a hajlékonyabb és be
hizelgöbb oroszoknál kell keresnünk inkább mi.ntsem az ango

toknál. 
(,engyel ir6k. 

A lengyeleknél nem hiányzottak a költők, kik megkönyez-
ték a szenvedéseket, vagy fölelevenítették nemzetök emlékeit: 
1801-ben Varsóban egy akadernia alapittatott a hazai nyelv tanul

mányozása végett, mi azonban akadályozva Jön a sok szet·encsét
lenség által. A legtöbben orosz nyelven irnak. Az irodalom élén 
Vars6 áll; de a költészet kihalt Michiewiczczel: leginkább tudo
mányos munkák, hirlnpok, forditások azoigálnak gyakodatul; ki
válik még i 3 a "T u d o m á n y o k és s z é p i r o d a l o m k ö n y
v és z e t-t ö r t é n e lm i tük r e L e n g y e l o u z á g b a n", mellyet 
1857-ben Joeher Ádám tett közzé Vilnában. 

Az apio-hellen irodalom mindinkább fejlődésnek indul a sza
bad intézmények kebelén; az oláh és illi t· szintén gyarapodik. 

Spanyol irók-
A spanyol tehetségek, fölrázatva az események s a váltakozó 

számüzet~sek által, ujjászülték a nemzeti irodalmat: Arguelles, 
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Quintana, Gallegos, Prias, Gallardo, Martinez de la Rosa, Angelo 
Saavedra, Trueba, Toreno .... mint kegyvesztettek vagy mint 
menekülők irtak : igen sokan ékesszólást fejtettek ki a szószéken, 
vagy erőt az érteltezéaekben. Kedves hazájokat szemlélve1 szé
gyenlik a monarchikus időket, siratják a hűbéri korszakot. De 
átenged vén magukat a franczia könnyedségnek, a gondolat mér
sékeltségét s a jó ízlés és jó érzék finomságát eléje teszik hazai 
mintaképeik fényes képzelmének. 

A comikus Leandro Moratin, Madridból ( 1760-1828), Pá
rizsban, hol ékszerészetet űzött, megismerkedett a mi Goldonink
kal, s némileg elsajátította modorát, mellyet nagyon is kirivó er
kölcsi czélzat, csekely erő, a tárgyak felfogásában emelked~ttség,
s azok kifejtésében erély-hiány jellemeznek. Jóllehet Európában 
a romantikai iskolát látta fölemelkedni, ö, Lope és Calderon honfi· 

társa, classikus értelemben szerzett, s Ödszegyűjtötte a spanyol szin
pad első korbeli müveit, az iskola szerint ítélvén meg azokat. :Mü
vét Eugenio de Ochoa folytatta, ki ellenkező szellemben járván el, 

a spanyol szinirodalom legjavát szedte össze, ugy hogy e két író
nál leggazdagabb gyüjteményére találunk a példáknak. 

Nem említve azokat, kik, mikéot Burgos, Martinez de la 
Rosa, Lista, a elaesikai iskolával tartottak, maguk a romantikusok 

is W alter Scott, vagy Göthe, vagy épen a franczíák nyomdukait 
taposták 1), a helyett, hogy nagyjaik spontán ihlettsége által 

hagyták volna magukat vezéreltetni, kik mintául azoigáltak má· 

soknak. Sokan müvelték a humoros a a csipkedő nemet, különö
sen Larra, Minano, Meeonero; s a gitnyirók között szép tárgyat 
választott Seneriz Ferencz, egy modern don Quixotet mutatván be 
m o n B i e u r L e g r a n d ban, ki 11 bölcsész hős, bolygó lovag, tör· 
vényszegő s az egész emberi nem uj jáalakitója." 

Portogal irók. 
A portugal irodalom, mell:r egy bevégzett cyclussal dicse

kedhetik, XIV. Lajos után ismét érezte a franczia befolyást amaz 
iskolában, mellynek feje Meneses Xavér, az E n r i q u i a d e 

(XV. könyv 1089 lap.) szerzöje v ala. A portugat Ho rácz, Correa 
Garcao Péter, ki az 17G5-73-ig fenállott arcad-akademiát alapí
totta, lapjával Pombal miniszter haragját vonván magára, börtön· 

l) Lásd Ocboát, Apum~u para una bibliotheoo. de escritoru espanolu eontem
poraneos. - Tesoro ctel teaJ.ro upanol. Párizs 184:3. ó. kötet két tömött 
ha&& bban. 
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ben mult ki. Csakhamar aztán az angolokat utánoztilt ; mig 
végre Claudia Manuele de Costa, Antonio Dionigi de Cruz é~ 

Silva uj ösvényekre léptek; s valótli költő volt Manuele Barhoza 
di Bocage, ki 1805-ben kórházban halt el. A jelen század fnly
tonos izgatottságában nem ~';y arapodott az irodalom, de ter j ed a 
müveltaég; a szinpad, még ruindig meggyalázónak tekintetvén, a 
legalsóbb iróknak van átenged ve; a dalmű tetszik, de még inkább 
a bika-viadal. 

A nevezettek vagy elhallgatottak köztil mellyeké lesz maj d 
a jövő, ha mégis van, ki, látva a jóhírnévnek mostanában üzent 
harczot, hisz a jövöbe? Az irodalom napjainkhan rendkivüli felü
letességet mutat, ugy hogy a hirlapok lettek annak képviselői, 

mellyek azon mérvben szaporodnak amint kevesbednek a köny
vek; s maguk a komoly kör,yv~:~k it~ kénytelenek fölvenni azok 
alakját, s ollykor hangját. A közönség férczmüveket kiván, ency
clopa.ediák és birlapokon kap, mellyek apró részletekben adják a 
tudományt, s nagy ban az önhittséget. Ezekben s a tanulmány
folyamokban felhagytak a?. ö~szekötö módszerrel, ámbár igen köny
nyü valameily tudomány részleteinek elemzése arra nézve, ki 
birja annak össztétét (synthesis); mig ellenben rendkivül fáradsá
gos az elemzéstől az össztéthez, a részletektöl az egészhez föl
emelkedni. Innét van, hogy semmitRem tartanak könnyebbnek az 
irásnál; minél kevesebbot kell mondani, annál könnyebbnek hi
szik a sikert; mindenki fel akarja tálalni, mi t magában érez, mi
elött elmélkedett volna a fölött; miuden fogalom méhgyümölc a
nek hiszi magát; minden ktiliincz gondolat l!lzikraként táplálta tik, 
melly felülemel a köznapiason ; seukisern törődik a titokzatossal, 
el lévén telve az anyagival; kikiáltottá.k, miszerint az il"Odalom
ban elég tetszeni és hatni. A politika lévén századunk általános 
gondolata, miként a XVI. századé a vallás vuJt, az irodalmi kér
dés igen gyakran összezavartatott a polgárival; R miként a \r or
mányok, ugy kiáltatott ki a müvészet szabadsága is, melly föl
mentett a tisztán szép elméleteinek fürkészésétől l). De a szabad
ság, miként másutt, ugy itt i:; csak a rendben áll, rnelly a láng
ész ízlése, miként a szabálytalanság a középszerüek izlét~e. 

Behizelegvén magát a gepieil Rzellflm nz irorlalnmba, ép ugy 

1) L' auteur n est paa de ceu.x qui rcconnatssaienl, a la Cl-ilÍIJue le droit de 

queationner le poe/e biM' la pltanlasie, el. de lui demande1· pourquoi il a ehoiai tel 

sujBt, l>l'oyc telle omdeur. r.v.e.ilU ;" !.el arbre. ~·uiae a tel~ so~tr·ce. Hugo. 
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mint a zenébe és festészetbe, az egyszerü keca, a müvészet szi
gorú csínjai eitilotek a mesterség aljas gyakorlatai, s a rövid 
életil könyvelt kezelésének és áruba bocsátásának üzérkedő m6d
szerei előtt. A középszertl fölfuvalkodva l~pked a járt uton, ma
gasztaltntva a szüldátkörü értelmiségek által, mellyek saját hit
ványságukat tapsolják meg benne; s diadalnak nevezi a zajt, 
mellyet a tömeg üt körülte. Nagyon kevesen ismerik a termé
szetesnek összefüggését az eszményivel, nz egyszerilnek a nemes
sel, a szellemnek, melly teremt, az ízléssel, melly fentart; azért 
olly gyé•·ek a müvek, mellyek fen birnák magukat tartani szem
ben a század közönyösségéveL Megtagadván a nemzeti jelleget, 
forditanak és másolnak ; s piaezra hurczolván a muzsákat, leled
zenek a népkegy, mint a nyerészkedés eszköze után j mindinkább 
kerülik a miiveket, mellyek a szerzötöl éveket, az olvasótól fi
gyelmet igényelnek j hozzáfognak a munkához a nélkül, hogy 
tudnák hová fognak kibnkkanoi, igérnek és szavokat meg nem 
tartják, miként ezt a sok csonka m1i bizonyitja 1); B mire bevrg
zik és dobszóval hirdetik könyveiket, már különbözl:l meggyőzö
déseket fogadtak el azoktól, mellyekkel kezdették j rnindinkább 
növekedik az idétlen ezülöttek száma, mellyeket tulajdon szülöik 
is ócsárolnak, B mindazáltal vakmerő és illetlen hanya~sá~gal a 
közön~~g elé boc~átanak, föltárván legnagyobb sebeink e~yikét, 

a gőgöt s a közérzület megvetését A tudományos izlésre for
mált igény sokakat iszonynyal tölt cl az ujitások iránt, a nélkül 
hogy figyelembe vennék, miszerint a nyelvekben és szépészeti ér
zelemben az átalakulások egész mástól függnek mint az irók aka
ratát{,). S nem veszik észre azok, kik eredetieskedési viszketeg
ből képteleneégek és küliinczségek utá.n kapkodnak, miszerint az 
alaktalant a nagyszerüvel, a különczöt az ujjal, a hiányt a rend
szerrel tévesztették ös~ze. 

Sokan ugy hitték, hogy az ujitás az eszmék alakjában, 
nem magukban az eszmékben, inkább a történeti mint az erkölcsi 
igazságban áll: miért a nyomorult nevelést kell okolnunk, rnelly 
mindig csak a külsőségekre irányult. Megváltoztatván az egyen
ruhát, de ugyanazon zászló alatt, az iskolai formák másokkal 
cseréltettek fel, mellyek nem az egyedi érzelemből s a köz-hisze
mekböJ vezettettek le, hanem Btereotyp kifejezései a roBzul meg-

l) A jobbak k<SzUI, Monti több ml\vei, Fauriel, Villemaln, Guizot Rt.b. 

felolva~fi.Bai. 
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határozott fogalmaknak; az ujitók nevét ig~nyelték maguknak, 
mert ujra fölélesztették a már egyszer ne m csak elejtett de ki 
is gunyolt hiszemeket, a bűbájosságot, a hegyi szellemeket, a ki
sérteteket; vagy pedig a középkort rajzolják ama hit nélkül, melly 
annak élete vala. Hány dráma, me Ily tárgyát illetőleg keresztény, 
szövevényében szabad, birja alapul a stoicismust és végzetességet j 
a jó és rosz között való harczot, a szinek vegyiilékét, az elvek 
összeütközését, az erélyt, melly nem zárja ki a gyöngédséget, 
a bűnt, mellyet megvált az emelkedett törekvés, hasztalan keres
sük bennök ! Hány regény festi egyetlennek vagy keveseknek 
életét, az esetlegest nem az állandó igazat, szük körre azoritott 
társadalmat, személyes hiszemeket, a helyett hogy erény-leez
kéket kötne össze a kellemes indulatokkal! Fölismert"én a ter
mészet hatalmát, annak érzelmét a könyvekböJ vélték elsajátithatni, 
a nélkül, hogy a századdal átélték volna a nagy örömöket és nagy 
szenvedéseket, mellyek az erős lelkekre nézve ollyanok, mint a 
kimagasló hegyek, honnan az élet egész folyamát belátják. A lan
tos költészetben, uj szavakkal s kevesebb igénynyel, ugyanazon 
modorban nyertek kifejezést az indulatok; a jobbak, szerelern 
helyett, a hazát énekelték, de haraggal é~ gyilkos érzülettel. 
Ámde a lantos költészet mély meggyözö,lést és köz-hiszemeket 
követel; holott pedig kétely marja a sziveket, s az egyedi ész 
fejedenségre ragadta a hatalmas lelkeket: miért is az irók vagy 
káromolnak vagy ny~gdécselnek 1 a ezerint a ro int természetök 
és az első eseményeknél fogva komikus vagy tragikus oldaláról 
tekintettélt az életet. Ugyanazért a gunyoros é::~ alagyai költészet 
van fölényben, melly nernü szerzcmények jól megfelelnek olly 
kornak, midőn a gondolat gyakorlata szenvedélylyé és kinná vált. 
De az alagyák és gunyoros költemények unalmas nyöszörgések
kel, köznapi nemeslelküséggel, s politikai tanokkal tápláltatnak, 
mellyek elméietileg hiuk, gyakorlatilag veszélye:i!ek; a nélkül, hogy 
felismernék, miszerint a törekvés a folytonos tökélyesedés, amaz 
igazság felé, mellyet még most ismeretlennek mondanak, de létében 
hisznek, a mellyet akkor sem gunyolnak ki, midön kétkednek fe
löle, legdnsabb forrása a lyrai ihletéseknek 1 mert részese a vég
telennek j 11 hogy a szerzöre nézve legnagyobb jutalom, ha a BZÍ· 

vek ben fölélesztette a ezeretet szikrajat. Mások ellenben, ezzel 
visszaélvén, a titokzatosságba és mindenistenitésbe tévednek; melly 
tanok soha sem válhatnak átalánosakká, mert ellenkeznek a köz· 
érzettel. 
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Az emberi hanyatlás látványa búskomorságot okoz: rendén 
van; de m ost halmozni akarják a fájdalmakat; mig elöbb ama 
rózsás költészettel üztek gyerm~kjátékot, melly legalább (miként 
egy kitünő nö mondotta) percznyi birtoklása volt annak, mit a 
lélek o hajt, n:ost fényüzési czikket csinálnak a szenvedésekböl j 
miután kimeritették a ezenvelmea forrásait, erőszakos helyzetek· 
ben keresik azt, s a bün á~yá:1ál és az akasztófa alatt szedik fel 
a gyötrelmes indulatokat. E végtelen panaszkodás nem Prome
thaus magasztos lázongása a halhalatlan istenek zsarnoksága ellen, 
hanem következménye amu puha nevelésnek, melly minden mást 
elfojtva csupán a panaszkodás és kiáltozás kislelkü bátorságát 
hagyja meg; gyengeség az, melly a gondolatnak és szónak tul
sulyá ban nyilvánul a cselek vés fölött. 

Maga a vaJHsos érzelem is majd szerzetes csuklyát öltött, 
majd theosopbistikus zagyvanyelvet használt: nem is említve azo
kat, kik Krisztust és a Szenteket, anyagi alakok alatt állitották 
ujra elő, nem mint nyilatkozványait a látható és láthatatlan dolgok kö
zött létező összeköttetésnek, me !ly bizonyitván az lsten jelen létét é~ 
folytonos cselekvését, az átaJánosnak s az eszmének inkább mint
sem az egyedi viszonyokoalt s a gyakorlati oldalnak vezet szem· 
}életére. A vallásos ihlettség talán egy országban sem érvényesült 
annyira mint Olaszor~zágban, ama két könyvben, mellyeket leg
inkább ismert a világ s leginkabb megjutalmazott a sziv, s mellyek 

egyike költött, másika valódi nyomorokat tár elénk. Mindkettőnek 
zárszava B o cs áss a t ok me g. 

Midlín a forradalmi szellem rombol csupán és nem teremt, 
nevetésre ingerel, nem lelkesit; midön, hiányozván a köz hi11zemek, 
nem keresik a meggyőződést s az egyetértést, hanem csak unal· 
mat Uzni, elaltatni, mulattatni akarnak j midön, felülk~rekedvén az 

ipar-szellem, egyedül csak a nyereséget h'ljhászszák, nem igen 
lehet számítani valódi költészetre 1\Iindazáltal nem halt az ki, 
nem, mig lsten mPg nem változtatja az emberi ezervezet törvé
nyeit; mert a költészet természetünk legbensőbb eleme. A nem
zetek ~yermekkora ép ugy mint az em bereké egészen érzelem és 
képzelern ; miértis a költészet érez, nem észlel; csupa kép, csupa 
egyediség; B mintha szökdeléseinek kic~i volna a világ, mellynek 
csak egy ré3zét ismeri, a titkok és csodák ábrándos, mindazáltal 
tapintható módon elöállított világába csap át. Megszünvén nyilt 
lenni, modort változtat a költészet; más alakokat, más Dyelveze

tet fogad el, de azért nem szünik meg. Moet kell, hogy a költi:S 



- 882 

a nemzetek szava legyen, s miként a tlizoszlop a népek el8tt jár
jon mutatva az utat a rend, az erkölcsiség, a becsület igéret 
földe felé. A jó ízlés, mellynek o Ily nagy része van a j 6 érzék
ben, végre visszautasi~ja a vétek müveit ; s az elméletek átalltnos 
zürzavarában mindnyájfm megegyeznek az erkölcsi eszmék alapja 
i1·ánt ; tehát ezekre kell támaszkodnia, ki egyetemasaégre törek
szik; ostorozni az embergyülöletet, az elkedvetlenedést, a közön
hösséget; festeni a htint, de azért hogy meggyülöltessék; meg
kedveltelni a nemeslelküséget, az önmegtagadási, a szeratetet; 
nem gytilöletre hanem jóakarat1·a, nem csüggedéRre hanem tevé
kenységre birni az ernbereket; újra megnemesiteni a szerelmai az 
önzés közepett; flilélt>Hzteni ll Z igaz s az erény iránt. való lelkesedést 
egy olly században, mellybeu nz i~jak vigasztalhatlanok, hogy semmi 
nemesleikül nem müvelhetnek, s egyszersmind azt fecsegik, hogy 
nem létezik semmi nemeslelküség; megi~jitani a szdlern hatalmát 
közepette az érdekek számítása, a pártok türelmetlensége, a kard 
s a közigazgatállok tulsulya által okozott szédalgéi!eknek. 

HARMINCZNEGYEDIK FEJEZET. 

T ö r t é n e lm i t udom á n y ok. 

A törtánelemről annyit beszéliünk, midön azt írtuk s meg
czáfoltuk vegy utánoztuk elödeinket, hogy csak kevés hozzáadni 
valónk maradt hátra. Amaz ékesszólás, me Ily szólamok ból szö
vödött, hatást vadász, leirásokkal, ünnepélyes beszédekktll, ellen
tétekkel bíbelődik, többé nem bitorolhatja a történelem nevét, s 
a kellemes irodalom gyümölcsei közé soroztatik, mellynek most 
már végkép hátat fordítottak, kivéve Olaszországban. A régiek 
drámai modorát most a bölcsészettel· akarják helyettesiteni; s ez, 
s a müvészetek és tudományok, miként a politika, a tényekbe 
lőnek szerelmesek, s belátták, miszerint nem az elméletekhez kell 
azokat alkalmazni, hanem tisztelni, megtisztitani, minden eseményt, 
minden személyiséget saját helyére állitani. A temérdek viszon
tagságok szemlélete, s az eszmék, fajok, osztályok erőszakos össze
ütközése azt eredményezték, hogy fölismertettek a értékök szerint 
becsültettek a mult események ; kizáratott ama haragos szellem, 
melly mindatt kárhozatja, mi korlátolt értelmiségét felülmulja; 
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értelmeztetett a világ, nem légváriasittatott: vizsgálódást, elemzést, 
őszinteséget akartak; nem keresni a történelemben fegyvereket és 
ezéizatokat; nem akarni megigazitani a Gondviselést; nem szori· 
taní tökéletcaen egyenlií mintákba az egymástól távol eső korsza
kokat; nem elégedni meg az adomával, mintha az emberi nem 
élete folytatás nélkiil való munka volna j hanem azon meggyőző

désben, miszerint a különféle események kevés fő okra vihetők 

vissza, alkalmazni a multat a jelenre és jövőre, megegyeztetni az 
ábrándszerüt a tapasztalatiassal az által, hogy világosságba helyez
tetnek a nagyszerii kérdések, rnellyek a társadalmak lassu fejlő

déséből szülemlettek. 
A történelem a mult században m6g inkább csalt mint ron· 

tutt; s a nép, nem tudván azt, nem mérsékelhette tapasztalással a 
forradalmi rohamot, melly romok és vér között tört a jövő felé. 
Azóta komolyan fürkészve azt, ugy találta, hogy a szabadság régi 
dolog j uj az absolutism ul! j s hogy csak azon intézmények mara
dandók, mellyek a régiekre alapittatnak, vagyis mellyek önként 
szülemlenek a népek természetéből s a fokozatos fejlödésekböl. 

l·'runt·sia Wl'lí•ní·~z••k. 

A ki tudja, hogy a történelem életeleme a szabadság, nem 
fogja csodálni, ha a fonadalom nagyszerií s Napoleon fényes vál
lalatainak nem akadtak méltú elbeszélöi olly időben, midőn meg
elégedtek az elözö század halvány átalánosságával, anélkül hogy 
birtak volna többé annak pusztító haragjával. Hü alattvalója a 
régi iskolának, melly szeretett, fúlt, dicsért, gyalázott inkább mint
sem a dolgok mélyére igyekezett volna hatolni, Lacretelle Károly 
( --1~55), az ií kimért, ollykor a dagályosságig felcziczomázott el
beszélé~ébcn, nem törődik a forrásokkal; szereti a klilső fényt, a 
hangzatos vála~ztékosság0t, a helyett, hogy a társadalom alapjáig 
igyekeznék hatolni; megtartva az encyclopedisták érzelgős 

hangját és gyülölségét, nem ismeri a nagy társadalmi mozgalmat, 
nem a kabinetek közlekedéseit, s modoros irályában kitünteti, hogy 
elmulasztotta összehasonlítani a tényeket Több tanulmánynyal írta 
le Michand József (- 1839) a keresztes hadakat j de akadcmiai 
szabályosságával elékteleniti az eredetieket, s azt csinál e hadak
ból a történelemben, mit Tasso a költeményben j elhallgatja a jel
lemző részleteket, s nevet a hiszékenység fölött, melly pedig az 
egész világot mozgásba hozta. Sismondi Károly ( -1843), kora 
eszméiből kiindulva értekezett j de nem engedte magának a szo
moru gyönyört megfo1tztani az inns~l~ot a na~ylelkil dolgok vará-

XVJIT, 



zsától, s elsö volt, ki a franczia történelmet kivetköztette a szo

kásos hamis szinezetböl. Ginguené Pál ~ -1815), Til·abosehJból 

böngészett; az időtani vitákat köup·ek elemzésével helyettesítette, 

mellyek vagy sokkal fontosabbak, hogysem amaz dem1.és elégsé

ges volna, vagy sokkal alább állanak, hogysem azt érdemelnék; 

iratait vallástalan élczekkel f'iiszerezte, s igy k é.:;z.itette az Iro

dalmi történetet, mclly az ulaHz ifjuságnak ajánltatile Valóban 

sajnálatra méltó dolog, hogy egy •Jlly orsz:i~ tiil'lúuelruét, melly a 
katholicistmn 1\lén :Ul, két olly mü ut~{n k\~t.ytel!~m·k a francziák 

s ak:1rjik az ola~:~wk üsszdllituni, tu:~llyek a katholici~mus iránt 

nemcsak elleuséges indulattal viseltdtek, dt· rw::n is t:rtctték azt. 

Miután a hi·ke helyt·eálltával ismbt ii.;~zekiit'etelt a nemzeti 

hagyományok meg~zakadt fouala, az iljudg- !'öl kel vé a a régi kor 

mán y .:;zertartá.:;os .:; ~\ es:bzár~ág l1al ván y irodalma ellen, vissza 

akarta adni a történelemnek úgy, miut a urámának az életet, az 

igazságot, a mozgékony~ágot, száműzvén az iskolai egyt'orma~úgot, 

a szabályilag megállapitott miutákat, a ~;;zcni.í :>ZPmélyiségét, a 

jelen belekeveré;,ét; nem elégedtPk meg tiiubt; e~upán a könyvek

kel, hanem észlelték a téuyeker, idiiket, az ('llilwrt, az országot; 

s ugy hitték, azon elbe!lz.!Hé~ felel meg le;;jubban a miivészet föl
tételeinek, melly leginld.b\., megk(izeliti az igazaL 

Ekkor a fl'anczia régiségek ki~rül való munka, mellyet a 

h e n y e szer:·.etcsek kitiin(icn kczdcltcók, :; a buzgó hazafiak 

félbeszakasztottak, ujra fölvétetett kevesebb tlirelemmel, és több 

értelmiséggel. A forr,<dalom c!~ií éveiben ( 1791-Ui'l)1 Hréquigny, 

a maurinus atyák m o~·adv<inya, üt ].:;;u,t okmúuyt tett közzé, rnelly 

munktljában a küzségek t!s polgárokt-ól ól'tnkez·: é11 , megmutatta, 

hogy átértette a közóp!;M hclyhatósagi ,;zauadsít;;aiu ak feladatát, 

:; a római mar11d\·ány·•knak a l'elmol'iilü uj népek áital eszközölt 
hóditásokhu valú clv.gl iltésd; ~ júllehet a~ illy höt!itásokat csak 

annyiban ismerte el, lli"'lllJibcu azok l<irályi ellgedruényck által 

hitclesittettek, mindaz!dtal utat r11Utatott a lmrmadik rend ercde

téMk föltalá!ásához, olly módon, mclly bizot1yosan megnyeren

dette a forradalmárok tetszését, ha könyvekkel foglalkozhattak, 

vagy hihették vulna, hogy szerzetc~ek könyveiben szabadsággal 

Ichessen talál kozr,i. F'c·lbátorittatván általa, L~zardi e1·e kisasszony 

(-1835), a szövegei:.d al;art:l bc~z(Hni engedni 1); de ezek meg 

csonkitva és egymáshoz közelebb hozva, a ~z.erziínii l•énye sze-
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rint beszélnek, ki egyébiránt mindazt m~llözi, ami kinyomatosat 
és jellegzöt talál azokban. Ö minden maradványát visszautasítja 
a t•ómai intézményeknek, mellyektöl még Nagy Károlyban is iszo
nyodik; s az uj müveltség szerzöiül a frankokat tartja, kiknek 
szabadság-eleme győzedelmeskedik a császári zsarnokság fölött, 
elnyomván és kiirtván a gallokat, hogy ujjászülje azokat. 

Montlosier Ferencz ( 17 :l 5 -1~<38) , a Bourbon ok alatt a 
F l' a n c z i a m u n a l' c h i a t ii r t é n e l m é t tette közzé, 
melly, középhelyet foglalván Montesquieu, Dubos, Mably, Bou· 
lainvilliers rendszerei között, tagadja a hódítást az V. században, 
megengedi azt a Xli-ikben, ll szem1·ehányást tesz a községeknek 
és királyoknak, hogy csonkitják a nemesség jogait. Észrevette 
tehát, miszerint a régi nép kiizdelemben volt az ujjal j de a fr a n
k ok, vagyis a nemesek, a kiváltságosak pártjárn állván, kezére 
játszott a fort·adalom-ellcnes áramlatnak. Mások ellenkező meg
oldással lépnek elő, úgy tüntetvén fel a forradalmat, mint a győ
zök és legyőzöttek küzdelmM, de mellyben a nép fiai azzal di
csekedtek, hogy ök a régi legyözöttek, miután most ök voltak a 
gyözök. Thierl'y Ágost (l 795-l tl!JG) a szabadságot nem a kirá
lyo l< engedményezéseiböl, hanem a kézmüvesek erőkifejtéséből 

származtatja, kik a kiizségeket alapitják j s illy múdon a jelen nem
zedéket a mult névtelen nemzedékeivel köti össze. Ez eszmét 
két lényben tanulmányozta ö, mellyek egy azonos fonadaimat 
képviselnek : a német törzsek megtelepülésében Gallia földén, s a 
normandokéban a britt szigeteken, melly utólsó hódításuk volt a 
barbároknak. A gondolat ujsága, a tisztelet, mellyet e kitünő 

szenvedö keltett maga iránt, ki, miután majdnem minden érzékét 
elv.esztette, az akarat makacsságát mégis megtartotta; a támasz, 
mellyet az a szabadelvií áramlatnak nyujtott, nem engedték figye· 
!embe venni, vajjon ama rendszer nem tulajdonit-e tulságosan so
k::~t a fajoknak, milly sok kérdést hagy megoldatlanul, s meny
nyire ártottak annak a vallástalan elöitéletck 1) s a gyülölet az 
angol alkotmány inínt, me Ily mintául látszott szolgál ni a fran
cziának. 

Guizot akkor kezdett imi, midön az encyelopaedisták még 
ne ru vesztették el nép'!zerüségöket; miért iR tiszteletben tat·tja 
azokat, s Gibbon egy uj kiadásában némileg ugyan czáfolja öt, de 
a lehető kimélettel; egyébiránt, mentcn a gyülölettöl és lelke~ült· 
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ségtöl, a vá.logató bölcsészetet s a közérzést a történelemre al
kalmazza; keresi az átalánosságokat ama középkorban, me Ily ben 
csak zUrzavart szoktak látni; fölfedezi ott a társadalmi alakulás 
és ujra alakulás okait, s az egyházi szervezkedég hatályát. Sze
riute a müveltség nem egyéb, mint a tát·sadalmi és értelmi álla
pot együttes fejlödése az eszrr.;,k és tények benső összeköttetésé
ben. Napjainkban a tudomány tényeken abpul s a mostani müvelt· 
ség uralkodó eleme a tudomány, vagy az eszmék mozgalma (D o c
t r i n a i r ek). Bár tökéletlenek, amaz olvasmányok nem keveset 
tettek a tl:il·téneti látkör kiszélesbitését·e, s annak feltüntetésére, 
mint törekszik az ember, lwjtatva az erő és hisz~mek által, min

dig tökéletesebb állapot után, hol képes legyen kifejteni az értelmi
séget, az érzelmeket, a tevékenységet. 

Szerencsétlenségre azonban~ miként minden egyéb, a történe· 
Jem is fölvette a rögtönzés és vitatkozás szinezetét ; s a müvek, 

mellyek Francziaországban legnagyobb zajt iltöttek, vagy felolva
sások, mellyekröl föltételeztetik, hogy a hallgatóság által ihlettettek 
s a gyorsirók által gyüjtettek össze, vagy levelek, vagy ujság
czikkek: mi kimenti a figyelmetlenséget és fogyatkozásokat, s meg
semmisiti ama bizalmat, mellynek alapja csak az elmélkedés és 
türelem lehet. Igen kevesen vannak az irók, kik valameily terje· 
delmes müvet összeállitani és rendezni, egy rendszert felkarolni, 
azt sok köteten keresztül s érdekes és b1i beszéddel fentartani 
képesek volnának. Barante a B u r g u n d i h e r c z e g ek t ö r t é
n e lm é v e l kezdeményezője volt a leíró iskolánP.k; mi csupán 
alak, nem pedig lényeges ujitás; és sokan visszaéltek a festőiveL 

Mások idegen országokra forditották figyelmöket, miként Viliernain 
Cromvell, Guizot az angol forradalom s Carrel Armand az angol 
ellenforradalom történetével, melly a katona férfias egyszerüségével s 
bátor modorban van irva ; s mindnyá.jan czélzá.sokat tesznek a 
franczia forradalomra s a restam·atio igazságtalanságaira, mellynek 
bukása fölött örömüket fejezik ki. Thiers, a Fr a n c z i a fo r r a
d a lom t ö r t é n e t é b e n, elaö volt, ki felhagyott annak káromlá 
sával, igazolni igyekezvén azt a végzetesség egy nemére mutatva, 
mellynél fogva egyik tény kikerülhetlenül foly a másikbó!, s az 
emberek véghez viszik, mit az idő és körülmény ek hoztak maguk
kal; úgy hogy, besodortatva az örvénybe, elvesztették ama szabad 
akaratot, melly legfensőbb ajándéka természetünknek. Szükséges 
volt tehát a sok vér; lehet, hogy hün is követtetett el, de az in
kább a köriilmények, mintf;em valamP-Ily egyed büne vala: s ez 



ttéletv.íltoztlttást clfo~adta az ellenzék, melly illy m6don a XVIU-ik 
századhoz tért vissza; s megindult ezen ujitás, melly mentségből 

istenitésbe mcnt át, melly a tényeket imádtatta nem a közérzüle
tet s az erkölcsi törvényeket, s nlinden vétek iránt engedékeny
séget keltett; honnan az ingadozás a szellemekben s a gyengeség 
a lelkekben. 

Thiers nem törődött az idegen kabinetekkel, hanem a szószék 
beszédei fölött elmélkedett, elevenen rajzolta a pártok viszontag
ságait, s terjedelmesebben a c~atákat; úgy hogy az ifjak, kik 
ama korszak felől sokáig ~.z ő erőteljes irataiból fognak maguk
nak tudomást szerezni, fiidolognak fogják hinni a hadi mozgal
mat, mi pedig egészen et>etleges volt. M unkája a C o n s u ls á g 
és C s á s z á r s á g fölött nem számittatik a történelmi munkák, 
hanem a közigazgatási gyakorlatok közé; azonkivül hogy czélja 
visszaállitani becsét az erőnek s igazolni minden tényét a hősnek, 
felhagyva a végzetesség és jó siker régi fogalmával, s ~j diada
lokat készítve, saját kárára, a harcz szellemének. 

Mignet könyvére, mclly tömörebb és egyenletesebb, csu
pán barátjáé vet árnyékot. Buchez és Roux, a F r a n c z i a 
f o r r a d a l o m p a r l a m e n t a r i s t ö r t é n e t é b e n, a 
társadalom alapjait érdeklő jeles viták kivanatát gyüjtik össze, 
s olly nézletekkel vizsgálják azokat , mellyeket a világ még 
nem fogadott el, mert megelözik azt. Ama tényeket monar
chikus eszmékböl kiindúlva beszélni el, annyit tesz, mint hol
taknak beszélni : val<idi társadalmi vr':tség isteniteni akarni az 
emberi szellemt·e nézve legútálatosabb látványt (miként Cha
tam mondá) az erőt m<>gfosztottan a jogtól, mikent ezt ujabb idő

ben némclly történeti müvck tettért, mellyek az emberilléggel Ro
bespierre és Danton oltárai előtt haj ta tn ak térdet. Ennyire vitte 
a tapsvágy magát Lamartinct is a G i r o n dis t á k-ban, ki aztán 
pénzszükségböl s hogy igazolja magát, kénytelen volt megirni a 
48-iki forradalmat .korunk igazolásának czéljából az utókor 
előtt;" melly munkájaban egyik szólamut mindig másikkal igyek
szik jóva tenni olly módon, hogy winden pártnak hízelegjen 1). 

Nála a zaj, a szájaskodások mind szépen elsimúlnak , s összhang-

') La Révolnlwn at•ail /aliguée to. France el. le monde de &es deboü, <le aes 
eonvulsiom, de aea grandeura el de aes crimea . . . !,a l!'mnee élait paaaionnée ponr 

le despotisme d' u.n aolrlat de gén ie; .fe dis :Jénie, ntais je m'e;tplique, sat.; 8. lap. L 
forradalmat ö váratlan e•eménynek nevezi, mellyhen senki sem vét.kes, ;enki sem 
ártatlan. 



ba olvadnak: ha nem mozditja is eiG a jút, do I'•JH~ra "cm veze l, 
azonban meghamisítja a kiizérzclmet az által, hogy vigyázatlan
ságnak kereszteli a társadalmi gonosz cselekedeteket, s hősök
nek a hóhérokat. 

Francziaország gazdagsága még mindig a M c m u i r e-ok
ban áll, mellyekben, kiilönc;: események és számos tényezök ki.i
zött, ha nem helyes, valódi, ha nem új, éi é nk benynmások kal ta

lálkozunk. A Napoleonra vonatkozúk, mellyek, legnagyobb részt 
a restauratio utólsó éveiben tétetvén közzé, miként min den egyéb, 
ellenzéki szinezettel birtak, jobb oldalárúl, de egyszet·smind gyen
gébbnek festelték öt; me1·t, a Hombonokkal akarván ellentétbe 

á.llitani, úgy mutatták ilt be mint jö, bizalmas, szellcmdús, s nem 

mint megdönthetlen akal'atú erubet·t, núben nagysága rejlett 1). Leg
több figyelmet érdemelnek, mellyek Szent-Ilonáról keriiitek ki, da
czára annak, hogy nem egétizen hiiek , mert emlékből mondoltat

tak és gyűjtettek öm:rl, s ollykor tervszerííleg füllentenek és 
változnak, mel't változtak a kiit·iilmények s gyakran a neheztelé
sek. Az utókor csupán a Mcmoireokban fogja kereshetni, mit 
egyetlen korbeli sem volt képes nyujtani : egy félszázadot, melly 
annyiszor cserélt bálványt és neveket j egy monarchiát, melly bi
tófa alatt ér véget, egy másikat, melly három nap s egyetlen 
város forradalmával kezdődik, aztán néhány vidék zenebonájában 
tűnik el; egy megkoronázott nemzetet, felmagasztalt és ledöntött 
szószékeket, trónvesztett t•eményeket, ugyanazon bitófát ellenkező 

kisérletek részére felállit va j soha nem hallott szerencsét és párat· 
lan szerencsétlenségeket, hatalmakat, mellyek egyike a másikat 
veri le, s mellyek alig hogy elfoglalják helyöket, mát· kárhozta
tást vonnak magukra i a köztár111aságot7 a császát·ságot i a t•estau
ratiöt, egy új forradalmat., egy új köztársaságot, mellyeknek alig 
van idejtik kimondani neviik~t az em bcris~g felflzúli1 ására s el 

tűnni. 

Ez utóbbi évek alatt l<'mncziaot·szágban iiziinével tétettek 
kiizzé a nemzeti és idegen tiirt<'nPlmek: nóm<>llyck népszeriisitet-

') Schlos"•r Heidelherglwn iisszehaMonlitotta a Napnkonm ,-onatkozó te

méruek emlékirl!.t.,kat, olly móolon helyo·1.vén eg-ymfl.,mellé az ugyanazon ténye

ket illető elbesúJ,~~eket., hogy egyik dhe~zélii kiigazítsa a másikat. Igen fh

ra!bágoa mód~zer, mellynek ereelménye leg-többnyire bizony r alanság s kt:t.,6ghe

esés ar. igazs;ig•·ól. l· gy aniily t.ermés; ... i ii Desmarais kiinyve is: Rturle.• r.ritiqne.< 

rl-..• hütoriens rle /a RP.>;n/u.lion ji·an~ni.<~, '"' lliMfJÍI'P olPS hi.•loi1·e.y d• r·P.I/e llri•;u
lvtion. Páriz•, Jll:lí. 



ték a némelek lúra(kígos i!l!v;írlatait; m<Í:;.,k a pártok cszkiizévé 
tették magukat. hol!y azokkal cl!yütt nwghalj:•nak; gyakran ki
magyarázhatlall kiinnydmiÍ'l<:!r, jár aznl< ban karöltve a fáradságos 

tanultsággal é'! >:zerencs,'•;; jé:slatokkal: :it:~lában igen eltávoznak 

ama józanságtl\1, mdly lénycg·es a tiirté;:elernben, s regényes rész

letekben éH pindari repkedésekben telik kei!vök, mellyek kifáraszt

ják a szellenwt s al:t~zállitják a bizalmat. Louis Rlanc T i z é v 
t ö r t é n e lm~~ , me Ily a köznép s a tár;:;ai!ahni kilátások it·ánt 

fitogtatott szeretel.tel ~desget, rendszeres befeketitése az 1830-iki 

forradalom által teremtett ko1·m::i nyn ak , makacs rágalmazással 
arnilly képtelennek ép olly istentelennek igyekezvén azt feltüntetni; 
eltorzítja az egyid1~jii lényeket, hogy hiz;myos tát·sadalmi elvek támo

gatására kényszerítse azokat; felkarolja és •Jkadatoljft a szenvedélyeket, 

mi mindig kiinnyii dolog, ha valódi nehézs~gekkel nem kell szembe 
állani. Montalembert, Sz e n t E r zs é h ('t ?; l c t é v e l, uj tért nyi

tott, mellyen sokan követték: rle kevesel<nck adatott ugy értel

mezni a l~gendák és szPnt hagyományok egyszel'i\ nyilt ságát, hogy 

az ajtatos'lúg épiil,iiin, s a vilá~ mégsem bntl'ánk•)z:,~k meg rajta. 

Oln"~ tiiJ'Ic\ru··szek. 

Botta K~roly, a t:anavcdci San Giorgillból (l7{J7-18:n), in
kább az irodalmárok mint tiirtllnészek kiizé számítandó. Amerika 

függetlenségi küzdclmét írván Ic, mellynck mind férfiai mind 

dolgai idegenek voltak rá.nézve, méltúságos:m mert harag és pár

toskodás nélkül tdte azt; 1-1 mcrt, még bizalmatlan lévén önmaga 

iránt, nem vagdnli,zlltt olly mcr·éHznn. Olly országban települvén 

meg, hol a sajt ó nl~m vi8elt héktikat, h·JLII' boni ihletéssei írta le 

Olaszország törtónalét 1790-tiil ujnbb idi:ikig; aztán már iireg ko

r<iban, csupán nr!gy év alatt, két é::> f;l, eseményekkel teljes szá

zad tör·ténetét adta, mellyck mindenike évek Hirkészetét igényelte 
volna. Ü azonban, bi7.tos IC:vén már· himevél'iil, sz(moklati böngé

szetet csinált abból; mclly ~ovány a oq(gokban, s nem dicséretes 

a szavakban. Szerinte a középkor .,szr>rzetesek és tudatlan vár

kápláook hitvány krónikáinak eszelős és ÖS3zekúsz:Ut kora; nyo

morult idő, mcllyben a jövií él~t igcretci ~~ fCJ.yegetései szabá
lyozták a társadalmi gépezotet." E ziirzavarba a nagy olasz trium
viratus visz be m;mi gyengE" fényt; aztán kiárad a világosság a 
l\Iedici-k jeles családja által. l Iogy e nagyságból miként származott 

Olaszország szolgasága, ő nem tartotta kötelességének elbeszélni, 

nem is mutatja, hogy felfogta volna; hanem leírta az ország dics
telell sz~;Hycdé~cit ]:')~4-tiii n forl'i\(lalomig. Ellensége az idegen 



fennhatalmakuak, a micinkbcn sem lát egyebet gyávanágaál é;; 

vadságnál, mig el nem huknak; melly esetben mindig bökezü a 
sajnálkozásban, mentségekbeu, magasztalásokhan. Az egyedüli nagy
ságot, melly Olaszországnak megmaradt, nem ismerte j a pápákat 
mindig ugy tekinti mint annak diigv ész ét; a trienti zsinatról gu
nyosan beszél, h:>.sonlóan ::-iarpihoz, kit másol; a gzerzetesekben 
csak henye fosztogató kat, vagy ravasz. csalóka t lát. Végül a feje
delmek, a bölcsészek és jansenisták által sugaltatva, bámulatos 
baladást inditottak meg Olaszországban, midiin egyszerre csak föl
merült a j;1cobinusok csord~ja, vezéreltetve egy szerenesefi által, 
ki mindig hibázva, mindig győzött. S Botta szemében az egész 
forradalom csupa gyávaság, vagy vadság; dühöng a katonai köz
igazgatások sóvár tulsulya, s a franczia eszelősségek eszeliís után
zói ellen j mégis ama mulékony eszelősködések Jeirásával foglalja 
el müve legnagyobb részét; egy nap ünnepélye vagy valameily fel
magasztalt badarságai hosszu lapokat rabolnak el töle, mialatt hall
gatással mellözi egy ország alakítását, molly az ellenségek szen..é
ben is bámulatos '); alig látszik tudomással birni a fel öl, hogy 
egy olasz had~e1·eg harczolt Német, Spanyol, ( llasz, Ot·oszországban; 
Buonapartet·ól haraggal beszél, molly megvetéshez hasonlit: pedig 
hát Napoleonnak tetszesre kellett volna találni B ottaná l, ki n nem 
szereti a megfelezett kormányokat(' vagyis amaz alkotmányokat, 
mellyek ellen ::mnyit·a dühösnek mutatja magát, hogy ,,Olaszország 
nemzeti gyülekezeteit dögvészeknek Ll nevezi. 

Olaszország iránt megvetéssei viseltetik, kivéve Piernontot; 
megveti Európát "az eszelőst, a vadat, a nyomorultat" s nem 
hiszi )wgy a világon volna annál cszeliíscbb föld j" megveti az 
emberiséget, R nem hisz a tiikélycscdéshcn, sem az észben, v11gy 
t·észvétben: "v:~dállati düh tartja fen ar. <~mberiséget, s az ördög 
vonszolja a:~:t maga után; .. _ . ~ öt·iilt, ki a mostani emberek 
között üdvös magvakat akar cl hinteni." 

Mindczekért ~zigoru s:~:ámot kellene Uile kó·ni, ha mutatkoz
nék nála ama fogalom és érzelem-egység, melly komoly szerzőt, 

bizonyos megfontolt czélt, és hatásos müködést árul el. De az ö 
káromlása vagy gunyolúdása esak iskolai gyermekjáték; ugyan
azért tetszenek neki a rendkivüli vagy iszonyu események, mint 

l) Coliatta Hzt. akar11fl., ho~y ,,"'~Y nép áll~pollira vonatkow okmányokat 

ue a forradalmak, lo:íbornk, nralmak, bauern " kt!s:csé'l'le:l I"IÍ!Jreho,itn/1 ,:. 1~/kiilrmé

i'eUé vált liiJ·vén.'fek l<?pezno'·lc" f;toria. VII L 



fcstöbbiok, s illy c.~ clL ell nem tör·ödik azzal, hogy megválaszsza " 
dolgokat j 11 kiterjeszkcdik, hol már ké11z anyagokat talál:" kitünö 
lévén a külsö dolgok leírásában, hosszasan foglalkozik a katonai 
menetekkel, csatákk al, földrengések kol, éhségekkel j s bámulatosan 
könnyít magán "a sors, a szerencse, az elvekhezi visszatérés" s 
más e féle kényelmes szúlamokkal. Olaszország történetét senki 
sem fogja tőle tanulni akarni: de minthogy ama könyv az irmodor 
csínja s a szó Iam ok valtozatossága által mindig ajánlandja magát, 
helyén lenne józan jegyzetekkel figyelmeztetni a tény-hibákra és 
szabadeág-ellenes véleményekre, nehogy a tapasztalatlanok föltéte
lezzék, misze r int igazság-szeretettel van ir va, s tanulmánynyal melly 
kutatja, i tészettel melly megkülönbözteti, nyiltsággal melly kifejti 
azt j neh'>gy kik bámulni fogják mint szón ok lati szerzeményt, elsa
játítsák a sok hamis véleményt és meggondolatlanságot, mellyek 
könnyen előitéletekké nőhetnék ki magukat l). 

E jelesen kivül, Olaszország kevéssel járult a történelemhez t); 
s már az is sok, ha tett valamit. A szónoki kifejezés-mód, fényes 
példák által ajáltatva, ártalmára vált az elméknek, mellyek virá
gokkal azoigáltak ott, hol gyümölcsöt vártak tőlök. Manzoni Sándor 
egy értekezése a longobard töt·ténelem fölött átültette hozzánk a 
franczia eszméket, vonatkozólag a hóditásra és a győzök és legyő
zöttek között létező viszonyokra; melly nyomokon aztán más tága
sabb körre terjesztette ki munkálkodásait. Sokan foglalkoztak 
helyhatósági történetekkel, de csak kevesen kezelték azokat uj 
modorban, s olly czéllal, hogy a •·észleteseltben kutassák az átalá-

') ScipioJoe MaJlei, Vuona illo.,lmllt l í .'{z, cúmii muulo'tjáo11k elöszavábao 

ir.ia: .,Ki nem azért ve,;z kezéhe valameily t;irtéoetct, hogy magát. tökélyesitse, 
vagy hogy a l<ö:<jót oli>mozditsa, hauem esup!on Indvágy ból, s nem hogy elöre lássa 
a veszélyeket és bajul<at, mellyekel. az emberi dolgolt és idök átalalmlása és 
változása elöidézhewek, ~em lwgy a pélclák hizlos szabálya ~zerint tegye meg 
azok ellenéhen elövigyázati inlézke<F·seit, hanem c:;upán hogy élvezze a vál!lszté
kosság és irály gyiinyörét; az illy<'ll lemond annak legfom!.o~ahb hnsznárí1l, nem 
fogja fel nnHak rö czéljM, s az élet és kormfuoy•1k mesternöjétöl semmivel sem 
h HZ nagyobb h~sz11ot, mint egy festrn.'·nyhöl vagy a ze11~böl, t. i. mulékony s majd
nem gyiimmcstclcn gyiiuyörl." 

Nem uj IPh!Lt a vétség, mellyet mest.ereink neldink felróttak, a miért az 
irodalmi miivekben a szabályokhoz val/1 hiiségen s a ,záp gyiinyörködtetésén ki
viil valami mást is ket·estiink. 

') Kil< méltóknal< látszottak nekiink, idé1.tiik és megbit·áltuk e munka 

folyamiLIJan: szolgáljon e?. figyelme7.tct.ésiil azoknak, kik feledségröl v!<loiHának 
bennünket. 



nos mozgalom okait vngy példáit. A gyüjtcményr}k, mellyck a 
megelözö században vették kezdeWket, jobb felfogással folytattat
tak; s a leghatározottabb kárhoztat!\ sui. fognak szolgálni ama so-
kakra nézve, kik nálunk még mindig az elárult ezétokat és llara
gokat imádják. Korunk történeimét lehetetlen volt megirni Olasz
országban, mig el nem némultak a személyes benyomások, a párt
neheztelések a családi érzékenykedés, az osztályok elöitéletei, 
mellyekkel hogy valaki szembeszálljon, ritka bátorságra s önfeJál
dozásra van szüksége, melly hösiesnek nevezhető, mert azt érinti, 
mi az embernek legkedvesebb, a tulajdon jó hirnevet. Egy, melly 
zajt ütött, elavult vagy szolgai vagy haragos eszmékkel táplálko
zott, elkUlönzötte magát a néptől, s nem volt rá gondja, hogy. 
oktassa a jövőt az igaz és h~sznos tudományában, a munkás test
vériségben, melly az összes olasz reménység e gyedüti alapját ké
pezi. Ime ez az oka, hogy a próba napján annyira kisebbeknek 
találtuk magunkat önmagunknál, s hogy elvontságokban tévedez· 
tünk tapasztalat hiány ából. 

Ki ez itéleteket szigoruaknak talál ná, nevezze meg nekünk 
a történclmeket, mellyek megvilágitották az értelmet, felmelegitctték 
az érzelmet; mondja meg, miért ne ut ad nak semmit az idegenek 
a mieinkre, vagy miért becsülik azokat, mellyek honi nyegléink 
részéről csak megvetésben részesültek; miért fogadtatnak saját ha
zánkban is olly hanyagul a nemzeties történelmi munkák, mig 
felfoghatlan könnyelmüséggel fordíttatnak le mindazon nyomoru
ságok, mellyek Francziaországban olly nagy bőségben teremnek j 

honnét van, hogy némelly szemtelenek vagy tudatlanok elég vak
merök hamisat állitani, hazug tanukkal, elferdített okmányokkal 
fellépni, s megnyerik az Ujságok tetszés ét, sőt tudós birnévre 
tesznek szert. Olaszország még várja a történészt, ki öt a jövőnek 
egyedül megfelelő utra téritse, ama férfias mélabuval, melly a 
mélyen érző lelkek sajátja; ama nyugodt bátorsággal, melly olly 
személyeknek és .pártoknak is meg tudja mondani a kellemetlen 
igazságot, mellyeket tisztel j s szembe szállva az őszinteség veszé
lyeivel, mik nagyobbak olly országban, melly nincs ahhoz szokva 
s hol a szószék álbölcselkedök részére van fentartva, nem tekinti, 
milly rokonszenveket és nehezteléseket fog fölkelteni, nem fél a 
tapsoktól, mellyek rágalmakat idézendnek fel ellene, ama viszál
kodásokban, mellyeket a hatalmasok üldözé Bé vagy az élvezök 
áskálódásai fognak okozni, kiknek törvényök a nagyitás, s dics8· 
aégök az alkalmazatlan elvontság. 
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Anglia jóval hátramaradt a mult század legjelesebb történet
iróitól; s azon egy iránt, kivel dicsekszik, szigorunak kellett m~gun
kat mutatni. A positi;· elfojtja ott az érzelem tiszteletét, melly 
annyira szükséges a mult megértés éhez. E u r o p a é v köny v e i 
( 1840, 9 köt.) a franczia forradalom kezdetétől J 81 ö-ig, a skót 
Alison Archibaldtól, fiileg az angol parlament vitáinak körülményes 
elbeszélése miatt érdemelnek figyelmet, mi iskolául szolgál fZO k
nak, kik hazájuk sorsára befolyást ohajtanak gyakorolni. Carlisle 
Tamás 1), ki most annyira foglalkoztatja Angliát, angol-német, 
homályos irályban, melly telve van formulákkal és képmásitásokkal, 
s vegyüléke a guuyoroak és drámának, a legnagyobb katastro
phákat enyelgő hangon beszéli el i megközelithetlen a lelkesültség
nek, hódolattal tekint a végtelen tragoadia nyomorult szereplöire, 
mellyet ö a Bastille, Constitution, Guillotine czimü szakaszokra 
oszt fel 2). 

Spanyol törtt'nefir )k. 
Spanyolország háborúja nemes tárgyat szolgáltatott a spanyol 

gróf Toreno J ózscfnek (- 186.1); ki hatásosabb leendett ha rö
videbb, 8 ha inkább a benső emelkedettséget és mélyRéget. kereste 
volna, mintsem ama kitünő elődeinek alak ját, kik az emberi élet 
fenségét rajzolták. Don Manuele Quintana a classiku8ok modorához 
tartva magát egyszerü, ügyes, folyékony prózában irta meg a 
H i r es sp a n y o l ok é l e t r aj z a i t. Navarrete Ferdinand a 
spanyol hajóz6k viszontagságait beszélte el, gazdagon felszerelve 
érdekes okmányokkal. A sevillai Lista Albert tultesz rajta a 

történeti értékszabás mP.lységében. Említésre méltók még az I n
q:uisitio évkönyvei egész 18a4-ig, midön elJön az törülve; 
és Spanyolország törvényhozási történelme a góthok uralmától 
kezdve napjainkig i mint szintén igen sok okmány a multról. Mar· 
tinez de la Roza a Sz á z a d sz e ll e m é b e n politikai és bölcsészi 
rajzát adta a jelennek. -l Balmes Jakab, a P r o t es t a n t ism us 
ö ss z e h as o n l i t v a a ka t h o l i c i 8 m us s a l, tekintettel az eu
rópai müveltségre, czimü müvében , jó1 megfelelt Guizot mun
kájára. 

Oros• és német törhinetirók. 
A svéd Lindberg 3), ki halálra ítéltetett, aztán királyi ke

gyelem utján szabad lábra helyeztetett anélkül, hogy megtörte 

1) The freneh revo/ution a history. 1840, 3 kötet. 
~J Lásd e könyv végén a Felviláoositó jegyzeteket P) a!Btt. 
'') Bidi'Oy tili sverig~s hi~toria efter den 5 november 1810. Stockl.iolm. 1~39. 
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volna a büot-,tés vagy a kegy, a lognagyobb szabadsággal mon· 
d ott itéletet Bernadotte kormányáróL Oroszország kezdetleges tör
téneimét kitünöen tárgyalták Schlözer és Krug ; az Ol'oszok közöl 
sokan foglalk:oztak a napoleoni háborukkal; Bulgarin Oroszorsrig· 
nak egy politikai, statistikai, földrajzi és irodalmi átnézetét adta 
( 1837); Ustrajolof egy törteimet irt j ebben ö ugy tekinti Nagy
oroszprszágot mint központot, melylyel szakségképen egyesülniök 
kell Kis-, Vörös-Oroszországnak, Lithvaniának. 

Németország öntudatosan és kitartással folytatta tanulmá
nyait. A franczia mfiveltségt<SJ, mellynek addig hódolt, önállósi
tani kezdette magát a napoleoni betörés idejében, mire eszközül 
ezolgált Arndt és Jahn publicistai iskolája. A közjog tökéletesebb 
ismerete nagy hasznára szolgált a történelemnek, meJJy azon 
nyugszik j s hála Runde, Danz, Mittermajer, főleg pédig Eicbhorn 
Fridrjk Károly 1) munkáinak, sok homály el lőn oszlatva a társa
dalom foko~atos haladása körül a jog terén, mellynek régieégei 
viszonyítva a külöobözö népekhez világittattak meg. Együttesen 
a közjogi és politikai tárgyakkal, régi költemények, legendák, 
emlékek, drosi, helységi, testületi rendeletek után is kutattak 2). 
1812-ben Grimm Jakab és Vilmos testvérek rólfedezték a Hilde
brand és Udebrand czim\i költeményt; s e nemzeti ének, megtap
soltatván a visszahatás ama korában, ösztönül szolg:Ut a tanul
mányokra. 

Jakab, N é m e t n y e l v t a n á b a n (1819), tizennégy nyel
vet (idioma) hc~osonlitott össze, mellyek mind egyenlő törvényekre 
vitettek vissza j aztán a N é m e t j o g r é gis é g e i-ben (1828), 
régi szerzökböl, barbár codexekböl, levelekböl, kimutatta a német 
népek kezdetleges törvényhozását ; végre a N é m e t M y t b o l o
g i á v a l ( 1835), befejezte a germán világ uj ból szervezését. 
Vilmos, a Runokra vonatkozó kutatásaiban (1821) a 
régi németek betürendes irásáról tett bizonyságot j s a H ö s i 
b a g y o mán y b a n (18~9) egy nagy északi korszakot filzött össze, 
mellynek a Niebelungok csak cpisodját képeznék. Akközben Gans, 

•) A köz ~s magán jog tört~nete. 
:) El~g megnevezni a k~t Schlegeli, Tieeke t, Görrest, Von der Ilagent, 

Docent, Benecket, Lachmant, Walkesnagelt, ,s másokat; a Költöi irodalom tőf'eé· 

nelét Gerviou~tól (1835), ki után gúnyirászatra adta magát, ~ Ronge ezakadár
ságának l ön bajnoka; Wachler ~rtekemási íolyamát a Nemzetiirodalom eörtbiete fölött a 
kö:tpkorban (1830). Különös figyelmet árdemelnek Pertz Henrik rendkivtili pon· 
tos .Monumentá•i. 
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Philipps, Klenze, Zöpfl, Waitz a német jog mélyére hatoltak, B 

ugyanazon alapokat találták ott, mellyeken Róma, Görögország, 
India joga fekszik j az értelmezetek, mellyeket Rask és Geyer a 
scandinav régiségeknek adtak, új fényt vetettek a német régisé
gekre s a költözésekre. Azonban a tudós hazafiság sokakat tév· 
útra vezetett annyira, hogy miot bevégzett hősöket festették a 
Genserikeket, Alarikokat, Odoakereket, s irigylendőnek a német 
törzs vad nagyságát, mielött a római betörés s a kereszténység 
eitéritették azt tulajdon tehetségei szabad kifejlesztését81, melly 
t a l á n fensőbbé n ötte volna ki magát A th ene és Róma müveltsé
génél. Má1!0kat a rendezetleb gondolkodásmód arra birt, hogy 
kétkedést vigyenek a történelembe, melly az emberiségre legna· 
gyobb befolyást gyakorló tényeket sem kímélte. 

Gatterer nyomába Ei cb horn Gottfried, Beck, Spittler Mptek, 
me Ily, utóbbi az Egyház s az európai államok történetét írta meg; 
Woltmann és Maozel nagyobb .alapossággal folytatták Becker Vi· 
lágtörténelmét, kiket ismét Schlossar mult felül tényismeretekben 
s magasabb nézletben 1). A bölcsészi eszmék és politikai ítéletek, 
mellyeket Pölitz, Hapfer, Mayer, De Eggers, Jeniscb, Gruber 
Carus, Breyer, Luden, SebneJJer szell8ztettek, Haeren Arnold 
(-1842) által összegyüjtettek. Rotteck, Egyetemes törté
n e t é b e n, melly annyi kiadást ért, a népek sorsát a természeti 
joggal s a politikai reformQkkal vagyis a szabadság és közjó ér
dekeivel veti egybe ; de szárazan és sok el8itélettel. S 8 és 
Dahimann az örökösödési trónokat védelmezik , de tanácskozó 
gyülekezetekkeL Sokan értekeztek a középkorról 2), Wilken a 
keresztes badakról, Raneke a XVI. és XVII. század germao és 

·német népairlll j Raumer a Hohenstaufo król és Európáról a XVI. 
század után. Korunk történeimét Saalfeld, Hormayr, Münch irták 
meg; a forradalmat B az egyidejű eseményeket sokan elbeszélték. 
Az e u r ó p a i é v k ö n y v e k 1795 után, mellyeket PosseJt 
(-1804),az Augsburger allgemeine Zeitungalapitója,tett 
közzé, B az 1832-iki dieta elnyomott, említést érdemelnek mint 
történeti okmányok j úgyszintén V eo turini K r 6 n i k á j a, Buch
holz M i n e r v á j a, P o l i t i k a i és t ö r t é n e Im i I a p j a, 

l) Kivonata a régi világ egyetemu történetének, IX. kötet ; A világtörté
mte, ·egyetemuaégben elBadva, XI. kötet, melly a XIV. ~s XV. század eseményeit 
foglalja magábau; s a X VIII. azdzod törUnete. 

') Lúd VIII. könyv 36. lap. 
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Malten v i r á g i B m e r t e t é B e, Zschokke E g y v e l e g e i a 
világ legujabb állásáról, mellyeket a korunkra vonatkozó H a
g y o m á n y o k követtek. 

Schmidt Mihály a terjedelmes N é me t ek T ö r t é n e lm é
b e n (1778 -93) nélkülözi az alaposságo t és kiható ítéleteket, 
mint szintén Krause, Risbe<:k, Heinricb, Westenrieder is, bár né
melly részben dicséretet érdemelnek. De a visszahatás után a 
napoleoni zsarnokság ellen, nem csupán a birodalom bizar alkot
mányának lassankénti kifejlését s az uralkodók családfáját kutat
ták többé, hanem a nép életét is az ö különbözö alakjaiban, hon
nan a német nemzet szelleme szülemlett. Me n zel Wolfgang törté
nete élénk de szavalatos elbeszélésében gyülöletet lehel a fran
cziák ellen. A hazafias tulzsás a szós Ludennel mindent tökéle
tesnek láttat. Pfister Keresztélynek, ki Svédorszá g t ö r t é n e
t é b e n gazdag tényekben és jó szellem ben, nem olly j 61 sikerült 
Németország története (1830-35), mellybeokülönöstekin
tettel van az oktatásra. Nincs város, mellynek nem volna saját 
történetirója j sőt egyes helységek, kastélyok, testületek sem kerül
ték el a figyelmet. Möser Justus volt első, ki Osnabruck történe
tével a nemzeti jogra forditotta a fürkészeteket. Aj scbweizi szö
vetség történetét, mellyet Müller János a források türelmes vizsgá
latával, eszmegazdagsággal s a szabadság nemes szeratetével kez
dett meg, s Monard és Guillemin folytattak, Zscbokke Daniel 
( -1848) népszerüvé tette, ép' ugy rnint Bajororgzágét. A Hanza
szövetség története Sartoriustól, Poroszországá Voigt és Lanzizoll· 
tól, a különféle néwet államok eredetét, a középkor- szabad Ligái
nak alakulását tárgyaló Kortumtól, és sok más!'k, megismertetnek 
a városok. állapotával átalában vagy némellyekével különösen. 

Régé~zek. 

A régiséget jeles régészek I) értelmezték, s föleg a két dán 
Niebuhr, kiknek egyike (-1815) Arabiát, másika (-1831) az ös 
római alkotmányt világitotta meg. Nincs olly idegen nép vágy 
idö, melly a németek által vizsgálat alá nem vétetett volna 2) j 

1) Heyne, Winckelmaun, Meiners, Mauso, Bfi<lkh, Böttiger, Wolf, Thiersch, 
Vosa, CreuEer, Müller OttfriPd, Ernesti, Hiilmaun, Gruber, Uckert, \Vachsmuth. 

") Leo, Schröckb, Le Bret az olasz történelmet tárgyaltik ; Schmidt, 
Asobb&ch és l!' ess l er a spanyolt; Gebaner a portugalt; a francziát Schröckh, Menzel. 
W oltmann; az angolt Sprengel, Woltmann, Heinricb; a s.:andinavot Schlözer, Rüh1, 
Monc, Gditer, Gebhardi, 8•1hm, Wagner, Hüllmann; az orosz t Schlözer, Müller, Evers, 
Store.l1, BHcnei~ter; a lengyelt Jekel, Spazier, Wagnllr, Brohm; a magyart Gehhnrdi, 



847 

mindén vitának, vagy müvészctnek, vagy találmánynak akadtak 
ott értelmezöi ; s a monographiákban azon előrangot érdemlik, 
mellyet a francziák a Memoireokhan 1). Az egyházi történelem 
különös fontossággal bir ott, hol naponként különbözö hitfeleke
zetü egyetemek , népek , törvények állanak egymással szem
ben 2). Továbbá történelmi és diplomacziai anyagokat készitettek 
el ö, s azok ismeretét könnyitik a R e g e:> t á k, mellyek valameily 
idö, család vagy ország minden emlékezetesebb eseményeit kezé
hez szolgáltatják a történé~znek. Ha némellyek helyhatósági von· 
zalomból s a régészeti érdekessé~ek mint való ízlésből apróságok· 
ban merülnek el, az egyetemes történetirók dolga a megválasztás. 
Az ábrándos és rendszeret1 szellem okozza, hogy ollykor a legfá
radságosabb kutatások tényleges értéke elvontságak és eszmeisé
gekben párolog el. 

Orientalisták. 

A keleti tanulmányok, mellyek, mik é nt láttuk, már a mege
lözö században n leggazdagabb történelmi forrássá váltak, nagyobb 
mérveket öltöttek, midön a béke visRzaállitotta a tudósok között 
az érintkezést. Sehultens Albert 3) volt els ö, ki a héber nyelv tö
kéletes megismerési!re a többi semi nyelveknek, küUlnösen pedig az 
arabnak ism eretét hirdette szükségesnek. 181 O· ben Sa ey Silvester 
egy a r a b n y e l v t a n t tett kö1.0zé ; s mig kezdetben a leg-

Enge!, l<'essler, 11z uj görögöt l<'allenmeyer, Túiersch, Schlosser, Willfen j 11 poroszt 
Kotzebue; 11z oszlrákot Hormayr, Cö~helberg, Meynert, Lichnouski; az angolt Dahi· 
mann, ki utóljára Francziaorsd.g forrMdalmAt irt a le ; Haeren és U ck ert egy tör: énelmi 
gyűjteményt inditottalt meg (1809), melly még most is folytattatik, 

l) FUDk, II Fridrik császár, és Ajlatoa Lajos élele; Hurter, III. Incze 
élete; Votgt, Vll. Gergely élete; Kortam, T F1·idrik élete j Boettlger, Oroadán· 
szi!J'ü Hem·ik; Pftster, Würtemberg néhány herczegének élete j Ascbbacb, Zrigmood 
esdizár élete; MüDk, Sickingen Pe,.encz élete; Bucbholz, /, Ferdinand tört~ete; 

Moeler, Athanáz; Preuss II. 1<1-idrik porosz lci1·ály élete. Brockhaus 1816-ban a 
Kmbelieket inditotta meg , mellyel< egyedrajzok ; mAs munkákat helylyel 
közzel idéztünk. 

2) A sok köz ül Neanelert, Hatiet., Alzogot nevezzük, ki elösz11vában j6 
itéletet mond elödeiröl; emlitésre mélt6k továbbá Stolberg, kit Kerz folytat, 
melly muukinak 40-ik kötete még csak l 152-ik évig jut el; Katerkamp, Rau• 
scher, Ritter, Rifl'el, Döllinger, s nehány nagyfontosságú egyedrajz. Lásd Rot· 
tecket "Észrevételei< a történelmi tanulmányokna·k menete, jellege és jelen álla· 
pr•ta fölijtt NéroetorszAgban" a Mém. de l' Académie royale des sciences morales 
et poliliques de l' institut de France-ban. Savanta-étrangera, tom. l. 

') Inslilutiones ad jhebraiuJ1dament1• linyvae eae. Ley1len, 1 ?37. 
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jobb, melly Erpeniua Tamásé vala (1613), alig néhány lapot ezen· 
telt a syntaxisnak, Sacy egy egész kötetben tárgyalta azt, . erö
teljes elemzéssei könnyítvén a héber, chaldaei, syr nyelvek benső 

ismeretét. Jones Vilmos ( -179!) úgy tekintette a keleti irpdal
mat, mint végtelen összletet, mellynek rendeltetése alapul azoigáini 
az emberiség történelméhez, s mellynek min den része az egész
nek felvilágositását eegiti elö i jól felfogott ezé!, melly azonban 
még távolról sem éretett el. Mióta Schlegel Fridrik könyve az 
indiánok bölcsészetéröl és nyelvéről (1828) ezekre forditotta a 
figyelmet, a németek ki:izöl Bopp volt elsö, ki tanulmányozta a 
sanscritot, 8 1827-ben kiadta annak nyelvtanát, miután megbiráita 
volna a Wilkinsét, melly 1808-ban jött ki; aztán Londonban a 
sanserit hajtogatás ( conjugatio) rendszerét tette közzé ös8zebason
litva a görög, latin, perzsa és németteL 

A németek közöl többen léptek e térre, nevezetesen Las8en, 
Rosen, Humboldt Vilmos 1) i Klaproth Gyula, sok utazásai után, 
közzétette (1823-24) a p o l y g l o t t Á z s i á t s az Á z s i
á r a v o n a tk o z ó em l é k ek e t. Francziaországban a Con
vent tanszékeket emelt az arab, török, tatár, perzsa nyelveknek, 
me Ilyekhez csakhamar az örmény, chi nai, maia ji és tibeti járultak. 
Chezy Leo ( -1832) volt elsö, ki a sanserit mellett Európában 
nyilvánosan fellépett; De Guigoes-el meginditotta a k i r á l y i 
k ö n y v t á r k é z i r a t a i i s m e r t e t é s e i n e k é s k i
v o n a t a i n ak rendkivül fontos közzétételét i 8 igen termékeny 
lévén a keleti történelem és irodalomra vonatkozó könyvekben, 
hatalmas tanítványokat képezett. Remusat Abel ( -1832) azt esz
közölte, hogy a chinai ny elv elsajátítása nem kerül több nehézsé
gökbe a tanuloknak mint más, az általok bes2lélttöl különbözö 
csoporthoz tartozó nyelvé; Pauthier, Julien, Bazin, Pavie, Biot, 
Sédillot sokat fordítottak. A Párizsban alakult Á z s i a i t á r· 
s a s á g n a p l ó j a ( 1822) bizonysága és leltára az Európában 
átaJánosan lábrakapott keleti tanulmányoknak. 

Saint-Martin Antal főleg az örmény nyelvre adta magát, e elő
segitette azzal Le Bea u H is t o i r e d u B a s E m p i r e czimü 
munkáját (1829 --33). Pietro Mechitar di Sebaste &tya, föl akarván 
éleszteni övéi között az értelmiség tüzét, melly elfojtatott a "'római 

1) ÁtaJánosau ismeretesek az orientali~ta. R.,iske, Micbaelis, G. Eic.bborn, 
H&rtmaun, Ritter, Creu~~:er, Görres, Daviss Bohlen, Rhode, Platb, D~ Hammer, 
Cbampollion, Roselliui, Peyrou, Lepsius ••• , 
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Egyháztól történt elszakadás után, a velenezei tanácstól San Laz
zaro szigetét nyerte meg (1717), hol· a Szent-Antal apát rendét 
helyezte el E egy nyomdát állított, mellyből, nem különben mint 
a Bécsben, Konst~ntinápolyban, Smyrnában, Moszkvában és más 
orosz városokban, söt még Madrasban is felállitottakból, elemi és 
tudományos könyvek s fordítások kerültek ki j minél fogva mind 
nagyobb kiterjedést vett az örmény irodalom, melly azonkivül 
hogy megismertet egy eléggé fontos országgal, a szomszéd tarto
mányokra is világot vet. 

Másutt ismertettük a munkákat 1) 1 mellyek Aethiopiára és 
Egyiptomra vonatkoznak. Ez fölfedezettnek mondható j s jóllehet 
mindenik azt igényli, hogy külön kulcsot találf a képbetükhöz 
(byeroglyph), abban mégis mindnyájan egyetértenek, hogy a kópt 
nyelv ismeretével kell kezdeni, mellyet azok fordítanak. 

lndiá.ban a tudós angolok folytatták munkálkodásaikat, s 
gY.akran küldenek Európába kiadásokat és fordításokat a Vedák
ból, a Puranákból és költeményekből : kutatják a buddhista elága
zásokat: már eddig ezer kétszáz felirat, ötvenezer érem, szám
talan metszvény ismeretes kUlönbözö nyelveken az ottaniak közül
Az A r i a n a A n t i q u á-ban (London 1842) Wilson mindazt össze
gyüjtötte, a mit csak az Indiában és Afgh~~oniában eddig talált 
minden korbeli érmekre vonatkozólag tudtak. Stepheoson 1848-ban 
a bombayi ázsiai társasághoz az indiai nyelvek nyelvtani ezerke
zetének vizsgálatát nyujtotta be, mellyben kimutatni igyekszik, 
iniszarint a különbözők két nagy elemből állanak, . mellyeket most 
a sanserit és tamil képvisel. Észak és közép India szavainak leg· 
nagyobb része sanscrit, mig a félszigeten a tamil gyökök ural
kodnak. Ebből s a néprajzi észleletekből azt következteti, hogy a 
brahminoknak északon megérkezése előtt, Indiát egy teljesen kü
lönbözö törzs !akta attól, melly délre költözött, s hogy a népek, 

~ mellyek elfogadták a költözők nyelvjárásait, az ősi nyelvnek sa
játos szólamokat élil nyelvtant őrizték meg. A brahminokkal együtt 
déli Indiába a shatriák és vasiak törtek be, s e három fő kaszt 
gyakran elegyült törvényes házasságok utján. A br ahmin nyelv 
szavai az ősi nyelvbe olvasztatván, a pracritot, aztán a kiadit hoz
ták létre j miként a perzsa és arab szavak, hasonló módon vegyit
tet ve,, a hindostant szülték ; s a latin szavak, a kelták és teutonok 

1) II. könyv 571-2. lap. 

XVIIL 54 



850 

által az 8 kezdetleges szójárásaik tllrvényei szeriot m6dosíttatván, 
Európa jelenlegi nyelveit ncmzP.tték. 

A történelem tehAt a classiku~okon kiviil más okmányokból 
iR volt merithetö; s a sa~sanida érmek, Cil-Minar emlékei,_ Ca
lida~a, Mirkhond, Finlu>~~Í miivei, s Dabi!!tan, corenei Mózes, s 
egéRz indián é!l tibrdi. kiinyvtár léptek a tül'lénclem szolgálatába. 
A nyelvészek fiirkés;!;cll~i, nem szoritkozván tiibbé a Rzónyomozá
sokra, hanem a ny Hl v ek iisszckötteté:;ét kutatván, világot vetettek 
a történclem-eliítti idilkrc s a köiWzésekr<1. 

Ennélfogva a fürkésző szem r1em szoritkozhatott többé a 
Sinai, az Olymp vagy a Palatin látkörér<'. Ar. Áriában !l Zoro
astet· könyveiben lísré~i milveltséggel s egy nllát~H~l találl(ozunk, 
melly a guebrik kUziitt egész mostanáig fcntal'tottu magát j Rask 
kimutatta a Z e n d a v e s t a s a zcnd nyelv 1) régii!égét és 
hitelességét j Burnouf Euge n, Y a ~ n a ra vonatkozó értelmezésé
ben {1835) megállapitotta ama nyelv szabályait j rájött, misze
rint a pali egy köznépies szójárása vala a sanscritnal(, melly a 
buddhismussal Indiából Indo-Chinába vitetdt át; s eléje tévén 
kor tekintetében a zendet a sanscritnalc, a legrégibb nyelvjárások 
kiindúló pontjául az Aria magaslatait vette föl, honnan aztán a 
müveltst.g ér; vallá~ útmutatása mellett egész kelet Ázsián keresz
tül, a buddh ismussal pedig északi Ázsiaba követte azokat. Az 
Ariatól a mü velts~g Mcdi:iba és P erzsiába terjeszkedett ki, melly 
nek titkait az ékforma irásból igyekeznek kibetüzni. Erröl lege
lőször a dán Munt••r beszélt a kopenhagai akademiában 1798-ban, 
de kielégitő felvilágositás nélkül, mit. Tychs~rr, Herder, Lichten
stein sem voltak képesok ny új tau i. Grot~fend ama feliratok nyel
vét zendnek állitotta j s e nyelvet használták Rask és Saint-Mar
tin, hogy kibetűzzenek néhányat a persepolisiak közül. Az ékala
kú abc-P.t aztán Burnouf á liapitotta meg, semis tulajdonképen assir 
eredetünek tüntetvén azt fel j melly eredményt Lasr;en is megkö
zelítette. 

Egyidejűleg emlékekkel Íll azoigáltak nekünk ama tájak
ról: 1840-ben Flandin és Coste a franczia kormány megbiz&sá
ból bejárták Perzsiát ; Ker · Porter és Texier megismertették Ista
kar romjait; Babylon romJai között feliratokat gyüjtöttek, mely
lyeket mindeddig nem sikerült értelmezni ; 1843-ban Botta Emil 

1) Ueber dru Alter und die Er.htheit der Zenthprache und d.e11 Zendavesta. 
Kopenhaga 1826. 
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nagyszerű maradványokat födözött fel, mellyeket Ninive romJai
nak 1) állitottak, és sok találgatásra adtak alkalmat, különösen 
Raulihson részéről. Egész városok, s még gyakrabban emlékek 
fedeztetnek fel naponként Amerikában, mellyck azonban minded
dig némák, miként a hagyomány. 

Földlelrók. 
A földleirás, nem névmutató és jegyek halmaza többé, szintén 

kötelességének tartotta számbavenni minden egyes népuél a müvelt
ség összes elemeit; a dán Maltehrun Konrád ( -1826) tényleges 
ismeretekkel érdeket és költői sz inezetet tudott abban összekötni; 
a porosz Humboldt Vilmos (-1835) társitja ott az ásvány, hegy, 
égalj, népleirást, anélkül hogy a természeti tanok gyöngítenék köl
tői erélyét; s Ritter Károly szilárdságot és fényt kölcsöntiz az 
összehasonlított földrajz nagyszerU nézeteinek, m időn meghatározza 
földgömbünk arczuJatának jegyeit, s a befolyást, meUyet annak 
k ülalakja gyakorolt, akár a fölület természeti tüneményeire, akár 
a~ azt lakó népek költözéseire, törvényeire, főbb eseményeire. 
Utazók és hitküldérek értesítései mindinkábh világosságba helye
zik az emberi termé~zetet, a távol titkait, a polgárosodás utait_2) 

l) II. könyv 395. lap. 
") A iülfedezések nagyon gyarapodtak ez ntóbbi idökben, mellyek köziSI 

mi itten csak n!!Mnyat érintünk u. JegfontoMabbak közöl. 
Régi érte~itéseltböl ngy látszik, hogy Afrikán, főleg rabszolgák szállitá

sának czéljából, kereskedelmi utak vezettek keresztül, de ezek nemcsak elő 

nem segitették a tudományt, hanem inkább akadályozták az ut.az6kat és isme
reteket. D~pper jelzett egyet, mellyet a cong6i portngalok jártak, Aumico és 
NimiemRyR tartományokon Itereszfül j Von Sancos egy másikról tesz emlitést 
Bengnela és Loango között a Mozambique keleti partján. Az angolok, kik a 
Foktól igyekeztek behatolni, meggyilkoltattak j s Lobo atyának sem sikerült 
Malindaból Habechebe juthatn i, daczára auualt, hogy ott régi utak léteznek j éa 
egyetlen európai srm járhatta be azt, mellyet a benaziilöttek Sornaulis és Ber· 
beria partjai R bemö Afrika kö .. ött iamernek. Egy másik, melly ujabban fe
deztetett föl, Cseondától a bensö fensik észak-nyugati részén keresztül, a fellúk, 
timbok, burok, mandingok és segokhoz veBet. Balbi ráhagyta magát szedetni 
Douville állitása által enntlk egy utjára vonatkozólag. 

Dél-Afrika 1mgol hitküldérei külünféle állomá~okllt alapitottak a parttól 
befelé j Livingston Koloh<'nghen :l.lland6sitot.t egyet, a Mli ~z~lesség 24• 48' 
alatt, s 2::1° 32'-ra a párizRi rlélkiirtöl. Onnan beljebb nyomult fürktl81!:eteivel, 
s 1852-ben Laond6.ba jutott, melly fóvároKa Angolának nyugati Afrikában, két 
ezer föld_rajzi mérföldnyi utal. tévén mog, majdnem ismeretlen tájakon. Aztán 
nyugal1ól keleire fordulván, százhuszonnyolc>. chilometerDyi hosszu utat hagyott 
maga ut{ul, mig elérte a Liamye folyót, mellyen honosaiholl tért viss~:a, le tudt~ 

ö4• 
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Egyetlen tekintettel átölelni az ~gész emberi nemet, a rMII· 
letes tényekben fölfedezni a törvényt, melly előidézi a haladást 
s melly azt vezérli, a mulékony eszmékb/il kifejteni az örök eaz
mét, a változhatlan igazságot kihozni az ezerféle változó alakok
b611 mellyek azt képviselik, szóv.al, a törtéslelem valódi bölcsésze
tét adni, emberfölötti munka. 

:Másutt érintettük l) a muokákat, mellyek e nem ben kísérle· 
teket tettek, s melly~k ollykor annyira mennek, hogy megsemmi 
siük a gondviilelés eszméjét. Azonban figyelemre mélt ó, hogy a 
megelőző korokban átaUnos volt az emberiség folytooosan foko-
zódó hanyatlásának eszméje, s következésképen a vá.gy vissza
térni a multhoz; az angolok forradalmukban a hébereket hozták 
uj ból sziore j a frannziák a görögöket és rómaiakat i Macbia.velli 
csak a kezdetekhez való visszatéréssei tudott ujitani j Roitsseau 
azt mondotta, hogy a társadalmi élet mestersége naponként miod
iokább feledésbe megy. Most ellenben közös a haladás eszméje, 

magAnak kötelezni a nég(\reket,. s a legjobb ~rtesité"ekkel szolgá.It Afrika 
bensej é rl:ll. 

Ama röldrészt illetöleg emlitésre mélt6 még Richard wn, Barth .Ss Ouver
weg fürkédzeti utja is északra az .. gyenlitötBI. Riehardson Tripolisból indul
vAn ki 1860-ben, mintá.n Sudanba jutott volna, megbalt Kukában Bornou fö
városában. Két porosz társa Afrika ssivéig nyoDJUlt, s Ouverweg sún~n Kuká
ban halt el. Barth hosszabb idPig tu.rt6zkouott Tombnctuban, s már holtnak 
hitték, midlln 1855 ben Marseiliebe érkezett. Vogel E•luard, ki ö t eltSrte, elsö 
hatolt ba a fellahk birodalmába. 

A Ptejade nevü angol gl:lzös 1864. ml1.jusban a Niger foly6ra bocsátkozott, 
megerősítette ennek a Benne foly6val azonosságát, s kétszázötven angol mér
földnyire nyomnit beljebb miuden ml1.s utaz6nU az afrikai szárazröldön; 8 hat
vu.nhat haj6s kHzlll egyetlen egy sem veszett el, B hat. biSt alatt Angliáb61 ·eg~u 
odáig jutottak, 1\fá.sok azalatt a N' gami tavRI. födö zték fel ; B Livingston 
elsB tette meg az ut.at llz atlanti partokt61 az indiai ocean partjaiig. 

A katholikus hitküldér~k szintén tesznek ltözz.S útleirásokat, ~B pedig a 

közép afrikai missiók elömozditt\sa cdljáb61 alakult Mária tl1.rsulatheliek :Auszt
Jiá.ban, az afrikai hitküldéreh társulata pedig a Propagazione della {ede-ben. 

A philadelphiai Dr. Kane 1864-ben az északi sarkon egész a 82 ° 30' -ig 
hatolt, s keresztill törtetvén az elsl:l jógtorlaszokon, egy hajóahat6~ tengerre 
találi, mellyen nem lehetett látni usz6 j~ghegyeket, j6lleh et a szél .Sszakr61 
fútt. Be van tehát bizonyítva, mit már elllbb gyanitottak, ·hogy t. i. a legna
gyobb hideg nem a sarknál van, hanem részben a tengerömlhelttéH s az ezek 
által tovavitt jégtl:ll f'öltételez te tik. A növénytani sa dc, az t. i. hol legcseké
lyebb a növ.Sny-nemek száma, 8 Winter szigeten van az északi eztSiesség 
66 ° 30' alatt. 

1) I. könyv 25. lap. 

/ 
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mellynél fogva semmit nem vetünk meg abból, ami -voltt f"~ltéve, 
hogy tökélyesbüJétJ volt az, szemben az előbbi állapotteJ; s bizal
mat meritünk abból a szabadság és mélt6ság folytonos gyara
podása iránt. 

BABIIDTOZÖ'l'ÖDIK FBJBZBT. 

Sz ép m íí v és zetek. 

A szépmfivészetek ünnepélyek, festmények, emlékek rögtön
zésére sz61ittattak el<S a forradalom, majd a h6ditó által j de 
annyi, ollykor nagyszerU megbízatások, ugy _látszik, nem é!'intet
ték a müvészek szivét, mert nem emelték <Iket feljebb az utánzás 
lépcs8jénél. A jacobinos David ( 1750-1825) a forradalom hal 
batatlan jeleneteit ábrázolta, kezdve az eskün. A Nép szobra, 
mellynek a királyok szobrainak töredékeibal kellett készülnie, s 
Pont-Neufbidon elhelyeztetnie, egy Hercules volt, homlokán v i l á· 
g o s s á g, mellén t e r m é s z e t é s i g a z s á g, karjain e r ö 
é s b á t o r a á g feliratokkaL Nyomo1·ult felfogás! Marat meg
gyilkoltatásában, melly kitUnö alkalmat azoigáltat a müvészetnek 
egy gyülöletes szinleléa szinezésére, az érdeket a meggyilkoltban, 
s nem Cbarlotteban összpontositotta, kiben pedig· h8s n8t kellett 
volna M.tniok Brutus magasztalóinak. Mint tagja a közokt!ltási 
bizottságnak kétezer négyszáz fraokot utalványoztatott tartási dijul 
öt éven át fiatal mfivészek ·részére, kik önképzésök végett Olasz
országba vagy Flandriába mennént~k. Intézte a nemzeti Muzeum 
berendezését, s javaslatában, melly esküdtszéket sürgetett a szép
mfivészetek részére, oda nyilatkozott, miszerint "a müvészeti em
lékek nem csupán a szemek gyönyörködtetésével érik el czéljo
kat, hanem az által, ha áthatják a lelket, s mély benyomást tesz
nek a szellemre." 

Ezt azonban csak mondotta s nem érezte 8, ki szerzemé
nyeiben és ·viseletében mindig classikus, a szinezésben halvány, 
az indulatok festésében jelenetea8, a vázolásban kemén) volt. 
Napoléon százöt ezer frankkp.l fizette a koro oázás t ábrázoló fest
mény ét, melly legnagyobb kép Francziaországban j s hetvenöt
ezerrel a sasok kiosztá@át: mindkét festmény szinpadias és hideg. 
A Szent-bernard i -átkelésben jobban 'Sikerül t neki megvalósitaní a 
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császár ama mondását: "'l'egyétek, hogy nyugodt legyek egy tüzes 
ménen." Visszatérvén a Bourbon ok, hatvan ez.er fraokot kapott 
egyenként Leon idásaért s a Sabinák elraboltatásaért, azonkivül 
buszezret, amiért metszetni engedte azokat. De számüzetvép régi 
véleményeiért, Brüsselben balt meg. Töle származik, mit a csá
szárság styljének neveztek, e melly elterjedvén a. hóditásokkal, 
de a elaesikai vagy köztársasági ihleté-sek nélkül, csupán a ro
szabb részt, t. i. a technikait tartotta meg. 

Gerard ( -1837) óriási mérvekben állitotta ~lő IV. Henrik 
bevonulását, az austerHtzi és marengói csatákat, kifestette a Pau
theon ormóit, s nagyobb érzelemmel Corinnát a myseni fokon, és 
ez. Teréz elragadtatását; jobbr.n sikerültek neki az arczképek. 
Gros (-1835) ötven évet élt, s azok közöl harminczat egyidejii 
tények festésében töltött el, olly modorban, melly hasonlithatlanná 
tette öt. Mindazáltal David igy irt neki: 11Mikor készit már ön 
egy történeti festményt? az idö halad, mi öregszünk , e ön még 
nem hozott létre ollyat, minek valódi történeti festmény a neve ... 
Váljék meg a himzésektöl, a csizmáktól . _ . Hamar, hamar; la
pozza Plutarchot, ábrázolja Themistoklest . . . 11 S ö pedans éa 
akademikus izlésü tárgyakra adta magát. 

Canova 1) ujabb müveiben nem érte utól az elsőket. Napoleont 
s más h ö B ö k e t és h ö B n ö k e t ama vérböJ mint félisteneket 
képmásolta le ; ha e meztelenségek kedvére voltak Paulinenak, 
ki egy Gratia mintájául ült, Napoleonnak nem tetszett Hercules
ként látni magát képmásolva; neki, kinek szürke felöltöjével és 
jellegzö kalapjával kellett az utókorra átmenni. Abrázolás köz
ben Canova több olly igazságot mondhatott neki szembe, mely· 
lyek ritkán hatolnak át az elöszobákon, s hogy mennyit vett el 
Rómától az által, hogy elvette pápáját A rolivész megérte, hogy 
visszahelyezve látta azt ; s akkor az olssz · ko1·ml1nyok által köve
tül küldetett, hogy visszaszerezze Párizsból a müremekeket, mely
lyeket a hóditás halmozott össze, s a hóditás vett vissza. 

Cagnola Lajos marquis (- 1833) Milanóban Sempione dia
dalivét állitotta fel, melly egyike a legnagyobbaknak és legszebbek
nek e nemben ; egy másikat is eszmélt ki, mellynek a Moncenison 
kellett volna felállitatnia tiz láb átméröjü száznegyvennégy oszlop
pal; s templomokat, pRlotákat, tornyokat tervezett a legszabato-

1) Lásd R XVII. könyv 720. lap. 



sabb izlésben, a classikusoktól még olly épületekb"n sem térvén 
el, mellyekt·öl azok11.ak fogalmuk sem lehetett. 

Ez iskolához más nagyszerü és hideg festők is tartoztak, 
mint Girodet, a mi Camucioóiok és Benvenutóink, kik Mengstöl 
származnak, az igen kecses Andrea Appiani, B mások, kik birtak 
annak tulságos szabályosságával de nem értékéveL Akademiai 
megszokásból a Szantek görög szobrok mintájára alakittattak j. uj 
rendeltetésü épületekre a rr.giség j ellegét nyomták j a Pautheon s 
a Quadrata ház templomok let~ek Nápolyban és Párizsban j tözs
dék és vámházak utánozták a Propileumokat vagy Thesens temp
lomát. Ki látni akarja, miként itéltek a szépről kizárólag az alak 
szempontjából, olvassa el Bossi József értekezé11eit Lionardo Úr
vacsorájáról, s a S z o b r á s z a t t ö r t é n e l m é t a ferrarai 
Cicognara Lipóttól ; Canova egy életirója azt moodatja vele, hogy: 
"keresztény elvekkel -semmiféle eszményi ezép sem lehetséges; 
valódi müvészet csak a régieknél található j s miothogy azok a 
gondolat és érzelem windeo alakját kimerítették, nem marad 
egyéb hátra, miot utánozni a görögöket és rómaiakat." Azt hit
ték, akademiák alapitásával felbátoritják a művészeteket; s a 
milanói dicsekedett a díszítési tiszta ízléssel, mellyet az Alber 
tolliktól sajátitott el; a vE;leoczeiben Matteini Theodor, Pistojából, 
jó ianitványokat képezett, mioők Demin, Hayez, Politi, Lipparini, 
Grigoletti; mig az öreg Ferrari iskolájából Zandomeneghi, Ferrari 
a fiu, Fracaroli szobrászok kerültek ki. 

Azután a romanticismus a szépmüv~szetekbe is bevette magát 
s a visszaMrés a közép-kor felé inkább feltünt azokban, mert az 
érzékek alá esett, s elütött a környezettől. A Brutusokat és Atri
dokat a Stuartok, Gray, az lnquisitio, a dogek váltották fel, hün 
tüntetve elő az erkölcsöket, mi& némellyek elégnek tartottak j mint 
nem különben eredetiségnek hitték a személyiségek változtatását, 

megtartva azonban a csillámot, a szenvedélyes jeltmeteket, szóval, 
a puszta külsö életet; vagy pedig a szobrokban kecstelen vézna
sággal cserélni fel a szabályszerü kerekdedséget. Illy ízlés jelent
kezett az emlékeken is : de miként minden utánzással történni 
szokott, sok abban a discordantia, s nagyon elüt a mostani szoká
soktól.-

Illymódon a müvészetek, mellyek kezdetben lelkesültség, az
tán ízlés voltak, mo11t féoyüzésül és divatul azoigálnak j miért is 
tökélyesbitésnek hiszik a részletes változtatást, s nem támadnak 
nagy mü>észck1 kik valamit adnának' elődeikhez; mert hiányoznak 
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ama nagylelkü vagy ajtatos hiszemek, mellyek szárnyakat köl
csönöznek a müvészetnek. A kiállitások, mellyek ösztöndsül min
den országban szokásba vétettek, letéritették müvéezeinket a 
helyes és meggondolt utról; s hogy bizelegjenek a köz.önség 
szellemének, melly gyakran különcz s az ujdoneágon kap, inkAbb 
a percznyi hatásra mintsem a maradandó tetszésre gondoltak. 
Magok a kicsiny, gipsz és lombékitményekkel diszitett, moetani 
házak sem igen nyujtanak alkalmat ama nagyszerü munkálatok 
gyakorlására, mellyek ollykor magukban v~ve is elégségesek egy 
müvész_ feltüntetésére: h~~o néha ellifordalnak illy építkezések, kép
zeliS erllben meggyengült idBaebbekre bizatnak, kik már az elsö 
fogamzattal, melly küls6 és anyagi, kimerülnek, mig az ifjabbak 
legfeljebb olly befejezéshez képesek jutni, melly 1:oszul palástolja 
az érzelem hiányát. 

Kevesen fogták fel, miezerint a szép az igaz fénye j hogy 
tehát a rolivészet nem_ ezé l ja önmagának, sem puszta kéje az ér
zékeknek; hogy legfllbb eszköze az igazság elöállitva az indulat
ban j hogy az alaknak az eszmék mezéül kell azo lgálnia, mellyek 
alapja az erkölcsiség. Egynémolly elméletiek, ez uj nézpontra 
helyezvén magukat, helyesen ajánlották a ezépet, melly a kifeje
zésből azármazván, inkább a lélekhez szól minteem az érzékek~ez i 
akarták, hogy elBbb az érzelem reformáltaesék, e csak azután 
annak nyilvánulási módja: mi egyedüli. ut arra, hogy a szépmü
vészetek az emberiség nyelve, a meghat6 erB nyilvánulása, e 
harcz legyenek a szAmitó önzés ellen. De az akademiai elméletek 
tulaulyban vannak nálunk olaszoknál, kik a technikai részben 
elsliséget igénylünk magunknak; s büszkék lévén kitünö ábrázoló
ink és szinezöinkre, s még sokkal inkább táj, távlat és arczkép
festliinkre, az érzékiségen csüggünk, s nem igen talál meghall
gatásra, ki az eszményiség mellett beszél. Némellyck a közép kor
ból Görög s a mostani Olaszországból állitanak elénk jeleneteket, 
vagy szanteket; de a reform nem állhat a viseletek és kifejezés 
valamivel nagyobb igazságában, tisztább vonalakban, jobb rendben, 
ízlésesebb beosztásban, hanem igenis a bensli életben a a azép
aégnek oktatóvá tételében. 

A azobrászat szintén nagyobbszerü kisérleteket tett i s Finelli, 
Tenerani, Bartoli ni, V ela nevei az utókornak vann-ak szánva, ép 
ugy mint a Sempione iv tetödiaze s a Nagypéntek Milanóban, 
melly bizonyságul fog szolgálni, miként hanyatlik, ki dicséreteket 
éa megbizatásokat vásárol, a helyett, hogy edzené magát a basz-
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nos ellenmondás közepett. Csakhogy a tanulmányok tulhöveJked
nek a Venusokban, Ledákban, fürdö-alakokban, holott pedig a nép 
egész mást várna: a temetök ben, a megelmélésre legméltóbb valóság 
eme helyein, igen ritkán találkozunk igazsággal· az alakokban 
ugy mint a feliratokban. Kevesen bátorkodtak a természetig föle
melkedni, s egy imádkozó gyermek 1), egy önmagadó szUz, egy 
Masaniello, egy Spartacus egyszerü szobrába önteni lelket; s nem 
látjuk eléggé elhagyatva a szerzödésszerü szépséget ama ezüz szép
ségért, melly a lélekhez szól. 

A polgári építészetnek elég foglalkozást adott egész városok 
ujjáalakitása, s még inkább azok szépitése, az utczáknak a meg
szaporodott kocsik arányában való szélesbitése, a kikötök, hajó
mühelyek, fegyvergyárak, bazárok, csatornák, hidak, országutak, 
gátak épitése. Némelly hefyHtt, főleg Amerikában, nem ügyelnek a 
szépre, hanem csak a hasznosra, alkalmasra, gazdaságosra ; másutt 
nem bátorkodnak uj ösvényre lépni, még ott sem, hol uj szükségek 
merülnek fel. Az olasz építészek nem annyira templomok és palo
tákon, mint inkább szinházakon gyakorolták magukat, melly rész
ben a világ nekünk hagyja az elsőséget: de nem csak nekünk 
van okunk fájlalni a nagyszerüeég hiányát az emlékekben, mely
lyekre az egyedüli dicséret az, hogy csinosak, s épen ezen dicsé
retben lelik kárhoztatásukat Midön nem paloták, han~m házak 
fognak épülni, mellyekben a lépcsők,· félrehelyek, vizvezetékek, 
kémények, ablakrácsozatok, az uj kényelmek nem rendszertelenül 
összevissza, hanem kiszabott helyökön lesznek , akkor leend majd 
lehetséges némi eredetiséget felismerni. Ha az építészet hijával 
van az eredetiségnek, azt jelenti, hogy a nép is nélkülözi azt. 

A metszészetben Volpato és Morghen dicsőségét a milanói 
Longhi József és Garavaglia tartották fen, kik jó iskolákat alakitottak; 
mint szintén Toschi is egy kitünöt Parmában. A riminii R~saspina 
( ~1835) kiválólag megnyerte a külföld tetszését. A római Battista 
Pinellinek kitünöen sikerült régi és uj viseletek, a római és görög 
történet vagy a Divina Commediából, Tassoh611 Ariostoból, Don 
Quixoteból vett egyes tárgyak választóviz által való ábrázolása : 
Me o Pa t a c c a-ja a metszök között ritka eredetiséget mutat fel 2), 

' 1) Pampolonitól. Az 8 Brunellescbije nagyezerü reményeket keltett, maly
lyeket a halál mEttszett' ketté 1849-ben. 

2) Lásd Materiali per la storia dell' incmooe in rame e in leg110, 1801. 
Zani, flórenem po.pt61, ki a SzdpmUméuetek· encyclopdediájának (1819-24) i• 
szenllje. 
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A mctszéanek aztán a kőrajzban támadt vdélytáraa, mit a 
prágai Bennefelder Lajos (-- 1 830) talált fel. Igen jól megfelel az 
a napjainkban átalAnossá vált szükségnek, mellynél "fogva mindeuki 
.közzé akarja tenni saját eszméit; ez uton a festő közvetlenül, esz
közölheti azt, anélkül, hogy másolóhoz kellene folyamodnia, 

A divat fa vagy aczél-wetszvényekkel disziteni a könyveket, 
uj foglalatosságot nyujtott a mtlvészeknek, s ha a wennyiség 
sok részt juttatott azokban a gépiességnek, egyszersmind a véső 

merészségét, s a hatások olly ismeretét tüntették fel, melly két
ségbeejtette a elaasikai iskolát. Kül6nösen a francziák és angolok 
ragyogtathatták e nemben amazok a szellemet, ezek az ecsetet ; 
annál is inkább, mert nem volt szükség a szinezésre : de Mercuri,. 
Lelli, Mar!ini, Calarnatta olly nevek, mellyeket Olaszország a 
legkitünőbbekkel is szembeállithat. Érem- és drágakö-metszésben 
jelesek voltak a római Calr.ndrellók Berlinben, Pistrucci London
ban, Girometti, Berini, Puttinatti, Pichler, s a. cremonai Belt
rami 1). 

Oroszország nagyszerü épületekkel gazdagítja magát. Szent
Izsák templomából, mellynek alapjait N agy-Péter a luganói Ma
d ern o terve ezerint 1717 augusztus 6-án a N ev a partján tette le, 
II. Katalin méltó emléket akart alakitani a höshöz, ki azt tervezte, 
miért is Renaldi építészezel ujra kezdette 1768· ban, s egészen 
márványból kellett volna lennie. Ő meghalálozván, téglával foly
tattatott az építkezés j s .már-már nyomorult müvé volt válandó, 
midőn Sándor császár Montferrand épitészszel láttatott ismét hozzá 
il olly módon végeztette be, hogy arányaiban csak a. Szent-Péter· 
nek, az anyagok güzdagságát illetőleg egynek sem enged. Moskva 
nagyobbezertien kelt ki hamvaiból, a a Kreml bármelly királyi 
lakkal vetélkedik. A müvészek ott legnagyobb részben olaszok, 
főleg Ticino cantonból j kik közől némellyek a legtávolabbi tésze
ket keresik fel, s mostanában is holységeket és városokat készi
tenek a Kaukazus hegyei között a jövő polgárosodás részére. Az 
orosz Brulof képzelemdus és hibás nagy festményeivel bámultatta 
magát Európa által. 

1) A.z üvegfestéi mtivészetét a mila.t~6i Bertini .János éle~ztette fel, mely
lyet aztán fia J 6zsef s a fl6renczi Botti nagyobb tökélyre vittek. Megemlíthe
tök még Barbari Jakab római mozaik-müvész, a zomR.nczoz6 Bagatti, a hosz
s~.úkás gömbölyded fakosa•·akat metKző sienai Baruetti, s a k8rajzol6 Fanolli di 
Cittadelln, ld a Willisekben talán uelovábbját érte el e meqterségnek. 
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Dánia Thorwaldseunel (1769-1844) dicsekszik, ki minden 
müvét Olaszországban készítette, mellyek részben hazájába vitettek, 
mint példányai a bevégzett szépnek, részben nálunk maradtak, s 
ollyanok, hogy megérdemlik, miszerint a elaasikosok k!Szé helyez
tessenek. Ő vetélkedhetett volna Canovával, különösen a féldom· 
bor-müvekben: de felhivatván a mérközésre vele VII. Piusnak a 
Szent-Péterben egy emlék-állitásban, hidegen fogalmazta jelveit 
ama nagyszerü pápaságnak, mellynek diadalát jelzendiS, az egész 
katholikus és nem katholikus világ, olly sok szerenesés czélza· 
tot talált. 

A zürichi Fuseli (Fuessli) Henrik ( 1738-1825) a költészetet 
festészettel cserélvén fel, irt e müvészetröl s Olaszország csarno
kaiban arra vonatkozólag tett tanulmányairóL Szerelmea Michel
angelóba, s miként az, nem hiszi lehetségesnek a méltóságot-- cse~ 

lekvés, nem a fönségest nagyitás nélküli; megvetette mindazt, mi 
nem átgondolt és ·okadatolt, s olly móclon kezelte az ecsetet, hogy 
Piranesi azt mondotta neki: "Ez nem rajzolása az embernek, ha
nem gyártása." Londonban hizelgő fogadtatásban részesültek 
némelly bizarr festményei, millyenek a Lidércz (incubo ), Milton, s 
még inkább Shakespeare Csarnoka, ki a jellemek végtelen sorát 
azoigáitatta neki. Nagyobb sikert aratott a metszéshen1 nem 'sért
vén a szinezés különczségével. 

Angliában sok idegen müvész keresett foglalkozást ügyessé
gének; az urak és társulatok mértéket haladó áron vásárolták a 
mesterm üveket, minélfogva bámulatos gyüjteményét lehetett ott 
szemiéin i a remekmü veknek:, mellyek előálli tásához legkevésbbé 
járult. Lord Elgin, követ a török udvarnál, ennek beleegyezésé
vel nagyszámu régi szobormüveket és feljratokat szállitott Athen-

. ből Londonba, többek között Theseus és az Iliasus szobrait, a Par
thenon féldombormüveit és homlokzatát. Az állam által, Ennio 
Guirino Visconti becslése szerint, harmin ez öt ozer guineén megvá
sároltatván, a britt muzeum legszebb díszét képezik; s Európa 
felzudult, mert ép akkor, midön más népeknek visszaadattak elra
bolt emlékeik, ezektől megfosztották a görögöket. 

S jóllehet ama sziget inkább a hasznos rnint a ezép müvé
szetek hazája, mindazáltal l 815-től 30-ig nagy korszakkal birt. 
Idegen iskola szarint képzett festészei szeretnek sietve s c~ak ugy 
föbb ecsetvonásokban festeni, mit Rubens-roodornak neveznek ; 
alig · jelzett személyiségeket csoportositanak ; megvetik az alakot 
és szabatosságot, inkább az összlet haiását s az elsö feltünést ke-



860 

re&vén mintsem a tisztaságot és hibá.tlanságot : némelly festmé
nyeikről azt hinné az ember, nem egyebek festék-deszkllkná.l. egy 
munkanap végén; s csak feszült figyelemm13l lehet azokon valami 
alakot észrevenni. Hajlandók lévén a tulzás és különczségre, ,nem 
léptenként hanem ugrálva haladnak a szinezésben ugy mint a 
miialkotásban ; mint a hatás festői, kitünök, hol számítáara és gé
pies ügyességre van szükség. Ugyanazért a müvészet ~önnyen 

iparrá válik, miként most az illustratiókban tapasztaljuk. A viz
festészetben mostanig is övék a fölény s az all' aquatinta-metszés
ben sem vesztették azt még el. 

Vallás és metaphysikai lelkesültség hiányában, egyesek sze
szélyeinek kellett engedelmeskedniök, köz-életi arczképekkel és 
festményekkel, vagy j elenetekkel költeményeik és regényeik ből. 
Lawrence arczképeit, ki Reynolds tanítványa, bár egyébként ha
nyagúl festvék, becsesek.ké teszi a méltóság, melly a f8kön el
ömlik, s jól illik a szabad néphez. Még a történeti tárgyakban 
is inkább a részletet, az apró Latásokat, az adomát keresik. 
Wilkie bizalmas és ábrándos jeleneteket fest, mellyek a vig és 
megható között váltakoznak. Sokan apró festményeken végtelen 
sok személyt csoportositanak, mint p. o. Farner H a n n i b a l a z 
A l p e s e k e n, C a r t h a g o a l a p i t á s a, A z e g y i p t o m i c s a· 
p á s o k, képein látható ; s Martin ama határozatlant és ábránd
szerüt tudja kölcsönözni müveinek, melly felizgatja. a képzelmet. 
Turner jobb tájfestő s kevésbbé aránytahm, nagyobb sikerrel sze
repell a festményekben mint a metszésben, ellenkez8leg Martinnal, 
ki n~m tud szinezni. 

A szobrász~~otban, melly vagy arczképeket állit el8, vagy 
olasz modorban kezeltetik, szép névre tettek szert Westmacott, 
Gibson, Chantrey. Soa.noe, Rennie; s nem gyözik eléggé dicsérni 
Flaxmant ( -1826) azon emlékckért, mellyek egyikét Coliinanak 
Chichesterben, másikát lord Mansfialdnek Westminsterben állitotta 
fel, ugyszintén Washington és Reynolds szobraiért. Wyatt 1846-
ban Wellington lovagszobrát készitette ·el, roppant arányokban s 
modern szabású öltözetben, melly harminczhatezer font aterliogbe 
került. Az ép i tészet mindig bérmunka: és kenyérkereset,; London
ban többet épitenek mint a világ bármelly más városában, de 
semmi azépet vagy nagyszerüt. Kivétel alá esnek a Wellington 
palota, a Regents Park álhomlokzata, s a parlament Westminster
beo, mellyet az 1835-iki tűzvész után Barry Károly, egy milli6 
eterliog költséggel, g6th ízlésben emelt fel, s melly diszitményi 
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részét Puginnak köuöni, ki a 29-iki felsza.baditás utaLn negyven 
katholikus templomot tervezett. Cunningbam az A n g o l i s k o
l a t ö r t é n e t e czimü müvében, napvilágra hozván az isme
retlen érdemeket, nagyitja a középszerüeket, a alszigeteli a mü
vészt a kortól, mellybcn ~H, s a körülményektöl, mellyek befo
lyással voltak reá. 

Amerikában, a történeti festö Trumbull János igeu népsze
rtivé tette magát Washington kapitolium&nak diszitése által. Iram 
Powers, Vermoutból, Olaszországba küldetvén Loogworth Miklós 
által (ki amerikai Noénak neveztetett, mert az Egyesült-államok· 
ba IS vitte be a szölömüvelést), Róma és Flórencz iskoláiban érté
kes müvészszé nőtte ki magát, s szokásba hozta bizonyos, általa 
feltalált módon készitett gipszszel mintázni olly formán, hogy 
bármelly tagot ki lehet mozditani, s változtatható a helyzet. 
Amerika N e m t ö j e, mellyet ö 1855-ben végzett be, egyike a 
kapitolium legjobb ékitméoyeinek. 

Francziaországban, Ingres előkészitette az átmenetet David 
szobrá.szatától az ujitáshoz, megörizvén a régi iskola ügyességét a 
rajzolásban. Delacroix tultesz rajta a szinezésben. Delaroche 
mindkettöt .egyesiti magában, s költöi képzelemmel változtatja 
alakitásait A vallásos festmény ott igen ritka, s a hiszemek a 
személyes és ;hazai dicsöségböl veszik táplálék ukat. Az elsöt 
ösztöndijsk, jutalmak s a nyilvánosság élesztik, millyen sehol 
sincs másott; az utóbbinak Ls j os Fülöp nyitott nemes tért, midön 
Versailles királyi büneit az által váltotta meg, hogy templomává 
tette azt a nemzet minden dicsllségének. 

V ern et Antal, avignonei festö, nemzette ama Claudiust, ki 
Francziaország winden kikötöjét lerajzolta, melly rajzok mo&t a 
Louvrebsn vannak, s ki egy vihar alkalmával az árboczhoz köt
tette le magát, hogy azt szemlélhesse. Fia, Károly (1758-1838), 
ki föleg a lovassági csaták festésében tünt ki, sok illyet festett a 
köztársaság idejéböl. A római es görög mintáknak, mellyek bAl
ványozás tárgyai voltak a császárság alatt, midön, a köznapi té
nyekben is, francziáknak öltöztették át a régi féldombormüveket, 
s megvetéssei takintettek a közéleti festményre, határozottan há
tat f?rditott fia Horace, engedve az idönek, melly prózával váltja 
fel a verset, regénynyel a hö11kölieményt, ujsággal a történelmet. 
Rögtönzll az ecsetelésben, eszményiség nélkül állitotta elll a soka
sagot, a katonai élet minden helyzetében a katonákat, termékeny
ségével akadályozván a b ám nlat lanyhulását. ' A Restauratio alatt 
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ellenszenvb81 a Bourbonok iránt ujra felkapott napoleon-divat 
folytonosan jeleneteket kivánt tille a nagy hadseregből j aztán 
midön már kimerülhetett volna, uj tárgyakkal látták el Bt a ju
liusi forradalom s az algíri háború. 

· · Gudin tengeri, az öngyilkos neufchateli Robert mezei, Ary 
Scheffer házi jelenetei rokonszenveket keltottek, mint mellyek 
átaJános érzelmekre irányultak. Ez utóbbi, K riszt us a gyöt
relmek között czimü festményeben a fájdalom minden nemét áb
rázolta: egy, gyermekétől megfosztott anyát, egy görögöt és egy 
négert lánczokban, egy lengyelt megölve, egy meg nem értett köl
tlít, hanyatló öregeket, kiéhezett munkásokat, mind ezeltet a Meg
váltó körül, kiben jóságát, szerl'tetét, könyörületességét fe:jezte ki 
egy ollyannak, ki maga is szenvedett. 

Mások a sátáni iskolához szegödvén, Gericaolt Me d us a 
h. a j 6 t ö r é s é-nek példája után, a szenvedélyest ]{arolták fel. De 
mondhatni, hogy sem ott sem másutt nincsenek többé iskolák, 

hanem csak egyedek j minden összeköttetés nélkül a megel~z8kkel, 
tekintet nélkül a következökre, vetik vászonra az els8 fogamzsto
kat; a vallást ugy kezelik mint mythologiát, mellyben nem hisz
nek többé. A paloták, oszlopok, diadal-ívek másolatai a régiek
nek j a templomok hasonlóképen. A szobrászatnak sok alkalma 
volt magát gyakorolni j s David d' Angers ( ---1856) nagy hűség

gel képmásolta a kitünő franeziákat j Bosio, Visconti, Marocchetti, 
mindhárman olaszok, a nagyobb emlékeket emelik j Belgiumban 
Ge~fs készit illyeket, ki halhatatlanitotta az utolsó szabndságharcz 
hőseit s ki Sírnonilisa l vetélkedik. 

Mengs iskolája a mu It Hzázadnak végén, s Davidé a jelennek 
elején, letéritették a németet eredeti hagyományainak utjáról j 
megvettetvén az idegenek által , megvotette önmagát j és saját 
mintáira alkalmazván Winekelmann elaasikai eszméit, mellyeket 
Göthe s más ité11zek szintén l'lfogadtak, megelégedett az utánzók 
homályával ; s Koch, Wachter, Schiok, Hartrnann ... nem igen 
voltak ismeretesek külföldiin. Uj erőre kapván a tanulmányok és 
nemzetiség, undoritóvá vált az akadtlmiai mythologismus : a lélek
taora alapitott szépészet kimutatta a müvészet ö~szhangját a böl
csészettel, vallással, firténelemmel, honnan ~ keresztény irály 
helyreállitása s a müvészet áhitata. De az uj itúk, killönösen kik 
Schellinget követték, bizonyos homálylyal boritott szépészetnek 
hódoltak, mellyben több a szabály mint a gyakorlat; gyermeki 
egyszerűséget, a köznapi igazalig tanulmányozását nogélyezték, 
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melly utóljára is annak tagadasával végz8dött; e miutá.n kevéss~ 

biztak egyéni erejökben, mintákat kerestek és pedi~ nem a ter
mészetben, hanem a bisrmtinokhan, Cimabuehen, Hemmelingben, 
az után:~ást másik utánzással, egy más hevett s~rokással cserélvén 
fel; tehát csupán a modorral foglalkoztak, nem az igazsággal. Ök 
ugy fogták fel, hogy a miivészetnek a társadalmi állapotot kell 
áhrázolnia, tehát szükséges, hogy kereeztény legyen; de nem lát
ták eléggé, mi!!zerint a kereszténység, bár alapjáhan változatlan, 
alakjaihan nem zárja ld a haladást ; miért is vagy nem kell hátra 
fordulni, vagy egész a kezdetekig kell visszamenni,, nem pedig 
valameily önkényes ponton megállapodni; nem másolni, hanem 
megtanulni, mint kell utánozni a természetet 1). Hódolva az ősze
rüségnek ( arcaismus ), me Ily szirtje a tudomány-korezakoknak, 
feláldozzák az alakot és ezinezetet a gondolatnak, mellyeknek pe
dig egyszerre kellene ezületniök; akarják, hogy az alak a Winekei
mann-féle mozaikszerü helyett egységes és önkénti legyen, de nem 
törödnek . annak töltélycshitésével , minha nem is kivántatnék 
egyéb, csak hogy Ilifejezzen nómelly elvont~á.gokat. 

S az elvontságok szintén eg y ikét képezik visszaéléseiknek: 
s önmagukat tévén elmélkedéslik tárgyává, elvesztik ama nyílt
ságot, melly~t tanulmányozva akarnak elérni; keresvén a jelké
pet , homályosakká lesznek s hosszas értelmezésre szorulnak. 
Owerbeck, egyike a legbölcse bbeknek, a V a ll ás diadala a müvé
szetekben czimü munkáját Pgy könyvvel volt kénytelen felvilágo
sítani. A jobbak a mély érzelmet fogadják el , de kecses és fi
nom alakokkal; ·a szigorkodó ~oványságot bizonyos nyugodt mo
solylyal szépitik, melly nem választja el a sf!'eretetet a hittől. Ama 
müvészek, távol a pompás társaságok fényűzésétől , nem igényel
~ek sokat, s öntudattal gyakorolják a müvészetet. Apró fejedelmek 
és városok roppant összegeltet forditottak a müvés zetek pártolá~ 

sára; senki annyit mint a bajor Lajos, ki fővárosát német A
thenné tette. Egész utczák szegélyeztettek uj palotlikkal, mellyek 
majd a római, majd a flórenczi, majd a góth, majd a bramante 

t) Az nj iskoh elméldeit i8mertetik Rum hor Influen-za della. lelteralura 
BUlla nuova attiviia artiBiica dei Tedeaehi. Pnttman ; Bolsseree; Dursch, Aesthetik 
auf dem ehriatlichen Standpunkt dargeatelU, Stuttg&rd 1839. Azonkivül U.~d : 

Meyer, Ueber daa Verhaltnisa der Kunst aum Ou.ltU8. Zürich 1837. 
Manter, BinnebiZder und Kumtvoratellungen der alten · Ohtiaten. Altoo:~ 183&. 
·Racz.lnskt, Hisloire de l' art modl!rne en .Allemogne. PB ri~ 1836-4 t. 
Fortonl, D"< l' art en AllMnrtgne, ngylln(ltt 1842. 
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atylt utánozzll.k : a Klenze, Ohlmüller, Gartner , Ziebland által 
terv,ezett számos templomban új életre keltek a bizantiak, a basili
kák, a középkor székesegyházai j s tágas falaik Zimmermann, 
Schadow, Rottman, Kautbach mesteri ecseteiknek nyujtottak _"fog
lalkozást j a királyi palota egy azoba-sort foglal magában, mely
lyek mindenikét különféle régi és uj tárgyu festmények diszitik; 
a bazár Bajorország történetét tárja elénk 1); mig a szobrásE 
Schwanthaler mühelye , és Stiegelmayer öntödéje alig képesek 
megfelelni egész Európa nagyszerű megbizásainak. 

Cornelius, ki a palotában a német bitmondákat, a Szent-Lajos 
templomban a nagyszerű Utólsó itéletet; a azobortárban (glypto
theca) a müvészek történetét festette al fresco, vegyítve a mytho
logiát, a kereszténységet, a példázatost , miben Fortout Fichte 
rendszerének kifejezését akarja látni, Olaszországban megszeretvén 
Michel-angelót s , a dis zi tő és egyezményes festészetet, az óriásit 
akarta társitani a keresztény müvészet szüz gondolataival. Ugyan
ott Sehoorr tehetséget és teremtő szellemet tüntetett ki a Niebe
lungokban, rányomván azokra a korszak nagyszerű és dáraboa jel
legét, főleg hol nem csoportokban és ténykedésben állitotta elö. 
Hess a keresztény müvészet mély érzelmév.el készitette a Madon· 
nákat és más festményeket a római bazilikák motlorában épült 
Szen~-Bonifácz templomban s a Mindenszentek bizanti izlésü ká
polnájában. 

1842 október 18-án a lipcsei csata évfordulóján, a müvészetek 
a Regensburg közelében emelt Walhallának, Németország)e legnagyobb 
épiiletének megnyitását ünnepel ték, melly Lajos. király .rendeletére 
Klenze által terveztetett, hazafiui emlékül mindannak, ami jót Né
metori!Zágban az ész és erő létre hoztak, s mellyhez minden 
rendű 1;11üvész.ek segédkezet nyujtottak, kikben igen gazdag Ba
jorország 2). Egy magaslaton, melly változatos s cyclopsi diszitésü 
lépcsökkel ellátott három rendbeli foktér fölé emelkedik , áll az 
egyközényű dóriai templom, kivülről oszlopkörtö-l övezve, .mit 
párkán-y koronáz, mellyen Wagner Márton kétszázhuszonnégy láb-

1) Első beléptemkor egy jelkép ötlött wzemembe, melly azt mondja: Ha
zai történelem nélkül nincs hazaneretet (Ohne Geackichte clea V aterlandea gib t ea 
keine VaterlancWliebe). 

2) Az elllbb nevezetteken kivül emlitést érdemelnek Danecker, Borehler, 
Wolf, Soooepf, Schadow atya és fiu, Imhof, Loason, Herm&nn, Widemann, Schal
ler, Bieaen, Wredow, s mindezek fölött Tieck. 
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nyi hosszúaágban dmet történelmi eseményeket ábrázolt : a két 
főhomlokzat windenikét tizeuöt szobot• ékíti Schwanthalertöl .. 
Bensejében különbözö magasságban hermes-szobrok, kitünő néme
tek szobrai, vagy legalább nevei vannak elhelyezve: mindez fe· 
hér márványból, mit még inkább emelnek a szines falak, a szines 
és aranyozott. mennyezet, a mozaik talaj, mellyet oszlopok s a 
scandioav Olyrop alakjai, Rauch Kere11ztély 1) e bámulatos müve, 
szakitanak meg. E westfaliai származású müvész, ki Németország 
legnagyobb .szobrásza 1 Schadow és Thorwaldsen tanítványa volt j 

Rómában &. porosz Lujza királyné szobrát készítette, melly Char
lottenburgban állittatott fel, aztán sok porosz hösnek ; s Miksa 
királynak Münchenben , Nagy Fridriknek Berlinben állittatott 
szobrot. 

Protestaus országokban ia érzik szükségét annak, hogy ke
resztéoynyé kell tenni a müvészetet; például azoigálnak erre Ber
lio és Düsseldorf iskolái. A rajzhoz és alakitáshoz jól értö drea
dai Hartmano mind inkább nyer merészségben. Kugelgeu, drea
dai tanár, német Ga.rofolo!lak neveztetett. A jó vallásos fe!:itmé
oyek között foglal helyet K r i s z t u s P i l á t u s e l ö t t Hem
scltöl. Ascheobach, Lesding s még néhányan a tájfestésben tünnek 
ki. Kuppelwieser és Danhauser tetszettek és hatottak. A cseh Füb· 
rich a katholikus festészet bajookaival tart. A hollandi iskola ke
vésbbé ismeretes mint a hogy érdemel né j de V an Haanen tájké
peit egész Európa bámulja. S a tájfestésben 11é.nelly schweiziak 
is sokra vitték, kik közöl elég legyen nevezni Calamet. 

Kiküszöbölni a ,mult század t•osz szokásait, visszaadni el· 
vesztett erejét az utánzásnak, beszUnletni a fényesebb koi:szakok 
bizonyos megszokásait, az anyagi tökélynél magasabb értelmet köl
csönözni a mü\•eknek, követni a~ ihlettség függetlenségét, ez ne
héz feladatuk a müvészeknek; az ítészeké pedig az alakot meg
előzőleg a figyelmet a gondolatra fordítani, mellyoek előbb kellett 
a müvész agyában szülemlenie 1 minteem n. vászonon vagy már
ványban kifejezte volna azt. 

Zeoe. - Rossioi. 
Átalanosább müvelést nyert a zene. A forrad'llom nagy be-. 

l) Felavató beszédében igy szólt a király: ft Adja Isten, hogy a Walballa 
elömozdit&a a német eezmék gyarapodását; adja la ten, hogy az öesze8, bármelly 
onllágbeli. németek mindig érezz.élt, hogy van egy közös hazájok, mellyre büsz
kék lehetnek " 

IVlU. 5 !i 
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folyással volt rá Franc~iaországban i · s Mchul de Givet Henrik 
(1763-1817)', Gluck rajongó tisztelője, llem annyira er8s. la
núlmányai 

1 
mint inkább a választékos és tiszta összhang ösztöne 

által vezettetve belátta szükségét egynémelly olasz alakok felhasz
nálásának. E u p h r os i n á j a (l 790) elsö élve~tetett az Opera 
comique közönségévcl nagy Rzabású daraboltat, töltéletes zenekart 
a részletekben, s váratlan zengzeteket (modulatiu) a véghanglejtés 
( cadenza) bcfejczéseül; de kevés benne a változatosság s még ke
vesebb a kecs. Robespierre buká~{Lval _ujra rendeztotvén a zenede 
(conservatorium), rögtön virágzásnak inault a szinpad, dc nyu· 
godt dallamokkal, s miként ruinden egyébben, a z<>nében is a 
multhoz tértek vissza a flórenczi Salvfltore Cherubini (l 760-

. 1842) eszközlése által. Félszázadnál tov:\bl> folytatta ö munkál· 
kodását; huszonnégy éves korában már hét, megtapsolt dalmüvet 
irt, midön Londonba és Párizsba monvén át, uj irányt vett a 
hazai és franczia között. L o d o i s k a-jában (1791) a zenének 
ism eretlen kiterjedést s azokatlan arányoi<at adott ugy az ének
ben mint a zenekarban. Nyiltaága miatt lwvéssé tetszett Napo

leonnak, s a császárság utóls6 éveiben Spontini és Nicol6 voltak 
a maestr6k. Beethoven Lajos ( 177 3 -1827) F i d e l i ó j a ki fü
tyültetett 1805-ben; de 15-ben amik elöbb idegenszet·i! és izetlen 
harmoniáknak látszottak, szépségeknek ítéltettek; égig emelték a 
szigorú és hatalmas erélyt, a fensége~ kitéréseket, a határozatlan 
érzelmek titolu1zerü kifejezését. Ő z0nére alkalmazta a slt6t nem
zeti énekeket, mellyeket Thomson tett közzé. 

Mozart kedves, Weber mély és erőteljes, Gluck tragikai és 
szenvelmes érzelme háttérbe szurult a pesarói Rossini Joachim 
előtt (sz. 1792), ki Gluck és Piccini megha~onlásai után a zenében 
ujitóként lépott fel. Nem olasz inkább mint franczia vagy 
német, bárhol találta, elfogadta a jót, s illy módon igen ékes és 
virágos zenét alakított, melly mindazáltal eredeti fogamzatábán 
nem nélkülözi az egyszerüséget ; kevésbbé kidolgozott és fenséges 
mint Haydn, Mozart, Beethovené, s azért mindenki által érthető, 

hangidomus öszmérettel (simmetria rythmica), szabály- és arány· 
talanságok nélkül.. Bár finom is tud lenni, többet ér az ünne· 
pélyekben és hurlesk-ben; csupa vígság és szellem, csupa zaj és 
elevenség. Eisö dalmüve (D e tn e t r i o e P o l i b i o) l 80SJ-re 
megy vissza, de hire csak T a n c r e d-del kezdödött 1813 ban. 
A L' l t a l i a n a i n A l g e r i a legjobb ezerzök közé helyezte 
öt; O t h e l l o és a B o r b é J y felülmulhatlanná tették. Meg-
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rótták, hogy egyhangú irályában, szegény a mümodorokban, min-· 
dig visszatérvén a crescendókhoz, hármasdalokhoz (terzina), ap
poggiaturákhoz; hogy elsajátítja mások gondolatait, ismétli saját
jait; hogy ártalmára szolgált az ének ru ü vészetének a tutto-val, s 
olly teljes ütemmel él, melly nem enged tért az énekes képessé· 
gének és ízlésének; mi kendőzte a kivívök (esecutori) középsze
rüségét, miként a zenekar zaja elfojtotta a szót. 

Nyomdokaiba Nini, Paci ni , Vaccaj, Coccia, Mercadante, 
Donizet ti ( -18!8) léptek ... j s népszerüsége olly nagy volt, 
hogy minden más zone elnémult, mignem Weber Károly (1786-
1826) F r e y s c h ü t z-e (l 822) újra érvényesilette az ó-német 
iskola sugallatait, bizonyos hegyi üdeséget állitván ellenébe az érzé
kek ama dulongásának. Nem volt város vagy helység Német
országban, melly nem akarta volna azt hallani, s visszatértek az 
érzelemhez és a végtelenhez. Ezt látva Rossini T e l l V i l
m o s t léptette szinpadra ( 1827), mély eszmékkel, tanulmányozott 
hangszereléasel és benső hévvel. 

Zeno és Matastasio idejében a zene még alá volt rendelve a 
költészetnek1 a lyrai énekelhető rész elhanyagoltatott a zenebeszédért 
( recitati vo )1 t~ ze u, a görg szomorujátékok.ban szoká.sos vontatott é~ 
szavalt énekért, a zenekarnak kevés rész jutott. Most ellenben a 
költésilet nem számit, s olly embereknek engedtetett át, kik mea
terségként üzvén azt, készek alkalmazkodni a maeatro követelé
seihez. A cataniai Vincenzo Bellini (1802- 35) gátot akarván 
vetni a kihágásoknak, s nem törvén, hogy a hangjegyek elfojtsák 
a szavakat, nem adott előnyt, miként Rossini, _ a középszerü szö
vegeknek, hanem lehetőleg hatályos drámai érdekü, emelkedett
séggel vagy mély központositással, s:~:envedélyes és drámai hevély
lyel írottakat kivárit Rqmani költötöl, még a zenei ~atás hátrá
nyára is. Némellyeknek ujdonságul tünt fel, mit mások képzelmi 
terméketlenségnek tartottak; mint p. o. a motivumok gyakori 
megszakasztása, a folytonos ismétlés helyett, s a dallam rövid 
tartama. S a dallam szellemi része a zenének j de Bellini minden 
figyeimét e büvös részre forditván 1 elhanyagolta a zenekart. 
Ebben a bust~etói Verdi József (sz. 1814) fejtett ki nagy erőt, ki 
most nem minden ellenmondás nélkül birja a tért. 

A ~nagy ujitó rohamos lépteit mérsékelni akarták L~su~ur, 

Berlioz, s főleg !\ német i!lkola, melly az olasz azerint módosult. 
A berlini Meyerbeer Jakab (sz. 1791). Ö r d ö g R ó b e r t, Hu
g o n o t t á k, P r ó f é t a czimii müveiben az egyházi zenét a 

55* 
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világival elegyítette, s nagyszerű keretben minden nemet egyeei
tett; éleselmüleg ad kifejezést a szenvedélyeknek és jellemeknek, 
pazarul bánván az eszközökkel, mellyek ugyanazért kabitó\ag hat
nak. Ki nélkülözi az eredeti teremtő cröt, küiÖnféle meaterek j{) 
oldalait állitja össze. 

Németország termékenyebb volt az ügyes kivivökben (eae
cutori), énekesek ben, hangszerkés:titökben; a zene ott átatánosan 
igen müveltetik j winden városnak megvan a maga iskolája, s elő
szeretetben részesül a nehéz. Északibb részekről nagyon kedveit 
bál-dallamok kerUitek hozzánk, minök a polonese, a krakowianka, 
a mazurka, a polka, a schottisch. 

Mostanában a zene a szinházra van szoritva j szinpadi szar
zeményeket játszik a katonai zenekar; a szent boltozatok kizárólag 
drámai hangszerek és dallamoktól v;sszhangzanak. Milly szép tér 

. annak, ki teremtő erejével képes volna ujitóként fellépni egy 
müvészetben, melly annyira elfogfalja a tár~:~adalm~lt, nagy hátrá· 
nyával a többi müvészeteknek, s még más valaminek, mi fonto
sabb a müvészeteknél! Mert sem a müvészek érzelme, sem a 
maestrók ügyessége, s a polgári vagy közerények még kevésbbé 
remélhetnek olly diadalokat, minöket az énekesek és táuczosnl:lk 
naponként aratnak 1). Ám áraszazák el öket tapsokkal, virágok
kal, aranynyal, rendén van, mert biszen a kom,oly század meg
fizeti, ki öt mulattatja, a ravaazok megfizetik, ki ·a SEázadot szó
rakoztatja. De midön a mulékony érdemnek örök- emlékek is 
~llittatnak, ez neveteéget kelthet olly országokban, mellyek más· 
féle ihlettségektől lelkesülnek, s mellyek ar6 illy mulatságokat csak 
szórakozásul basználják munkálkodásaik közepette. Amaz orszá
gokban, boi csak a szinpad képes lelkesiteni1 s a szinbl\z az 
egyedüli közfoglalkozás, az egyedüli társadalmi találkozás; hol 
semmi nemes ügy, semmi kitünö igazs:lg nem ráz fel annyira mint 
egy táncz vagy egy triita; hol e nyugalmat igénylik anélkül, hogy 
fáradts.k, e szórakozást anélkül, hogy gondolkodtak volna, ott az 
illy lelkesültség esztelenség, ocsmányság, vétek. 

l) Emlékezetben lesznek m~g: Marebedi, }'arioelli, Ferri, Marioi, Lab· 
lache, Paccbiarotti, Barili, Galli, Don•elli, Tamburini, Rubini, Moriaoi; s a oök 
koaül: Gubrielli, Graegioi, Catalani, Past&, Malibran, Albonf, Griei, Frezzolini, 
Lind, Bellington, Taglioni, Cerrit.o, Elssler. 



BARIIINCZBATODIK FEJEZET. 

T e r m é 8 z e t t u d o m á n y o k. - A l k a l m a z á 8 ok. 

Megfékeztetvén a forradalom, ~"ranczíaország consulaí a X. 
évben meghagyták az akademíának, hogy jelentést tegyen a mun
kálatokról, mellyek 1789. után míndrn egyes tudományszakban 
bevégeztettek. Cuvíer és Delambre, az egyik tágkörü értelmiség, 
módszeres szellem a másik, a természettani szakban voltak elő

adók j a történet és régi irodalomban a tudós Dacier j a szép
müvészetekben Lebreton j a f1·anczia nyelv és irodalomban a szi
gorú izlésü Cheníer : az erkölcsi tudományok kihagyattak •). 
Napoleon, ki ép úgy sz erette a positív tudományokat mint gyü
lölte a böl~sészeket és irodalmárokat, e jelentés átvételekor igy 
szólott: DÉrtesiUni akartam önök által az emberi szellem haladá
sáról ez utóbbi években, a végböl, bogy ami mondani valójuk 
volt önöknek hozzám, miuden nemzetnek tudomására jusson." 

EHzközök. 
S valúban, a tüdornányok soba sem vettek olly magas röptöt. 

Előbb az észlelök alszigetelve és kevesen voltak, most mindenfelé 
és igen sokan vannak ; a belyszinén teszik tapasztalataikat ; hirla
pok s akademiai okmányok által érintkeznek egymással. Becses 
eszközök, rninök a visszaverő szögmérö, a mérlegelt mennyiség 
milliomud részét is -megérző merlegek, chronometet·ek,· mellyek a 
másadperez ezred részét is kimutatják, lettetségessé teszik a ter
méueti állapotok szabatos ismoretét és mérlegclését, képesitenek a 
kis.ér.letek hibátlanságának megitélésére, s az eredményekben mu
tatkozó botlások kiigazításara : a gömbmérő a tapintás érzékével 
helyettesiti a látérzéket aprólékos tárgyakban , képes lévén husz 
ezer részre .osztani egy ujjnyi hosszuságot j még hatalmasabb az 
érintkezési emeltyű : Coulomb forgó mérlege pontosan kimutatja 
valameily észrevehetlen erő fokait: ugyan ugy a galvan-mérö. 
Arago és Freenel a sugártörés ( difractio) segélyével megtanitottak 
kiszámítani az átlátszó eszközök visszaverő képességeit: az· inga 
föld alá mélyesztetvén, megismertette a rétegek földtani alakulá
sát: Ébrenberg .górcsöve az anyag legnagyobb részét megeleven i-

l) Lajo~ Fiilöp 1840-b•n elrendelte a jelent,.t.Stelt ~zek elöhaladblí.r61 ; ij 

nem voSgezletett be. 
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tette, még a szivag (tripolo) é" opálban is kovanemű ázalag-álla
tokat födözvén fel. 

Menn)'iségtan. 

Az analysis leghathatósabb eszköze, a mennyiségtan, n'llgy ban 
tökélyesedett. Nem emlitve azon sokakat, kik öregbitették annak 
szabatosságát, Laplace számítás alá h itt e vethetni az események 
valószinüségét, kiragadván azt az esetleg alól, melly név csupán 
az okok, vagy némelly eredmények nem ismerését fejezi ki. Tiz 
elv segélyével ki akarja számítani a reményeket j hamisaknak 
tüntetni fél bizonyos ábrándokat és köznépies eli:Sitéleteket, kü
lönösen a játékok ban; a tisztába hozni, miszerint az okosság 
olly számítás, mellyben ama futólagos részletek is tekintetbe 
vétetnek, mikre nem emlékszünk többé vissza, miután elhatározták 
a választást. J:t~ourier az egyenlötleneégi f'öltételek számítását 
adta hozzá. 

Hersch ell, G ö m b h á r o m sz ö g t a n á b a n (geometria sphe
roidalis ), megfejtette az addig megoldatlan feladványt, mint lehes
sen föltalálni a bármelly gömb báromsz<lg hat eleme között lehet6 
minden viszonyokat. Fris emlék ben vannak még : Cauchy, ki 
meghatározta a végleges egészleteket (integrale8 definitae) 8 azok 
használati módját az algebrai vagy tulmenö (transcendentes) egyen
letek megoldásában; Poisson, ki kiszámította s. különzéki képletek 
egészeibetésének eltérvényeit és föltételeit; továbbá Gauss, Bab
bag e, Fourier, s az olaszok közül Bordoni, lnghirami, Fran
chini, Plana. Prony Gáspár, (1755- 1839), tanácsadója Napoleon
nak ama nagyszerű müvek létesítésében, mellyekke) császárságát 
nevezetessé tette, nagy hálát érdemel úlaszország részérlll j munkái 
közfil nevezetesebbek az Architettura idraulica (1790) 8 
a müegyetemi iskolának szánt leczkéi; a telekkönyvet (catas
ter) érdeklöleg háromszögtani táblázatokat k éezitett, mellyeket az 
egy~:~zerü munkás is alkalmazhat. W ronaki (17 55-1853)1 ez ere
deti lengyel me~nyiségtudós 1), első állitotta fel a mennyiségtudo
mányok átaJános elméletét s tűzte ki végczélját, egy egyetlen, 
túlmenő (transcendent) 1 föltétlen elv bizonyosságába helyezvén 
azok megkülönböztető jelleget ; s az egész tudományt egy egyet
len legfelsöbb törvényben karolta át, melly forrása minden, a 
maonyiségek származásában előfordulható törvénye.knek. Az infini~ 

1
) Bevezet/8 a mennyiségtud01Juinyok bölcsészetébe 1811; - A sámveté.Yi 

n•Uian /Jölcséazete, l~ló-17. 
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tesimal számítás fölfedezése után bizonyára ez a legnagyobb ha
ladás a mennyiségtudományokban, s Montferrier Dictionnaireja is 
ezen alapul. 

Monge di B::~aune (17 46 -1818)7 ki már a mult században 
b irnév1·e tett szert, makacsúl állván az elv me ll ett, melly három 
sze gvéuyre viszi vissza valameily pontnak helyzetét a térben, föl
találója lőn az á b r á z o l ó vagyis ama mét'taonak, me Ily a mér
tani vonalaktól graphikai alkatokhoz vezet, rnikkel meghatározza 
az adott egye& vonalak és fölületek helyzetének viszonyait. Ez 
új utánzó nyelv lehetségessé tette az :.Igebra segélyével leírni a 
té1·ben képzelhető mozdulatokat, s állósite.ni azok változó látvá
nyát. Bachette rendezte és kifejtette az ö lee zkéit, főleg a há
romszögü gúla megoldásával, mellyet mártani szer kezetnek tart; s 
az ábrázoló mértant olly _fürkészetek eszközlésére használta, mely· 
lyek a fensőbb elemzésnek látszottak fentartva leoni. 

Sulytnlanok. 
A kiJövelés ( emisaio) eszméjét, melly Newton után a physika 

támasztéka volt, most a rezgés (vibratio) elmélete váltja fel, mi· 
nélfogva azt hiszik, hogy a mindenségben bizonyos, végtelenü! 
finom és ruganyos anyag ömlik el, mellyben a sulyos anyag pa· 
rányai lebegnek. E parányok, majd szilárd, majd . folyó, majd 
légies alakban csoportosulván, képez.ik a testeket, kölcsönösen 
vonzván egymást, s többé vagy kevésbbé hatályos és gyors hul
lámzást hozván létre az aetheri anyagban (substantia aetberea). 
Ennek következményei a fény, hő, vegytani sugárzás, a kiterjesz
kedés, a vezetési képesség, a lappangó és faj-melegség minden 
tüneményei, s mindazok, mellyek a villanyos, vegytani vagy tö• 
mecsi ( molecularis) müködésekkel összeköttetésben előállanak. 

Fény. 
A sulytalanok legszebbikének és legbámulatosbjának tudo

mánya egy idő óta legelőbbre haladt a természettudományok kö
zött, mert legfüggetlenebb. Cartesius, Euler, Huygens sejtelme, 
miszerint a fény, nem löveltetik, mint valami dárda, a fényes test· 
ből szemeinkbe,. hanem egy átaJános folyadék rezgése, miként a 
hangban,. bizonyosságat nyert az orvos Young által ( -1829), s 
mikéq.t előbb a hangok ugy most a szinek egy fokozata állapíttatott 
meg, mint eredménye a kigyuladó törnecsek (moleculae) nagyobb 
vagy kisebb izgattatásának, mellyek élénk mozgalmából származik 
a viola, a lassuból a vörös szin. 

A jegeezek közül némellyek csupán egyszer törik meg a 
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sugárt, mint p. o. a gyémánt; máitOk kéttlzer , min~ a~ isiandi 
jegecz. De ha két isiandi jegccz egymásra helyeztetik, a máso
dikban nem fog a sugár négyszeres törést szenvedoi. Ha a második 
jegecz fő lapja nem észak -dél, hanem kelet-nyugati irány bt\ he
lyez~etik, az eredmény különbözö lesz. E tényre támaszkodva a 
párizsi Maius ( -1812) azt állitolta, hogy a napsugárnak egy észak
déli s egy kelet-nyugati sarka van. 

A sugarak bizonyos körülmények között kölcsönösen ki
ólthatják egymást; ugy hogy szinre és töréke,nységre egyenlő két 
sugá.r, fehér testre esvén, nem csak oem növelik a fényt, heuern 
elhomályosítják (sugártorlódás, interfereotia); melly eredmény az 
anysgi részecskék semmiféle hypothesiséből ki oem magyarázható, 
hanem csak a hullámok clméletéből. Ollykor nem semmisitik meg 
egymást végképen; hanem~ birkoznak1 a ha j nal s a szappan-bu
borókok végtelen fokozatait állitván dö. Illy nagyszerü fölfedezé
sekre jutottak az átaJánositás hatalmával s a képzelern merészsé
gével Arago és Fresnel. Ez ifin, kit olly korán vesztett el a tudo
mány (1827), okoskodott a visszavetett fény mennyisége fölött. 
Hamilton egy saját rendszerét alkalmazta a hullámzd.s ok elméletére, 
melly uton képesitve Jön előre megmondani, milly egészen uj ala
kot veend a sugár adott körülmények között. Arago Ferencz 
( 1786-1853) fölfedezte, miszerint a visszavert sugár sohasem 
fehér miként a beeső, hanem egy vagy más szint mut~~ot 1 a szög
nek megfelőleg, melly alatt a tükör irányoztatik ; e fölfedezés 
eszközt nyujtott a fény folbontására a visszaverődés által. Fölis
merte a berzle különös sajátságát, melly bármelly, rajta keresztül 
törö fényes augarat két 1·észre oszt. Ha e sugár homályos testböJ 
származik, a fény azonos lesz a kettős sugárzatban; ba pedig gáz
nemü testből ered, két különbözö szinben vettetik vissza. E kí
sérletet ő az égi testekre alkalmazta, s azon következtetésre ju
tott, hogy az üstökösöknek nincs saját fényök, s hogy a nap a 
térben összeverődött gáz egy tömege: melly tény, ha bebizonyulna, 
megváltoztatná a tudomány alakját. 

Mcl~:~g. 

A meleg szintén rezgés utján terjed, miként a fény ; meg
van sarkiassága, meg eugártorlódása. Seebecknek 1823-ban sike
rült kim u tatnia, miszerint a me legnek valameily fém- körül et bizo
nyos pontjain való egyszerü alkalmazása, villany-folyamot képes 
azon kifejteni. Becquerel átalánositván ez elméletet, azt vitatta, 
hogy a me leg terjedése mindig villany· fejll:!déssel jár együtt. E 
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fölfedczést Nobili Leopold a hő elszigetelt t~tnulmáuyának j11.\·ára 
fordította, s föltalálta a hévvillanyos oszlopot, melly minden más 
bömérönél érzékenyebb a meleg változataira. Macedonio Melloni 
( -1856), tökéletesitvén azt, a hö-clcmben különbözö természetü 
sugarakat talált, némollyek átbocsáttatván, mások felfogatván bi
zonyos testek által: a rendes melegen kiyiil, melly lassan és külön
féle utakon terje~zkedik, van sugárzó meleg is, melly nem érintés 
által hanem rögtönösen közlekedik, s miként a fény mindig egyenes 
irányban halad j a fekete üvegen kereszttil h at miként a fény 
tiszta kristályon; nem hatol át némelly zöld üvegeken, mellyek 
vizréteggel vannak egyesítve j de igen is keresztül a vizen és 
borszeazen, csakhogy feloszlik miként a fény a hasábos üvegeken 
át j kicsiszolt fém-lemezek visszavetik ; a korom el.oyeli; a fehér 
papir s a hó rés:únt visszavetik, részint elnyelik az illy sugarakat. 

Ellátva a szükséges eszközökkel, Becquerel meghatározta a 
m6dot, miként oszlik. fel a meleg összedörzsölődő két test között. 
Giambattista Fourier (1768-1830) számításnak vetvén alája a 
melegségi tünemény eket, mit addig lehetetlennek hit tek, kihányolta, 
mennyi idö alatt jutott a földgömb izzó állapotából mostani szilárd 
állapotába, még mindig tüzet rejtvén központjában; s hogy milly 
hömét·sék szát·mazilt a mindenség összes testeinek kisugárzásaból, 
bizonyossá tévén, miszerint a tér, mellyben a föld a nap körül fo
rog, 40 fokkal áll zerus alatt; melly állékonyság megfejti, miért 
nem nagyobb és rögtönösebb a moleg-külön'bség a nap és éj, a 
tél és nyár között. Ezzel kimutatottnak bitte, miazerint a központi 
tüznek nincs többé befolyása a fölület bömé1'6ékére; meghatározta 
a sarkok melegét, melly nem nagyon különbözik a bolygók teré
nek melegétöl, s meg a nagy bolygók fölületeét, mellyek nap
rendszerlink végpontjaira helyezvék, s mellyeket Buft'on még év
ezredekre izzóknak tételezett fel. Az érintési hévmérövel különféle 
'testekre nézve meghatározta a meleg átbocsátási fokát; és sok 
gyakorlati basználatra alkalmazta tanát. Mások a meleg összelt, 
vagyis a testekben kifejlett alakját és sugárzó állapotát tették 
tanulmal.nyuk t~rgyává. A lappangó tneleg jobban megismert el
méletei nagyszet·ü gazdálkodást eszközölbetendnek a gözgépekben. 
A faj•meleg elméleteit, Lavoisier és Laplace után , Crawford, 
·aztán Delaroche, Berard, Dulong, Petit, Avogadro fejles~~;tették 

tovább, s nekik köszönhetö ama szép törvény kétségen kivül 
helyezése, melly ezerint az összes vegytani elemek parányai ugyan· 
azon höképességgel bírnak. 
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V lllanyosság. 

MidiSD 1 most egy fiZázada, a villanyosság tanulmánya a ley
deni palaczk fölfedezésének segélyével pólyáiból kikelt, ki látta 
volna ell:lre, hogy e sulytahnban fogja majd keresni a légtünet
tan a légkör nagyszerü jelenségeinek oltát i a hőtan ama finom 
eszközöket, mellyek a legfontosabb törvúnyeket helyezik nyilvános
ságba j a törneesi természettan· a testek benső ezervezetének titkát; 
a vegytan & legkielégítöbb elméleteket s az elemzés Jeghathatósabb 
eszközeit j az ásvány és földtan a jegeezek és sziklák eredetét; 
a szarvélettan (physiologia) az erők leleplezését1 mellyek a szerves 
anyagot mozgatják, s a titkot hatni erre, majdnem mint az életre; az 
orvostan gyógyszert gyógyithatlan betegségekre i a fémtan (metal- . 
lurgia) uj képződéseket; az erllmütan idő és tértől független erőt? A 
villanyosság tudománya -az , melly leggyor<Jabb baladást tett. 
Franklin, Volta, Saussure tökéletlen eszméit a légkörről értel
mes~bb és merészebb müvelök szabatositották, mint p. o. LecQcq, 
ki merészen egy jégfelhő kebeléhe hatolt, s látta ott alakulni a 
jégszemeket; Pelthier, ki bebató észleleteivel kimutatta, miszerint 
a" fellegek a légkörben elszigetelt egyszerü vezetök , s nem csak 
fölületök hanem minden ré~zecskéjök telve van villanyossággal. 
Voltát követve, Marianini a villanyosság természet-erömütani (phy· 
sico-mechanica) eredete mellett küzdött, ellentétben Bottaval és 
másokkal , kik abban vegytani müködést látnak; Matteucci a 
villanyfolyamok menetét tanulmányozta folyadékokon keresztfil: -
Zamhoni száraz oszlopokkal örök ingát készitett. Majd óriási 
mérveket öltött e tudomány, midön a delejesség tiineményei is 
uradalma körébe léptek. 

Delt>jest!c'ég. 
Azon bámulatos irányzó h11.tás, mellyet a földgömb a delej

tiire gyakorol, tanulmányoztatott az ö legfeltünőbb jelenségeiben, 
mellyek az el és lehajlás ( declinatió, inclinatio ). Graham, Barlow 
és Christie vizsgálták annak napi változatát, a nap befolyásánalt 
tulajdonitván · azt. Halle y elméletét, ki a földgömböt ugy képzelte 
mint egy nagy delejt négy sarkkal, mellyek ketteje északnak, 
ketteje délnek irányul, a christianiai Hanstein elfogadta, módositó-· 
lag azt állitván, hogy az északi és déli sarkok egyike gyengébb 
a másiknál, s hogy az északi sarkolt egyike 17401 másika 860 év 
alatt _ fordul meg a föld sarka körül ; honnét a tü váltózó el
hajlása. 

Van-e rokonság a fölágömb delejos feszitlése , s a légkör 
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villanyos feszülése között? Hogy ez iránt tisztácha jöjjenek, észlel
ték, ha vajjon egy megtöltött oszlop igyekszik-e a delejes dél
körbe helyezkedni : de a kisérlet csak ugy sikerUlt, ha szabadon 
engedték azt kiü1·ülni. A dán Oersted nem tágit, s végre (1820) 
bizonyosságat szerez a felöl, hogy a villanyfolyam hat a türe. 
Egyidejüteg Arago és Davy észrevették, miszerint a vezet8 sod
rony, tevékeny állapotában, vonzza a vasreszeléket, melly alig 
hogy a k<ir megsza kad, visszaesik. Faraday rájött, miszerint az 
eredmény m6dosittatik a delejtü helyzete által, tekintettel a vezetél 
S<·dronyra, s hogy a vonzást és taszitáát a fémsodrony ugyanazon oldala 
eredményezte, a szerint a mint közelebb vagy távolabb esett a tü 
csapjához j honnét következtette, miszerint a delejes müködés köz
pontja nem a tü végrészében, hanem tengelyében fekszik. A ké
pesség megtartani a delejes tulajdonságokat, mellyet csupán a vas. 
ban hittek meglevi:lnek, észleltetett az álany (nikel), kékeny (ko
balt) és kemenyben (titan) is j aztán Coulomb és Arago kimutat
ták, miként különbözö fokban bármelly anyag adhatja jeleit a de
lejes eri:lnek, midöu mfnt vezetél müködik; s Oersted után az 
inditott villanyfolyamok segélyével bármilly fémsodronyköteggel 
közölhetjük a delej minden saját11ágait. A végkövetkeztetés az 
lett, hogy a villanyosság és dalAjesség egy egyetlen törvényt képez
nek, a föld delejes sarkai a villanyfolyamok eredményei j s a 
delE'jes sarkiasság vonzás és taszitás tHneményei azon átaJános 
tényben nyertek megoldást , miszerint két villany-folyam , ha 
ugyanaion irányban indul, taszitja , ha ellenkezl:lben , vonzza 
egymást. 

A villany-delejesség tudománya, melly egyre viszi vissza a 
villanyosság, a galvanismus és delejesség törvényeit, nagyobb ki
terjedést nyert Davy, Faraday, Ampere, Arago, Christie, Barlow 
által, kik törvényeknek vetették alá a delejességet. Aztán Seebeck 
és Uumming egy másik sulytalanra forditották a figyelmet, a hév
villanyosság és hév-delejesség sok tényét mutatvá.n fel. 1846-ban 
Faraday kikiáltotta a villanyosság hatását a fényre j s illy módon 
tapasztalatilag ki van mutatva a négy su1ytalan azonossága, mit 
eli:lbb sejtettek; s ezek majd egy egyetlen eröre, az anyag egy 
egyetlen tevékenységére fognak visszavitetni. 

Arago, Babbage, Herschell, Barlow úgy találták, miszerint 
réz éJI más anyagból készült korongok, ha egy delejtü alatt gyor
san forgattatnak, azt eltél'itik s végre magukkal ragadják. E 
tényre támaszkodva, igen szorgalmas kieérli:lk meghatározták a 
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te~ttek kiilönbözö delcj-képcs~égét ~ innen a villany-crötau ( electro
dina~ica) keletkezett, mellynek Arnpere András (-1839) 18.26-
ban igen szép elméletét adta. 

Légtüneltan. 
Most mindenfelé észleldék állittattak, hogy meghatá1·ozd.k a 

delejes zavarodásokat, azok együttességét, a delejes viharok gya· 
koriságát, s kikutassák okát e tüneménynek, melly új el emét ké
pezi a légtünettannak (Meteorologia.) Az olasz tud6sok első gyű

lésén (Pisa 1840) Antinori kimutatta a . légtünettaní észleletek 
tökélytelenségét 1 okúl adván az eszközök, az észlelési m6d, B a 
nyelvezet különfé)eségét : úgy hogy ez igen nagy fontossággal 
bir6 tudomAny legkevésbbé haladt előre, s még eddig nem képes 
okadatolni vagy előre látni a légköri tüneményeket. Schübler 
és Arago tapasztalatai illií Latárok közé azoritották a bold befo
lyasát az esöre 8 a légsúlyméröre; 8 bármennyire határozatlanoknak 
látsr;assanak az adatok, talán eljö az idö, midön, összevetvén azok 
jelenségeit a vegy- és természettannal, előre foghatják látni a lég
tüneteket, miként most az ár-apályt s a hulló c sillagokat 

Illy m6don a villanyosság, melly csak nem régiben még el
sziget~lt tudomány volt, most már összhangba van huzva a többi
ekkel, s majdnem uralg fölöttök. Ha nem is állaná ki a próbát 
Berzelius villany-vegytani elméleto, a vegytan igen sokat köszön a 
villanyo88ágnak, melly aunak minden eseményeiben mint ok vagy ered
mény jelentkezik; melly annyi egyszerű testekkel ismertette meg azt, 
s az erőkkel , mellyek tüneményeit kormányozzák 1 s a rokonaá
gokkaL A hö tanulmányozáaában láttuk, miként azoigaitatta az a 
legfinomabb es:r.közt a mel~gitű tmgarakban, a fénylökéihez hasonló 
sajátságok, s egy különoemüség (heterogeneitas) fölfedezésére, 
melly mig emezekben szem alá esik, amazokban kikerüli a tapin · 
tá.st. A világosságnak új forrásai födö:o~tettek föl a villanyos ki· 
sütésekben ( cxoeneratio ), honnan egy eszköz helyeztetett kilátásba 
a nap, e természetes forrás, tökéletesil hb megismerésére. A vi
lózás_. (phosphorescentia) hála Becquerel fáradozásainak, a villa
nyos fénynyel bizonyúlt rokGnnak. A fényképlés ( daguerotyp) a 
fény vegytani eredményeire forditotta a figyelmet : s ·a galvoll.nmé
rél igen alkalmas eszközül szolgált a fény legcs.ekélyebb nyomai
nak s azon beiolyásnak fölfed·~zésére , mellyet ·annak különbözö 
természetö ellenzökön való áthatolása gyakorol. 

A tömecsi természettan a bél tünemÁnyeiböl (kiterjeszkedés 
és fajmeleg) s a fényéiba l kettHs (sugártörés és sarkitás) fontos 
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eiemz/:1 proceuuaokat vont le. De még valódihit haladást tett a 
bangtan aeg~lyével, midön (1817) Savart di Meziers ama hangok 
észlelésére forditotta fig;yelmét, mellyek a rezgő mozgáeokat kisé· 
rik. Azok egysP.gét a villanyoss~ggal, mi a vezethetőség tünemé• 
ny(>iben s a részecskéknek a kisütések és erös folyamok alital 
eszközölt eratani tovaszállitáaában jelentkezett, Utaégen kivül he
lyezték a rezgések, mellyeket szilárd testekben a megszakadt vil
lanyfolyamok menete okoz. 

Becquerel igon csekély villanyos erők hosszas tevékenysé 
ge utján jegeezeket nyert, minöket előbb csupán o. természet álli· 
tott elö: de még eddig nem sil(erült jegeczesiteni a szénenyt, mi 
gyémánt lenne. Az eszme, a villanyosság útján fejteni meg a 
földgömb rótt>gesedését, Davy agyában villant meg ; s bár ellen
zéasel találkozik, sok tüneményt megfejt 1 különösen pedig a föld 
delejességét; s ha egyebet nem, legalább amaz esetleges terméke
ket, mellyek a vu,cani sziklák s a neptuni üledékek közepette ta
láltatnak. Az életszervi jelenségeket hasztalan igyekeznek a vil
lanyossá.gnak tulajdonitani, jóllehet ép e pont az, melly körül 
leginkább fáradoznak. Matteucci a villany-életazervi jelenségeket 
csupán közvetve hozta összeköttetésbe az idegek müködéseivel, 
s inkább· csak mint következményét a vegytani müködéseknek 8 

az emelkedett hörnérs~knek. 

Veg)'tan. 
A volta-oszlop 1), mellyet olasz fölfedez!Sje gyakorlati alkal

mszMiok nélkül hagyott, a természettudósok kezébl:ll csakhamar 
a 'Vegyészekébe került. Ezek a modern ösvényre léptek a mióta 
Lavoisiér, hirdetvén, miszerint a természetben semmi sem vesz el, 
semmi sem jö létre , folytonosan mérleget tartott kezében, s azzal 
tanúlmányozta a gázokat, jellemezte az élenyt, kibl:lvitette az ele
mek lajstromát , kifejtette Black tanát a lappangó melegr!SI. Az 
elnevezésnek egyszerüsitetnie kellett , s a négy elem nevét az 
e g y 8 z e r ü t e s t e k · neve váltotta fel, mellyek mindig sza
porodnak , nem számítva a súlytalanokat, mik csupau hatá&aikból 
ismeretesek. 

Davy Humfried (1778-1829), ki a cornwallisi Penzance-

l) A leghaté.lyo•abb oktaté.si eBilközök egyikének tartom La Rive úr eHl
terjeutését, mellyet a schweizi Természettud6aok harminczadik gyüléaén (1845. 
aug.) a volta-oazlopok sorozat.ár.SI tett, ke11d1'e azok ela6 eredeténél Grove legujabb 
töUlyeeité~eig, Érte~~tret a megelUző tArgyalúban mi ie felhaeználtuk. 
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ban igen szegény szülöktöl származott, megkedvelvén Lavoisier 
vegytaoát, tanulmányozza a gázokat, werészen beszívja a légepyt, 
(azot), s csakhamar fölfedezi annak protox.idjá.t, melly annyi él
vezetet és egészséget igé1·t. Tanszéket nyervén egy intézet~eo, 

mellyet Rumford gróf a tudományoknak magasabb körökben ter
jesztése végett Londonban nyitott, tapsokat aratott amaz időkben, 
midön a világ mindent a vegytaotól várt. 

Nicholsun és Carlisle figyelmeztettek az oszlop ama saját· 
ságára, me Ilynélfogva felbontja a vizet. Berzelius és Hisinger, éles
elmüleg különféle anyagokkal tévén kísérletet, tapasztalták, mi
szerint a sótartalmuak, egy eri:Ss üteg körébe helyeztetve, mindig 
ugy bontatnak fel, hogy a savak az igenleges, s az aljak a nem
leges sodrony felé vonzatnak; az élegakben pedig, az éleny az 
igeoleges1 a gyök a nemleges folyam végrésze felé irányul. Látva, 
miot semmisíttetnek meg az oszlop hatása által a nagyobb vegy
tani rokonságok, Davy elhatározta addig fel nem bontott anya
gokon tenni azzal kísérletet, willyenek az égvények (alcalica) 
és földek, igen líathatós eszköznek sejtvén azt a vegytan titkainak 
fürkészésére. Hamuzs!rral tévén kísérletet, ugy tapasztalta, hogy 
az éleiiy az igenleges sark felé vitetett, ruíg a nemleges felé egy 
uj fém irányult, melly a higany-golyócskákhoz hasonló alakot vett, 
mellyet ö potassin-nak nevezett 1 s melly annyira gyulékony
nak mutatkozott, miszerint égése által még a vizet is felbontotta. 
S illy módoo f13ltüntetvén az égvények és földek összetételét, La
voisier ellenében kimutatta, miként az éleny nem c~ak savitó ha
nem alkotó eleme azoknak; s hogy az élegak különbözö kapcso
latai az élenynek fém-aljakkaL Élenyt fedezett fel Lavoisier eósav
élegében (oxidum muriaticum) is, mellyet halvanynak (chlorum) 
nevezett, s a hydrochlort hydracidnak találta. Az égvények köztll 
csupán a légköneg (amwouiac) az, melly egyedül gyulany (hydro
gen) és légenyre (azot) oldatik fel; mindazáltal Davy a wellett 
volt, hogy fémelemet is tartalmaz magában, hasonlót a többi ég
véoyekéhez; söt tul wenvén Lavoisier elasaikai határain, sejtette, 
miszerint a fémek oem egyszerü testek, hanern a köoenynek (hy
drogen) ismeretlen aljhkkal való egyesüléséből származnak: winél
fogva az égvények kivétel nélkül ill.r aljaknak a vizzel bizonyos 
arányban való összeköttetéséből erednének, s hasonlóan a lég
könaghez köoenyt zárnának magukban. A jövö el fogja .dönteni 
Lavoisier részén van-e az igazság, kinek elmélete ellen csupán 
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egyetlen tény liozbat6 fel j vagy Davy mellett, ki vegytanát ez 
egyetlen kivételre alapítja. 

Vegytani bölcsészetében (1812) megdöntötte Lavoi
aier elméletét az égés feHH, bontó kisérletekkel mutatvá.n ki, mi
szerint az éleny nem egyedüli eleme az égésnek, hanem a testek 
hatályos és kölcsönös vegytani tevékenységéből származik az i 
hogy más testek is állitanak elö savakat i s nem csupán az éleny 
eszközölheti a fény és meleg kifejlését az égésnél. 8 mintbogy 
a kölcsönösen erőteljes hatást gyakorló testek mia1dig ellentétes 
villanyos állapotban vannak, hajlandó hinni, miszerint a fény és 
h ö a két villanyosság nemlegesitéséböl ( neutralisatio) szülcm lik. 
Fürkészetcit a földtanra (geologia) is alkalmazta, s megvizsgálván 
a vizet, gázt és gyantaféle anyagokat, mellyek a kovarcz üregé
ben találtatoal{ 1 mt'gerösite\te Playfair és Hall piutói bypotbasi
sét. Daczára az ellenségeskedéseknek jutalomban részesíttetett a 
franczia akadernia által, s nem akadályoztatott A uvergne és Ná
polyország tüzhányóinak meglatogatásában l) j Nápolyban érdekes 
kisérleteket tett a régi festök által . ha3znált szineket illetőleg, s 
egy módszert akart érvényesiteni a foltalált papirok kigöngyölge
tésében, melly azonban nem kapo~t lábra 2), 

Ha nem is volt ezerencséje valami nagy fö lfedezésbez, de 
éleseimUséget és kita~tást tanusitott az elszigetelt tényeknek iga· 
zolásában, bevégzésében és term6szct-tenyekre való visszavitelé
ben ; s mindebböl azon végkövetkeztetésre jutott, hogy "a vegyi 
rokonság nem egyéb, mbt az ellentétes villanyosságok vonzási 
hatálya." 

Davy taoából a svéd Berzelius Jakab (1779-1848) azt kö
vetkeztette1 hogy a villany-vegytani jelleg olly testeknél, mellyek
ben az éleny szercpel, nem ennek hanem az aljnak sajátja; s 
hogy a vegytani kapcsolat által előállitott fény és gyuladá.s ba· 
sonl6 természetilek azokkal, mellyek a villámot és villanyos ráz
kódást okozzák. Miért is () az anyagoknak villany-nemlegesek 
( éleny és savak) és villany-igenlegesekre (köneny, égvény ek, sa-

1) Párizijbao oevette_k szépérzék hiáoy4n. A zenébeh semmi gyönyört 
nem talAJt. Lltva a Iouvrei muzeumot, melly akkoriban a világ leggazdagabhja 
volt, felkiáltott: "Milly nugy~zerü keretgyiljtem~oy," s Antinous ellltt: "Milly 
pompás csepkö." Ellenben b!multa az elefAnt mintAját, melly a Bastille emlé
k!"iil volt sz!nva, 

") Lásd XIII. könyv 14. IRp. 
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vitható aljak) való vegytani osztályozását ajánlotta. Egyiptomban 
tapasztalta, minl all elő a széksó szénlete ( carbonatum) a tengeri 
sónak a pnszták tavait környező meszes sziklák által okozott .fel
b<mtásu. következtében ; rniböl kiiüdulva vegyészeti súlyegyentanát 
(Statica cbemica) irta (1803), mellyben meg vannak állapitva a ro
konsági törvények, jóllehet oem vette észre' az arány-állandósá
got az összetételek legnagyobb részében. Bámulatos azorgalom
mal határozta meg a különféle vegytani elemek parány súlyait, 
segittetve nélnetek és svédek 1. a az angolok Thomson által, ki 
egy, az övével ellentétes rendszert alapított. A gázokat Faraday 
ki3érletei azok sürüdése, a Gay-Lussac és Daltonéi azok kiterjeaz
kedésének törvényei fölött, a gőzök részleges eseteül tüntet
ték fel. 

A vegytan, miután Biotól megtanulta érvényesiteni a testek 
láttani sajátságait, felhasználván a fény sarkitásának tüneményét, 
máskülönben ésr.:revehetlen módosulá.sokat födöztetett fel a testek 
természetében 11 azok kiegészítő részeinek ezerkezetében; mi uj 
lépés a tudományok egysége :Celé. Haiiy és Vauquelin megálla
pitották a vegytani összetét s a jegecz alak közöt_t levő benső 

összefüggést, mit aztán Mitacherlicb és Rose szabatositottak. 
Egyenértékek. 

_A savak és aljak, vagy legyenek bár fémélegek, igen nagy 
rokonságban vannak egymással, s kapcsoltatván (combinando) aó
kat állitanak ell:l, mellyekben egyik fém közvetlen a másik helyét 
foglalhatj a el. Igy ha ez.üst légenczbe ( nitratum) réz-lemezt te
sztlnk, ez feloldatik, mig az ezüst fémállapotba tér vissza, a 
az egész ezüst légen ez réz- légenczczé változik. Ht tehát a réz 
egyidejüleg az eztlst-éleg (oxidum argenti) élenyével s a légsav
val ( acidum nitricum) egyesül; de mig az elsiS só ezer háromszáz 
ötven ezüst részt tartalmaz, a másodikban csak háromszáz kiltmcz
venhat rész réz van. Tehát sokkal kevesebb réz kivántatik mint 
ezüst arra, hogy valameily só képzödjék haaonl6 mennyiségü éleny· 
nyel és légsavval: olly tény, melly sok más eaethen bebizonyul, 
s kitünik, miszerint a telületi (saturatio) képesség esetről esetre 
változható, de mindenkire nézve állandó arányokkal bir. Ezen 
arányoknak, vagy mint nevezik e g y e n é rt ék ek nek tanulmá
nyodaa igen élénk napjainkb&.n, s olly módon határoztatnak meg, 
hogy 100-ra teszik az élenyt, aszerint számítván a többieket. 

A szásr. Wenzel, 1777-ben figyelmeztetett, miszerint a sók 
egy savból a egy aljból alakulva, átalábau kett8aek; 11 hogy két 
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só olly módon változtatha~ja aljait és savait, miszerint tökéletesen 
két mássá alakulhat át. O a sók részlegességének tartotta azt, 
rni a vegytan nagy törvénye vala. Lavoisier rendszerének meg
szilárdulása után figyelmet fordítottalt e dologra; de Berthollet 
vitatta, mi11zerint két test bármitly arányban egyesülhet két vég
határ között ; Proust a me ll ett volt, hogy csak l, ~, 3, 41 vagy 
legfeljebb 5 nrányban tehetik azt, kizárva mindcn közvetitöt. A 
meghatározott arányok eme törvényét nagyban átaláno:;itotta Dal
ton (angol) az ö elmés parány-elméletével, mellyet Gay-Lussac is 
védett. Látta, miként egy litron éleny két litron könenyt változ
tatott vizzé; melly jelenségböJ kihozta, miszerint valahányszor két 
gáznemii test kapcsolódik, az összetételben a gázok egyenlő téri
méje szerepel, olly módon hogy vagy egy térime esik egyre s 
kettil a másikra, vagy kettö négyre, szúval, mindig egysz~rü tér
arányokban. S minthogy minden folyadék átváltozhatik gőzzé, 

IJ~egállapittatott, miszerint a különhözö testek egyenértékei egyenlő, 
vagy egymással tökéletesen sokszorozott tériméket képviselnek: 
melly tapasztalat ismét egy másik csodáját fogja felmutatni a 
világ számban és mártékben való eh·endezés.~nek 1). 

Ha a testek mindnyájan változhatlan arányokban kapcsolód
nak, s a vegytani visszahatásokban egy egyenérték mindig töké
letesen helyettesittatik egy másik által, nem jár nehézséggel más 
számokat fölfedezni, miután néruellyek már ismeretesek, mellyek
nek szabatos meghatározása ugyanazért nagy fontosságtt. Dumas 
tehát a köneny egyenértékének meghatározására vállalkozott; 
nagyobb nehézséggel és sok gyémánt feláldozásával ugyanazt 
tette a széncnyt illetőleg. Ez uton haladva mások' winden testet 
elemzésnek vetettek alá, s fölfedezték a szarves és szervetlen 
anyag végső alkatrészeit és föfö különbségeit. 

D11long és Petit, kutatván a különbözö egyszerű testekheu a 
faj-meleg mértékét, avvagy az egyenlő suly mallett különbözö 
heveny ( caloricum) aranyát, melly szükséges, hogy a hömérsék 
egy fokkal emelkedjék, ugy találták, hogr forditott viszonyban 
áll az a súlyokkal, mellyek az egy(mértékeket képviselik; vagyis 
egy test, mellynek egyenértéke kétszerte sulyosabb egy másikéná.l, 
felényivel kevesebb faj-meleggel bir. Faraday kiszabottnak és 

1) Csupltn a halvanyra nézve nem jöhettek tis:~;tába; da 1845 decemb~r

ben 1/J.; arituyúnak találtatot.t, 

x vm. ó ti 
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változhatlannak hitte az egyenértékeiknek megfelelö mennyiség
ben vett testek felbontására sztikséges villanyos erö-mennyiséget. 

Kéfalnkuság. 
Az utóbbi időben észlelt legbámulatosabb vegytani t~nyek 

egyike a kétal&.kuság (dimorphismus). Hogy azonos összetétü két 
testnek (is om e r i), hasonló körülmény ek között, ugyanazon tu
lajdonokkal kell bírnia, sarkigazságnak (axioma) tartották. Mind· 
azáltal nem ugy van. Ha az olvasztó tégelybe adott mennyiségü 
festeny-éleget teszünk, melly sötétzöld, fölmelegcdvén olly elénk 
fényt fog kifejteni, mintha csak gözbe mcnnc át j késöbb mcgszünik 
a fénylés, s nem marad egyéb hátra mint azon melcg, mellyet a 
körülte levő tüzböl nyer; meghülvén, szép zölddé válik, melly 
nem oldható fel többé a B avban. Vegy- és természettani sajátságait 
illetőleg tehát változott, Illindamellett a mérleg és elemzés a leg
kisebb változást sem födözik fel benne, s ha malegitett kénsavba 
mártjuk, visszatér előbbi állapotába. Igy, a közönséges üveg, so
káig nyugodt olvadásban tartatva, homályossá, olvaszthatlanná, s 
olly keménynyé válik, hogy szikrát ad az aczél alatt j mindaz
által semmi változás nem mutatkozik rajta. Sokasitván az elem
zést, bizonyosságra jutottak, miszerint egyenlően összetett testek 
keménység, faj-suly, s a fényre gyakorolt hatásukban különb(iz
hetnek egymástól. Némellyekben csak a természettani sajátságok 
(d im o r p h i) változnak, másokban a vegytania.k (is om e r i) is; 
vagyis az• előbbiekben az összetett részeesek ugyanazok maradnak 
csakhogy különbözö módon csoportosulnak ; utóbbiakban elütőleg 

rendezödnek a parányok az összetett részecsben. A kétalakualt 
között a szénelfy gyémánt állapotában igen eltérő sajátságokkal 
bir a széntől: a természetben vagy a kénszénenczekben jegeczült 
kén nyolczoldalu alakban jelentkezik dülényded (romboidal) alap
pal j olvasztás után lassanként hülesztetvén ki, ferde hasábokat ad i 
ba, százötven fokig hevittetvén, hideg vizbe szüretik, lágy, barna, 
ruganyos, több napon keresztül átlátszó marad; miért is sok
alakunak (poliform) mondhatnók. Ebből ugy látszik azt lehetne 
következtetni, hogy a kétalaku testeknek sajátságuk állandólag 
egyesülni a súlytalanokkal: de vajjon nem áll-e ez a többi testekre 
nézve is? nem lehetséges-e, . hogy az illy rokonságból szülemlik 
némelly testek különbsége, miként az érenyé (platin) ama fémek
böl, mellyek azt mindig kisérik? Hasonló módon a sárgany (uran), 
melly az egyszerű testek minden visszabatását élötünteti, nem 
régiben élegnek ismertetett fel. 
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Hosszas lenne követni a franczia Vauquelint, Thénardt, Am
péret, az angol Daltont és Wollastont, a német Wenzelt, Ricbtert, 
Vöhlert, Mitscherlichet, Liebiget, kiknek az egyenalaku (~soform) 
anyagok körül tett nagyszerü fölfedezései megdöntötték a kezdet
leges alakok (formae primitivae) elméletét, mellyet Haiiy állitott 
fel 1). 

Érintett tényekkel szemben igen figyelemre méltó kételyek 
marülnek fel. A természet négy külön eröt s mintegy hatvan 
egyszerü testet használ az anyag alkotása és módositására; ama 
természet,' mellynek elég a nehézkedési erő, hogy szabályozza a 
parányok és világok mozgásait. Lehetséges-e, hogj itt lemondott 
volna ama gazdálkodásr{,l, melly csodáinak egyiltét képezi? A 
bölcs nem hiheti ezt, s a jelen eredményeket ugy fogadja, mint 
a most ismert tények kifejezését, s nem mint végigazságot Amaz 
egységet, mellyet a természettudósok a sulytalanokban felismertek, 
a vegyészek a sulyos anyagban is igyekeznek feltahi.lai 2) j s mi
után a légköneget illet8leg tett tanulmány uj gyököt adott, sokan 
foglalkoztak az egyszerüeknek nevezett testek felbontásával, s a 
kíváncsiak olly eredményekre jutottak, mellyeket a valódi tudo
mánynak is számításba kellett vennie. 

Mialatt az összetétek sulyai között levö arányoknak egysze
rüsége az ásványországban bámulat tárgyát képezte, nem hitték, 
hogy a szerves kapcsolatok elemei között valameily egyszerü vi
szony létezzék: de Chevreul kimutatta azt jeles müvében az állati 
eredetü kövér testek fölött, mellyeket a sókhoz hasonlított, mint
hogy az alj és sav hármas összetétek, mellyek ép ugy mttködnek 
mint a ezervetlen természetéL Davy babizonyitotta a villanyosság 
hatását a tenyészetrej mások a fényét. . 

A növénjyek felbontván a szénsavat és vizet, megkötik a 
szénenyt és könenyt, az élenyt pedig visszaadják a légkörnek; s 
vagy átváltoztatván a légfelköneg-éleget ( oxydum ammonii), vagy 
közvetlenül a levegöböl vévén a légenyt, magukba olvasztják ez 
elemet. A légeny és széneny, mellyek a növények életelemét 
képezik, a légkörből vétetnek; miért is valameily terület termé
kenysége ezervetlen vagy fém-elemek által föhételeztetik, mellyek 

l) Berzelius, egyike ll l<·h"'aitünöbh tudósok és államférfiaknak, a stock
holmi tudományos akademilnak évenkint értesítést szokott volt beadni a vegy
tan elömeneteléröl. - Lásd még E. Kopp, és M. Hoefer, A vegytom története. 

2) Proust és Bon tigny kísérletei, 
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egyik növénynek inkább megfelelnek mint a másiknak. Tanul
mányozván a növény hamvait, felismerhető, milly fémelemekkel 
kell birnia a földnek, hogy az abban jól tenyészszék, milly te 
nyésztési forgatást kell megállapítani, s milly trágyával segiteni. 
Liebig Jus•us különösen a ezerves vegytant alkalmazta a földmii
velésl'e és szervélettanra; s ugy hiszi, a trágya azért segit, mert 
több légkőneget ad mint a levegő, s a folyékony sokkal többet, 
mint a szilárd. Boussingault, ki első mutatta meg, mint bontják 
fel a növények a vizet, hogy lekössék annak élenyét, fontos 
munkákkal gazdagitotta a földmüvelésre alkalmazott vegytant; 
Laurent, Gerhardt, Piria, Malaguti, SchJeiden és mások tanulmá
nyozták a lisztlángot, a borszeszt, a sejtecseket, s a légenyes 
anyagoknak jelenJétét a növényi szövetekben. Ama titokteljes 
müködésekre, mellyek az élet befolyása alatt mennek végbe, f'óleg 
Dumas, BousRingault, Payen forditották figyelmöket j s azon meg
állapodásra jutottak 1 hogy az állati szövetben összehalmozott 
hármas anyagok, minők a kövérség s a tégenyesitett semleges 
aByagok, a növényekből képeztetnek. Ennélfogva a növényország 
egy végtelen átváltoztatási, az állatország pedig elégetési készlet 
leiJne j s a növények é11 állatok némiképen nem egyebek mini 
megsürüdött levegő. 

Ime, a haladás egy bámulatos egyszerüsités felé, mi nagyobb 
a ezerves testekben, mellyek bármennyire legyenek is részleges 
törvényeknek alávetve, igen kevés elemből, ~leny, köneny, széneny 
és légenyből állanak, mellyek, legfeljebb tizenkét másodrendüekkel 
kapcsolva, végtelen változatosságot idéznek elő. 

D e a természet honnan veszi e roppant mennyiségü élenyt, 
könenyt, szénenyt, légenyt? ki fog-e valaha merülni ? vagy miként 
látja el magát azokkal ujra? s midön az állat va gy a növény is
mét alaktalan anyaggá válik, mi történik az él et ez összes ter
rnék ei vel? E kérdésekkel foglalkozott Dumas 1) 1 ki ezerint a 
növények állitják elé a l>özvetlen elsőanyagokat) az állatok fel
használják és felbontják azokat, s a légkör a raktár, honnan a 
természet kinc~eit szedi. 

A légkör suly szerint 23 rész élenyből B 77 rész légenyből 

ali, nem számítva a vizgözt, a kevés azéneavat és mocsár-gázt, 
az esetleg csekély légkönegnemU képzödményt, s némi légeny
savat, mik föloldhatók lévén a vízben, az eső által a földbe v1-

1) TanulmAny a 8~ervea lények vegyészeti snly;,g-y<'ntana fölött. 
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tctnek, mcllyet kövérilock. A növények levelei nappal vizet és 
élenyt, éjjel vizet és szénsavat lehelnek ki, azonkivül hogy k.(inenyt, 
élenyt, szénenyt, légenyt és kevés hamut kötnek le, mi áltai 
nyerneK: sulyban. A föld tehát c11ak támpont gyanánt szolgál, s 
az egész táplálkozás a légköri elemek által eszközöltetik, annyira 
hogy némelly cserjék~ porrátört üvegben is növekedtek és virág
zottak. A levelek minden bi.í nélkiil c~upán a fény által segittetve 
felbontják a legállandóbb testek egyikét, a szénsavat, kiszabadítván 
annak élenyét, s visszatartván a széneny t: a légenyt pedig rész
ben a levegőből, részben a bomlásnak indult szerves anyagokból 
veszik a növények. S itt a vegytan ujMI a gazdaságra nézve 
legfontosabb pontok egyikét, a trágyát érinti; a mennyiben köny· 
nyiti fölismerését a lrágyából kevesebb légenyt igénylő, az álla· 
tok táplálására alkalmas takarmányoku ak, me ll _y állatok iirülékével 
visszaadhatjuk a földnek a légenyt, hogy táplálja az abMl többet 
igénylő 1), vagyis azon növényeket, mellyek nem elégesznek meg 
a légbéil köll·sönzöttel, hanem más testekkel kapcsolva, Mgköneg, 
légfelkönegsav, légenyes sav, legenyitett sav-állaput b an is meg
kivánják. 

A növények által kiké~:~zitett első anyagokat az állatok ha
sonitják az emésztés által. Ezek folytonosan szénsavat és vizet 
fejtenek ki, annyira, hogy széneny- és köneny-kemonczékként te
kinthetők. Innen van az állati meleg ; s egy rendes állapotban 
lévö ember lélekzés által naponként kétszáz nyolczvannyolcz 
gramm szénenyt vagy ennek egyenértékét könenyben égeti el. 
Illyformán, mondja Dumaa, amit a lég a növényeknek ád, ezek 
azt az állatoknak engedik át, mell_yek ismét a légnek téritik 
viesza; örök körforgalom, mellyben az élet mozog és nyilvánul, 
de hol az anyag csak helyet változtat. Ha az állatok rontó s a 
növények tisztitó müködése között az egyensuly megzavartatnék, 
zavarnak lenne kitéve az élet összhangja; de a veszély olly távol 
áll, hogy bekövetkczési ideje nem is eshetik kiszámitás alá 2). 

l) Tbaer és Bouseiogault. kisérletoi. 
:) A következő számitás i~ Dumastól vau. A. légkör körülbelül I.Júsz 

mérröld• (lega) magas, s 5 t.rillio 229,000 billio chilogrammot nyom; az éleny 
sulya 1 trillio 206,000 billio; a szénsavé 2088 billio. Vagy hogy érzéki képek
beo besséljünk, ba egy cbilometernyi oldallal bíró rb köbök készittetoének, 
681,o00 illy köb képviselné sulyával a. légkört, 134,000 az éleoyt., 116 a széu
savat.. Egy E-mber óránként 40 dramm élenyt emészt fel, vagy évenkint 360 
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Növénytan. 
E tanulmányok üdítőleg hatottak a természet tanulmányozá

sára, melly megszünt másodrendű lenni a többi tudományok 
mellett. 

Linné és Jussieu után, kik a növények rendszeres osztályo
zásával ajándékozták meg a tudományos világot, Lavoisier, Sene
bier, Saussure Theodor és Crell a növényi szarvélettant vitték 
előbbre; Dohamel és Ingenhous meghatározták a ~áplálkozás és 
növekedés utjait. Desfontaines azon, Cuvier által igen termé 
kenynek nevezett, fölfedezést tette, miszerint az új rétegek a nö
vényekben a régi fa s a héj között képzödnek ; mig ellenben 
Du petit-Thouars azt v itatta, hogy a növények növekedésoa tetö
irány os értelembeo történik, s hogy e növekedésnek csiráját a 
rügy képezi, melly, mint valódi egyed, saját töveit a növény 
gyökeréig ereszti. Cavanilles, spanyol füvész, egy igen erős tü
kör-távcső vízszintes kicsinyméröi vonalát majd a bambu rügyé
nek csucsára, majd az olly hirtelen fejlő amerikai agave kocaára 
iráoyozván, látni akarta a fü qövését, miként a csillagászok lát
ják a csillagokét. 

Mások a növények szarvezetét tanulmányozták; és ~chulze 

kimutatni igyekezett, miszerint a folyadékoknak keringii mozgása 
azokban hasonos a felsöbb állatok központi idegrendszerével. El
lesték azon növények termékenyédési módját is, mellyek nem bir
nak virággal és gyümölcscsel; s fontos egyedrajzok, különleges 
virágok, a növényi földrajzt érdeklő tudós emlékiratok, s kitartó 
és éleselmü kutatások örökitendik Humboldt, Schow, Braun, Mor
ren, Mirbel, Trécul, Parlatore, Tenore, Moris neveit. 

cbilogrammot, s egy század alatt 36,000-et. Tegyük, hogy a földgömb állati 
népességét 4000 millio ember képviseli; egy szálllad alatt 120 billio cbilogramm 
élenyt fogyasetanáoak, mi az emlitett köbökböl 15-töt, vagyis igen igen csekély 
menoyiséget teooe, még ha helyre nem pótoltatnék is. 

Mi a tizénsavat illeti, egy emher 6ráoltént. 12 gramm széntnyt éget el, s 
44 gramm azéusavat állit eHI, vagyis egy chilogrammot. naponként, s 365-öt egy 
év alatt; tehát a négyezer millio emher egy év alatt l billio 460,000 rrillio 
cbilogramm szénsavat termel, vagyis '/J<3o-dát annak, mellyet a légkör tartal
maz. Mioélfogva 1600 év kivántatnék a légbeo levő szénsav jelen arányának 
megkettllztetésére, hamindjárt a növényország megszüotetoé is müködését, s 
nem mliködnéoek többé a tüehA.oy6k, mellyek oagymennyiségfi adnaavat szol
gáltatuak, sem a villámok, mellyek behatása alatt a lég légeoye és tUanye kap
csol6dváo lt!genysavat stb. képe11oek. Ezek ujra elöAllitanAk a oövéoyzetet, 
mikéot elilállitanák azt az állatok bullái i~, mellyek annak megszüntével 
ki vesznéoek. 
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Egy költőnek volt fentartva rámutatni a lények szervezeté· 
nek bensö törvényeire. Göthe azt áJiitotta, hogy a levél az egye
düli alap sze~v, s annak módosulásai a murvák, a virágkehely1 a 
korona, a portokok és termék. A csirázás perezében a növények 
legnagyobb része két csiralevelet muta.t fel, mellyek a növény 
táplálására lév~n rendeltetve, csakhamar eltünnek; de a szervek, 
mellyek késöbb olly nagy változatosságban fejlödnek ki, nem 
egyebek mint e csíralevelek átalakulva. Először is a szár hosszá. 
ban elhelyezett le~elekké fejlúdnek; s a tüdök módjára beazivják 
a levegöt, melly módositja a bensejökben felosztott nedveket; a 
levelek hajtása azonban mielöbb megsitlnik, megkisebbedik tér!· 
méjök, összebuzódnak, s mint apró levélkék mutatkoznak, mellyek 
murváknak neveztetnek. Ezek majd elszigetelten majd körben 
jelentkezvén, módosulnak, s képezik a kelyhet: ebböl aztán a ko
rona szirmai jőnek elő, mellyek ollykor részben poredényekké 
változnak; maga a terme is csak a levél uj átalakulása, melly ter
mékenyíttetvén a gyümölcsöt alkotja; végre a magLan az ébrény 
szoros burkokkal vétetik körül, mellyt>k Göthe szerint szi&tén 
csak módosult levelek. Ez e l ö h a l a d ó (progressiv) átalakuláson 
kivül, még egy h á t r am e n ö t (retrograd) is különböztet meg, 
melly valóságban nem egyéb mint az átalakulások hiánya. 

Senkisem figyelt e dolgokra, mig nem De Candolle Ágoston, 
Genfböl, (1778-1841), tudományosan behizonyitotta a tények et, 
mellyeket Göthe helyesen értelmezett, s a nélkül hogy ismerte 
volna ennek munkáját, ki egészitette azt az idomzat törvényeinek 
fölfedezéséveL Linné mcsterkéJt egyszerüh b és könnyebb rend
szerének De Candolle eléje tette Jussieo h•rmészetes és jobban 
okadatolt rendszerét, melly nem csupán a szarvezet egy részének 
hasonlatosságán, hanem a lényeges jetlegeken alapul, s kimutatja, 
miként ugyanazon családban közösek a győgy-tulajdonságok 1). 

A természet minden lényt rész-arányos terv ezerint teremtett, ha
bár ritkán marad ahhoz hií; a sokféle virágokat előttünk isme
retlen okokból változtatta, s ugyanazon családban is találtatnak 

1) Lamarck Franczia növényrajzának új kiadásában !l Mtezer fajjal sza
porilotiB 8 l8jstromzott kétezerhétszázat; s egy igen tanoisAgos beveze és ben 
kifejtette 8 tudomány új&bb h6ditmá.nyait, és 4talá.nositásait. Prodromus syste
matiB reyni tJegetabilia (l824-a6) czimű ~unkájában t.anulmáoyozta a növények 
felosztását a foldgömb felületén. Endlicher és Römer sziÍz ötvenezerre teszik a 
léte !Pl ö fajok számát, mellyek köz ül Itilenczveuötezret il·tak le a f!ivé~zek, 
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nem rész-ar:iuyo11ak ; d~ illy eltéré::~ :i.ltalános okok szülemt!nye, 
mellyekböl · könnyü visszatérni az eredeti typushoz, számításba 
vévén az idétlenszülés, az elfaj?:ás, a hozzájárulások állandó eset
legeit. E törv~nyeket aztán Nees do gsenbPch, Roeper, Mprtinfl, 
S&int-Hilaire August, Gaudichaud, Oken, Carus, Kathke, Serres 
és Etienne Geuffroy Saint-Hilaire a növenytanra alkalmazták. 

ÁsHaoylan. 
Mielött a jegeez-ll U: okat ve1ték alapúl, az ásványtudós nem 

igen tudta volna sz11batosan megkiilönbtiztetni egyik ásványt a 
másik túl. Hozzájárúlt az erömütan W olla:~ton visszaverő szög
méröjével, melly által egy tiiredékb()l meg lehet határozni a jegecz 
alakját, miként Cuvier egyetlen csont után az egész vázt bely1 e~ 
állitotta; segP-Iyül érkezett. a láttan, melly kimutatja a fény mó
dosulását a jegeez-alakokfill keresztül ; aztán a vegytani elemzés 
módot nyujtott szabatosabban osztályozui az ásványokat mintsem 
az előbb a jegecztan segélyével l(lhctő volt. 

t'öldlan. 
Az ásványok tanulmányozása nem szot·itkozott részletes tu

lajdon~:~ágokra, hauom egy új, vagy ha ugy tetszik, jövő tudomány, 
a fühltan (geologia) keletkezett abbúl. A földterüket már Lehman 
és Ro u elle ösiek- azaz fémekkel bővelkedő sziklákra, s másodren
dűekre különitették, mellyek vizböJ és ~:~zerves maradványokból 
képződött lerakodások. Ez osztályozás csakhama r tökélyesbült, s 
Deluc, Saussure, W crner, Do loroieu utat készitettek amaz elö
meneteknek, mellyeket századunkban átaJános es részletes éRzle
letek s•~gélyével tettek. A bassanói Bt•occhi ( -1826) Róma föld
terének természeti állapotát vette vizsgálat alá, s leírta Olaszor
szág némelly holyiségeit, különöt~cn pedig az Alpesek alatti kagyló
halmokat; mi által biztos adatot szolgáltatott az utána követke
zök nek, hogy a harrnadrendii földterük képződési azonosságára 
következtethessenek, nem a fekvé8böl, hanem a szerves testek 
hasonossá~ából, mellyeket tartalmaznak. Covelli Miklús, Terra 
di Lavorvból, fóntos fölfedezéseket tett a vulkán-termékcken. A 
neptuni eredetröl szóló W erner-tan ellenzökre talált Arduinóban és 
Marr.nriban, ki átkutatván Tirolt, a gránitokat vulkán eredetüek
nek, s a másodrendű meszek sőt a krétánál is késöbb feltiintek
l<ek bizonyította, s kimutatta a fokozatos átmenetet azoktól a 
eyenilhez és a porfirhoz; miért is Predazzo helység tüneményei 
az összes föld-tudósok tanul111ány tárgyai lettek, mellyekhez ha
sonlókat Humboldt Sándor Mongolországban is észlelt. Saussure, 
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ki megalapitotta a légncdmérés tudunuinyát, s a nagyobb tnll.· 

gaslatokon észleldéket á.llitott, tizennégy~>zer já1·ta be az Alpe~e

ket, hogy észleleti tudománynyá emelje a földtant. De Buch meg
különböztette a helyi és átalánus képzödéseket, s minden helyi 
esetleget a bel és kül sajátságok, s az összeshez való viszony 
ezerint szemlélt. Humb(lldt Vilmos a föld egész alkatában egy 
egyforma irányuJási törvényre figyelmeztetett, jelezvén a külöo
bözö sziklák sarkiasságát 1). 

Azonban e tudomány legnagyobb haladása az emelkedések 
elméletében állott, mellyet már mások sejtettek, aztán De Buch 
kifejtette, Beau!Jlont Illés pedig módszeresitette, s melylyel jól 
meglátszanak egyezni a tények 2). A rend, mellyben a~ üledéki 
rétegek egymásfölé helyezvék, az átalakult telepek és a torlód
mányok, a kitörö sziklák által keresztülszeit vagy elért földterük 
természete, az erekbeo elszórt szerves m11radványok világot vet
nek az egymásra következő képződéeek korára. A növény- és 
állattani bizonyitékok alkalmazása r'nélylléget és eredeti válto
zatosságot kölcsör:ziitt a földismének (geognosia): a központi tüz 
elmélete kijelölte okát a fölemelkedéseknok. 

De igazságok-e ezek vagy álmok'( a központi hö elmélete 
napjainkban kétségbe vo11atik, a földgömb kérgének alakulását 
egész más módon fojtegetik; do a földtan büvös hypothesisekkel 
lép fel, mellyek mindenike a tudomány szerint változik, melly épen 
fölényben van. Miként a mult században a természettan törvényeit 
alkalmazták a fülelgömb kezdl:ltleges történelmének s jövő átala
kulásának nyomozására, ugy alkalmazzák most, bár nagyobb tisz
telett.el az olsö ok iránt, a vegytanéit. A küzdelem a tüz és viz 
között szünetet tartott, elkülönítotvén csatáik szinhelye ; s a föld 
kérge megszilárdult, magába zárván a központi tüzet. De egy 
határtalan tenger födte azt, s csak kevés sziget om e) kedott kí, 
mellyek mel~göket nem a fellegek által takart naptól 1 hanem a 
benső gőztől nyerték. E forró, vizgőzzel és szénsavval tulterhelt 
légkörben, mellyet mindon nyomon villámok szaggattak meg, s 

1). E ~zakban emlité~ro mtiltók még P1ürin, Greenough, Grauville, Penn, 
Conybeare, Philips, Buckland, Mnrcbison, Forbe~, Flemiug, Mac-Cullocb, Fair
bolme, Breislak, DaubuiMson, La Becbe, Clavier, Lyell, Brochant, Beu•lant 1 

Pilla, llelli, Sismonda, Pasini, P.areto, Collegno • . . 
•) Láad I. könyv 115. lap és XVII. könyv 760. lap. Ez elmélet eliyes 

réMzleteiben mo1t megtámadtatik. 
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teljesen nélkülözte az élenyt, semmiféle állat nem élhetett, kivéve 
a halakat, habarczokat, puhányokat a tengerben. De a tenyészet 
roppant tevékenységet fejt ki ; s a kiszikkadt szigetek nedv-edé· 
nyes, egyszerü szervezetü, de hirtelen növekv ő cserjékkel, ,.óriási 
mügekkel (asperula), faszerü páfránokkal, némi pálmával födetnek 
be, mellyek fajra nézve kevéssé különböznek ugyan, de egyedeik 
kimondhatlan gyorsasággal szaporodnak, növekednek, ós halnak , 
el. Eletök kiszámíthatlan mennyiségü szénsavat és vizet bont ezét, 
mig leköti a könenyt és szénenyt; minélfogva a levegő, nyervén 
·élenyben, tisztul, s lehetövé teszi az állatok megjelenését. Most 
forradalom áll be a föld szinén s a roppant növénJ-telepek eltemet
tetnek és ásvány-szenné válnak a felülfekvő rétegek. nyomása e 
a föld-gömb melege következtében 1). Más földtani korok, más 
teremtési napok következnek, mellyekben a szigetek na.gyobbodnak, 
a föld szine benépesül, és pedig először óriá.l!i hüllökkel, még min
dig tisztátalan légkörben élökkel, melly azonban lassan laesan a 
mész szikla-telepek lecsapódása s a növények folytonos tevékeny
sége által egészségessé válik; mignem megjelennek az emlősök, 

madarak, rovarok, minden uj forradalom áltl\l közelebb jutván a 
jelenlegi alakokhoz; végre az ember, a teremtmény királya. 

De ez, s . a többi állatok miltor és hogyan születtek? e az 
ös11zes fajok egyezerre jelentek-e meg, vagy egy egyetlen cs1ra 
volt, mellyböl lassanként a fajok végtelensége fejlődött? 

Állattan. 
Az állattant már a mult században rendszeresiteni kezdették 

Linné, .F'abricius, Müller Otto, a siciliai Poli; Daubenton, Vicq d' 
Azyr, Camper, a l á n g e e z ü b o n c z t u d ó e, Lyonnet, Trembley 
tanulmányozták az állatok szarvezetét; Bonn et, Réaumur, Buffon azo
kásaikat ;' Buffon, Linné, Bonn et egy átaJános állattannak vetett6k meg 
alapjait. Nagyban megvilágitotta ezt a porosz Pallas (-HUl) számos 
utazásaival s a termö-parányok (infusoria) és növényállatok (zoophi
ta) osztályozásá.ról, a gerinczek boncztanáról s az ásvány állattan-

1) Kiszámitották, miként maga Pensilvania hatszáz billio chilogramm k8-
szenet tartalmaz. Tegyük fel, hogy a vilAg egyéb részei csak ezerszer annyit 
rejtenek, s hatszázezer billio jö ki. Ha a széneny csupán kétharmad réuben 
járulna e szén összetételéhez, n6gyszbezer billio chilogrammot tenne. Hogy 
szénsavvá változzék, egy trillio cbilogramm élenyre volna ezübége; s az aUS
állitott szénsav egy trillio dgyezázezer billio chilogrammot nyomna. Nem tul
ságos tehát a fontosság, mellyet a növények tevékenységének tulajdonitunL. a 
teremtés első napjaiban, 



- 891 

ról irt szép munkáival. Linné után négyszeresen és azon felül 
emelkedett az ismert fajok száma, s Austrália igen különöseket, 
söt egész uj osztályokat szolgáltatott, minök az erszényesek (mar
supialia): s fiSleg az angolok által ad<,tt bámulatos leírások (Go
uld, Owen, Waterhouse, Jardin, Lowe, Smith, Darwin), a folyto
nosan gazdagodott és jobban rendezett muzeumok annyira növelték
az anyagot, hogy szükséges volt uj nemeket állitani fel, s közbelső 
csoportokat vinni be. E végből tanulmányozni kellett az állatok 
benső alkatát, s az összehasonlító boneztant tenni alapul, mi egye
düli mód a puhányok (mollusca) valódi természetének s a kiveszett 
fajok maradványainak megismerésére. Illy módon e tudomány, 
melly egész a század elejéig leíró volt, akkoriban boneztani jel
leget öltött ; s e néhány év alatt többre. maovén mint a megelözö 
összes századokban, szilárd alapokat nyert az ásadék-állattan (zo
ologia fossilis) s az állattani bölcsészet ~philosophia zoologica). 
Élettani irányt vévén, tanulmányozták az állatok fokozatos fejlő
dését s a módosulások sorozatát, mellyek által a szarvezet egy
szerüsittetik az alfd,bb lényekben; ugy, hogy nem a h9llákat ha
nem azokat, s a puhányok és gyürünyök ébrénytanát ( embri
ologia) tanulmányozzák. Lacépéde müvei a czetek, hűllök és ha
Jak fölött szigoru birálatnak vettettek alá; Home Eberhard az 
összehasonlitott boneztaura terjesztette ki buvárlatait; Mlckel 
felülmulja öt mint állatboncztudós, s meg alapítja a teratologiát 
(szörnyszülött-tan); Rudolphi, az összehasonlító boneztanoD kivül, 
egy halhatatlan müvet irt a bélférgekrlíl; Latreillenek, a rovar
tudósok fejedelmének, köszönjük a részt, melly a rovarokat Cu
vier állatországában illeti; Ebreroberg bámulatos müveket irt az 
ázalagokról: szarinte a fémtömegek s a szivag-rétegek is azok
ból alakultak; a vak Hu ber Genfből s a bergamói Mangili a leg· 
ezorgalmasabb természetvizsgálók közé tartoznak ; Tronchina, 
Passeri, Gannal könnyitatték a balzsamozást 1). 

Utrvler. 
Montbelliardi Cuvier György (1769-1832), nem lángész, de 

tudomány-köri (encyclopaedikus) ismeretekkel biró és figyelmes 

i) Nagy zajt ütéittak versben és pr6zában a bellun6i Segat6nak, midön 
lehetőnek hirdette az állati szövetek kövé változtatAsát; nem találván aláir6kat 
harminczelller !ira erejéig, hogy köuétehesse fölfedezését, Fl6renczben élt, boi 
rézmetsdssel, s Afrikában tett utjai megirllsbal fnglalkozott, s csakhamar 
meghalt (1836), 



gyüjtö, emeli a tudományt, megteremti az (jssz'~lt::t'>onlitú boncztant, 
s az ásadék-állattannal vagy öslénytannal (paleouto~ogia) uj osz· 
tályzatot alapit. Első osztá lyozásáhsn a szervek alárendeltségét 
vette alapul, s folytonosan javítgatott azon, r.nig nem (18i6Lközzé. 
tette t e r v r aj z á t, me Ily a vérrendszer fokozatán alapult: még 
azután is tett változtatásokat, de mindig inkább positív tényekhez 
mint elvekhez tartotta magát, s megvetette a kényállitmányokat. 
Mit Buffon sejtett, ö kimutatta ; Buffon az éleslátás erejével birt, 
Cuvier a tények hatályosságát müködtette. Az összehasonlító 
boneztant elkülönítette a?J élet-tantól, nagyobb pontosságot és szn
bályosságot vivén be abba, e nem csak uj tényd:;1·e akadt, hanem 
a régieket is felülvizsgálta. Illy módon a bölcsészi állattan alap
jául a boneztani alkatot s az élettani müködé11eket tette, a szer
vezet átaJános alakjaiból a n11gy osztályokat, s a kevésbbé állan
dókból a másod rendeket hozván ki.' Minden élő lényt ugy tekint, 
mint melly bizonyos czélra alkottatott, s annak elérésére alkalmas 
szarvekkel van ellátva; minélfogva ugy találja, hogy minden egyes 
állat önmagában bevégzett rendszert képez, s minden részei olly 
azoros összeköttetésben állanak egymással, miszerint nem módosul
hat egyik anelkül, hogy a többiek érintetlenül maradnának ; miért 
is egyetlen módosulat elég arra, hogy a többieket mind felismerjük. 
A részek viszonyának eme törvényével megrázkódtatta a lények 
lépcsőzetében követelt folytonosságot, s szabatos határokat vont a 
gerinczesek, puhányok, rovarok, növényállatok négy nagy osztálya 
között. Ezután a kihalt fajok meghatározására vállalkozott az ása
dék-csontokból, olly módon, hogy egyetlen rész elégséges azon 
következtetésre, millyen volt az egész állat 1). Összehasonlitván 
az élő fajok csontozatát a kihaitakéival, meghatát·ozza és osztá
lyozza sok faj maradványait, mellyek végkrp eltüntek, s mellyek 
annál inkább különbö~nek a mo~Jtaniaktól, minél régibb rétegekbe 
zárvák; minélfogva bizonyitékul szolgálhatnak a rétegek. elsöbb
ségére nézve. A töredékekből százhatvannyolcz gerinczes állatot 
volt képes összeállítani, mellyek ötven nemet képeznek, s ezek 
közül tiz uj : aztán Mantell, Buckland, Hibbert, Agassiz, Brongni
&~"t annyira növelték e számot, hogy elhitették, mikép a kihalt 
fajok nem volta!( az élőknél kevesebben. 

l) Kéa!!Lb Geof!'roy Saint-Bilaire kimutatta, miszerint a val6di hasonságo
kat nem a szervek, banem azok alkot6 anyag11i képezik; mi&rt is az összett\ti 
erys~g 1 a kifejM~i egyenlötleneég a boncztan k&t törvény&t alkotjik. 



Sokan az ásaclllk-növényeket tanulmányozták hasonló módon j 
Brongniart azok átal án ot~ töt·ténetét adta; Sternberg az ös világ 
növényrajzát i Liudley és Hutton Anglia ásadék-növényzetét irta 
le; Cotta a szászországi Chewmitz páfránjait. 

De ama különbségek az égaljtól származtak-e, vagy a talaj
tól? s a mostaniak ugyanazon fajoktól vették-e eredetöket? Cu
vier tagadja, s bizonyságul az Egyiptomban talált állati mumiákat 
hozza fel, mellyek három vagy négyezer év után azonosak a 
moetani fajokkaL Ez azonban elégtelen bizonyíték, mert a válto
zások nagyszerü áradások ( catachlismi) által eszközöltethettek 
vagy Eegittcthettek elö, mellyek a teremtés utólsó korszaka után 
többé nem iemétlödtek. 

Öi!szevetvén ezervezetöket a földterük korával, mellyekben 
találtatnak, Cuvier észre kezdette venni a fajok ama haladó fejlö
dését, mit ö tagadott j sok fa.j kivesztéről bizonyosságot szerzett, 
de nem akarta elfogadni, hogy ujak keletkeztek, megmaradván az 
észlelés wellett anélkül, hogy föltevéseket koczkáztatott volna j 

ugy hitte, hogy azok megjelenése inkább helyi mint átaJános; de 
hogy valameily helyet jelöljön ki, hol az emberek s a mostani 
fajok laktak, midön még mastodontok (kupfoguak) és (is állatok 
barangoltak hazánkban, kénytelen volt föltenni, miszerint a ten
ger foglalta azt el; melly föltevést a földtan miudeddig meghazud
tolja. A mindiakább növekvő tanulmányok nem fogadandják el 
föltétlenül az ásadékoknak ezen meghatá.rozását egyetlen töredék
ből, B ép ugy kételyeket fognak támasztani állat- és ös-lénytani 
rendszere ellen, miként föld-rendszere ellen támasztottak. 

Cuviernél hiányzott az átalánositási képessé~, s a ··észletes 
é~zleleteket nem tudta természetes P.gészszé rendezni. Lamarck An
tal Bargentinból (1744-1829), a füvészeti tanszéket állattaliival 
cserélvén fel (1794), mikéDt előbb a Franczia Florát, uj 
állásában a G e r i n c z t e l e n ek r e n d 11 z e r é t, B az Á ll a t t a n i 
bölcsészetet tette köz?Jé (1815-22) j az elsőben rendezeresen 
o~ztályozva tüntetvén fel a-1. állatország alsóbb csoportjait, mig a 
másikban tudományosan tárgyalta a fajok változékouy811gának leg
több kérdését. Az első, inkább hozzáférhető lévén, megbámultatott ; 
a másodikat némellyek gunytárgyává tették, jóllehet az állatok 
rendezésében mások sz~rint fölülmulja Cuviert. 

Satlrv-eredettan. 
Már Aristoteles foglalkozott a csirke képzödésével, s az, ösz

szes boncztudósok kötelességöknek tartották összehasonlítani az 
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ébrényt és m4h-gyümölcsöt a felnötteL Harvey azt mondotta, hogy 
minden állat tojásból keletkezik i a a növekvéS vizsgálódások. segi
tették fölfedezni a mikéntet. Hunter, tanulmányozván a azlilepet, 
ruéhet, s a szülephálót, feltüntette, mint versenyez az embert pete
tan érdekességben a madarakévat 

Elöbbrehaladván, észrevették, miazerint az alsóbb állatok köny
nyitik az ember ezerkezetének megvilágitását i annál inkább, mi-

' dön Gleichen és Ebreroberg kitalálták a módját befecskendezni 
az ázalagférgeket, szinezvén a folyadékot, melylyel táplálkoznak. 
Melly legalsóbb fokból kiindulva, párhuzamot vontak a felsöbb 
rendü állat-ébrények szervezetén"k fokozatos finomulása, s a 
gerinczteJenek megfeleléS átalakulásai között. Átalánositván az 
összegyüjtött számtalan tényeket, megalapították a boncztan böl
csészeti részét, vagyis az állati ezerv-eredettant (organogenia), 
fürkészvén, mi módon származik az ember hasonlóan a többi álla
tokhoz a tojásból, a e fejlődésben a felsöbb állatok mulékony 
szervei hogyan felelnek meg az alsóbbak állandó szerves állapota
inak az állattani lépcső külöo böző fokain. 

Geoifroy Saint-Hilaire ( 1772-1844), kit már felebb is emlitet
tünk, az összehasonlító boncztanban nem a különbségeket hanem 
a hasonságokat ket·eate, a hosszas munkaUatokra szánta magát a 
szervek és állatok kifejlésének kölönböző korszakai fölött, azon 
czélból, hogy egy uj kifejezéséhe_z jusson a lények átalános jel
legeinek, s kimutassa, hogy mieltltt különbözők lettek volna, baso
nosak voltak. 8 innen a ezerves összetét egys.;gét, az egyenlőtlen 
kifejlés okelvét, s a központratörö kifejlés törvényét hozta ki, 
ellentétben a esirák állaodóságával, mit a megelőző tudósok vitat
tak. Számos állatfajok, kölönböző korbeli méhgyümölcaök, szabály
talan és kórtani szervezet-állapotok hasznos és azonos törvényekre, 
s innen az állattan alap-egységére vitettek visBza. Ekkor az állat
tani fajok változhatlansága a változékonyságnak ad helyet i s a 
boncztan különösen a szarvezetek mulékony alakjaival foglalkozik. 
Szóval, a ezerv-eredettan nem egyéb mulékony öszszehasonlító 
boncztaonál, miként az összehasonlító boncztan egy neme az áta
láoos állandó ébrény-eredettannak. 

Illy módon a tudományt egy alaptörvényre fektették, melly 
az állattao külöobözö részeire alkalmazható ; e törvény a vonaloe 
haladás, melly nem egys~erü, hanem egy kettős so;zatból szár
mazik, melly ellentétes irányban találkozott 1). Ugyan akkor mi-

•) Neve~etee a vitatkozás, mellyet a páriz8i akademiábao Cuvier '• 
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dön Lamarck e folytonossági, vagy helyesebben mondva, fokozati 
törvényt hirdette, Fischel' Oroszországban ugyanazon dolgot tette 
közzé a nélkül, hogy tudta volna, miként megelőztetett; nagyobb 
vil:1goseágba helyezte azt Mac-Lea y "H o r a e e n t om o l o g i c a e" 
czimü munkája (1819); a német füvész Fries ugyanazon törvény
nyel találkozott a rokonságak keringö természetében a növény
országban: : melly önkényti és független találkozása négy jeles 
tudósnak &bon hitet keltheti, hogy feltaláltatott az egyetemes tör
vény a természet rendében, s az állattan okmutató tudománynyá 
fejlesztetett, mellynek utmutatása mellett Biaioville megállapitotta 
az. állati sorzatot. Vajha e tudomány képes lenne szakitani amaz 
anyagias hajlammal, mellyet Lamarck vitt be abba, e inkább uj 
dicsénekekre szolgáltatna tárgyat ama Bölcseség irányában, melly 
mindent rendben és fokozatosan helyezett el. 

Gyógytan. 
E tanulmányok egy időben a gyógytan részei gyanánt te

kintettek, melly tudomány tökélyesbült, midőn elvált amazoktól, 
aztán midön alosztályozta a különösen hozzátartozókat, e az elem
zés segélyével felbontotta a szenvedö szervek zavart kiáltásait. 
Legel8ször az általános élettan különittetett el Haller által, aztán 
a leíró boncztan, a szövettan (istologia), a kórtaní boncztan (ana
tomia ilatologica ), azután az összehasonlító az ö következményei· 
vel, az őslénytannal e r. szerv-eredettannal. Laugenbeck velős 

tárgyalása közfelfogáshoz alkalmazta a boneztant; Soemmering, 
Roaenmüller, Mascagni, Cloquet Gyula táblái t) az állati élet gé
pezetével iamertettek meg; Blumenbach, Cuvier, Geoffroy Saint
Bilaire munkái az állatok egymás közötti viszonyainak é~zszeres el
vét állapitották meg; Berzelina vegytanilag vizsgálta a v ~>ir alkat-ré-

Geoffroy 1830-bao az állat-ország egysége s a jellegek folytonosaága fölött tartot
tak. M. Floureos beszéli, mikép Göthe annyira. érdekeltetett az által, hogy egy ba
rátjával találkozván igy sz6lt hozzA: "Hallotta ön a (rancziaorszAgi utolsó új
donságokat? {julius volt). Mit szól a nagy eseményhez? a vu JeAn kitört: min
deo lAgban van ..• " - "Ez i<zonyú fordulat (felelt barátja), e bizonyosan a 
<lyoaatia elüzetését fogja ere<lményezni." - "Ah, egéa~: másról, nem tr6or61 és 
dynastiár61, nem politikiti forradalomról van sz6 (moodá Göthe). A párizsi tud6~ 
akademia üléséről beszélek; ez a valódi fontos esemény, a valódi forradalom, az 
emberi szellem forradalma." 

l) Anatomie de l' homme, ou deaaription et figures de tmde• les partiu du 
corps humain. PArizs, 1821-31. Lásd még Boargei'J és Jacob, Traité eomplet 
de l' anatomie de l' homme, ugyanott 1830-52. 
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sz•!it, Cigna ét1 Bichat pedig kimutatták, miszerint a levegővel 

való érintkezés által nyeri szinét j Brera, Dumeril, Alibert töké
lyesitették a kenés és bedörzsölés általi gyógymódot, melly a bőr 
bPszivó képességén alapúl; Scarp~t., Savart és Corti a hall-sze!vet, 
Richer:~.nd az üt- és vér-éredények befolyását az agyvelő mozgá
saira, Fleurens az agyvel ö müködéseit elemeztélc Paletta E x e r
citationes pathoJogieae czimü munkája (1822-27) gaz
clag tényekben és új nézletekben. Az izom-ingerlékenységet Gir
tanner az üt-éri vér élenyének müködésébö! s egy kettils villam
folynmatból akarta kihozni, mellyek vezetiii az idegek volnanak; 
Dutrochet szintén a villam-inditó készletekben kereste megfejtését 
az állati oeconomia titkainak. A skót Bell Károly nevezetes föl
fedezéseket tett az idegrendszer mükildliseire vonatkozólag: sok 
angol élettudós s küliinösen Pepys é-s Davy Allen a lélekzéssel 
foglalkoztak ; Roland és Tiedemann az agyvelilt ta.mlmanyozták, 
Rope, Testa és Sachero a szivnt, Hodgson és Beltrami a vért, 
Panizza a nyirok-edényeket, 'l'hompson c'~s Andral a gyúladást. 

A tünemények egész A mult századig átal:\nost~águkban ész
leltettek inkáb b miot sem 1·észlctezve, s nem sukat törödtek az 
ember szf"rves rostjának alapos vizsgálásával, megállapodván az 
életi kifejezés szemlélésénél. Most mélyebbre hatol a fürkésző 

szem, s e fönséges müalkatban is olly müködési egységet vélnek 
látni, melly határos a gépicssel. A természet-bölcsészt}tben Schel
ling G. A g y 6 g y t a n é v k ö n y v e i t, és Schelling F. É r t e
k e z é s a z é l e t r ő l czimü munk!l.ik foglalják el az első helyet; 
Ohn arra egy miodenistenleti (pantheistikus) rendszert alapított, 
egy nagy á.llatnak vévén a világot; de sem a vegytan, sem a 
boncztan nem képesek előállitani az embert, s gondolatra és elmé
lödésre van szükség. 

Miutáo a baneztudósok az egyetlen elemi rost kutatására 
adták magukat, a thoirettei Bichat Xavér (l 77 1-1802) az áta
János boneztant s a szövettant teremtette rueg, a ezerves szövetek 
hasonosságára fektetvén fUrkészeteit. Nagy vonásokban tanulmá
nyozza a szerves lények jellegeit, anélkül azonban, hogy az egy
ség eszméjéig emelkednék ; soha sem mutatja a azervezetet, sőt 

a szervet sem, hanem csak a szöveteket, mellyekböl az áll j ama 
Cundillae-féle bölcsészethez ta1·tván magát, melly az elveket J•ész
letes tények összehalmozásával cseréli fel. Megállapitván egy szö
vet boneztani jellegeit, minden átalakúlásaibao nyomuzza azt, 
amennyire a fürkészeti szigorú eljárások ezt neki lehett~égessé 
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teszik; e ez átalakúlások szabályt~zerü törvényeit tartván szem elött 
úgy találja, hogy szabálytalanul meooek azok végbe, s ez á.ltal 
módosulnak a sajátságok s ki>vetkezéskép a mfiködések is ; s 
innen származnak a . betegségek. Ezek tehát a ezervezet átala
kúlásaival vannak összeköttetésben, s önmagukban, vagy vonat
kozással a müködések módosulásaira t•·kintve, a kórtaní boneztant 
hozzAk létre, mellyoek Linné t;s Morgagni vetették meg alapját, 
Bay lB, Mackel, Cruveilhier, Abercrombie, Andral, Velpeau tö
kélyesbitették. 

Dupuytreo Vilmos ( -1825) keve~et irt, de igen sokat tett 
mint fősebész a párizsi Höpital de Dieu-beo; új mfitéteket hozott 
be; kétszázezer lírát hagyományozott egy kór-boneztani tanszékre. 
Boyer Elek ( -183:~) ll kötetben egy jeles sebészeti értekezést 
tett közzé meatere Desault felolvasásai nyomán; kevésbbé ékes 
Bíchatoál, befejezi és kiegészíti a sebészeti királyi akadernia 
munkáit; s nem feltaláló, de első boncztudós és igen jeles mfiW. 
A köztársasági háborúk alatt tökélycsbedett a sebek orvosiása s 
a kórházi rendszer, és Larrey Domonkos ( -1842) neve mindeoütt 
áldatni fog, hol a nagyravágyás, vagy védelem szükségessé teszi 
a háborut. 

A tetszés, mellyet a skót Brown aratott, ki a betegségeket 
legnagyobbrészt átalá.nosakoak s az izgatottsá.g tulságából vagy 
hiányából származóknak tekintette, s az orvosi ápolá.st annak 
megfigyelésébe helyezte, menoyire képes a beteg elviseloi az el
lenkező gyógyszert, felülemelte az c.lasz győgyászatot az előbbi 

korlá.tolt észlelési szellemco. A parmai Rasori tíz évvel közzététele 
(1788) után ismerte meg B•·own munká.ját Florenczbeo, annyira 
la'~SU volt akkoriban a közlekedés; s hirneve annak forditá.sával 
és védelmezésével kezdődUtt. Vacca-Berlingbieri, Toscaoaból, józan 
ész-érvekkel czáfolta azt meg; Rasori nagy szavakkal, haragosao, 
guoynyal felelt azoknak, kik e tan bultá.sá.t jösolgatták. Azonban 
ö maga is módoPitotta, vagy inkább forditott rajta az ö ellenösz
tön-elméletével , melly ezerint az élet alapját az ingerlékenység 
s a külerők müködései képezik, úgy hogy az érzés, az izmok 
összehuzódá.sa, az ész s a szenvedély jelenségei oem egyebek 
mint izgatottaági módok. A gy6gyszerek ösztönzők- és ellenösz
töozökr'e különböztetoek, s miot illyenek alkalmaztatnak a beteg
ségekre, mellyek, kivéve nz irritativ bajokat, miod az ösztön tuleá
gából vagy hiányából keletkeznek. A vér-hártyát bensőgyuladás 
okozza, s a rostanyból képződik ; a gyuladás bedugult ér-ed6-

xvm. 57 
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nyek fejlödéséböl származik, s nem pusztít el, sem nem szül 
ezerves részeket. Az ellenösztön-elméletet Tommasini Jakab 
(-1846) emelte és módositotta, uj olas z gy6gyászat.tau 
czimet adván annak. 

I t t tehát Brown et·öszeti és K.ételvi rendszere Ras ori' á ta· 
lakitott dynamismusának adott helyet; azután Tommasini szerves 
moztana kapott fel, mellynek hivei csak lob-betegségeket ismer
tek el, s melly átmendül azoigálhatott ·az ingerlékenységi rend
szertől a cesenatei Buffaliui által alapitott particularismushoz, melly 
nem elégszik meg az erővel miltént Rasori, hanem az anyag be
folyását is vitatja, s a betegségeket az emberi szarvezet mélyre
ható és tömecsi változásából származtatja. 

, Broussai~. 

Az emberi mélt6ság érzete visszautasitotta Cabanis anyagias 
elméletét, melly tiszta anyaggá szállitotta ~lá ez embert, s az 
erényt és Maiességet a ezervezet és egy pohár bor teremtményé· 
nek állitotta I). Mindazáltal az ujabb orvosi tanok közül sok 
vallotta az anyagelviséget, s illyen volt a saint-Malói Broussais 
Victore is (1772-1838). Brown tanát már Rasori, Tommasini a 
a franczia Pinel tönkretették 8 az átaJános együttlegességet a 
helyköriséggel cserélték fel, ugy hogy minden egyes szerv életi 
müködését tanulmányozták, fürkészvén a betegségek részleges 
székhely ét. Broussais, észlelvén a hadseregnél az aszkórt, a G y u
l.adások történetében (1808) már vázolta az irritatio tanát, 
mellyet aztán az Élettani gyógytanban (1825) nyiltan ki
fejtett. Ő Haller irritabilitásából indul ki, 8 erre alapitja az élet· 
tant, kórtant, gyógytant, sőt a bölcséHzetet is; elvegység, melly 
tetszést aratott tudományos kinézésével. Egy életi erő viszi a fő

szerepet a testi szö.vetek kezdetleges képződésénél R azok fen
tartásánál, mi a tényezők által mozgásba hozott ingerlékenység 
által történik, állván ez egy összehúz6dási mozdulatban, melly a 
folyó testeket az ingerelt pontra hívja. Ha ez ösztön tulságos, 
vagy hiányos, a szervek müködései megzavartatnak, s ebből ke
letkezik a betegség : melly tehát vagy ingerlés és gyuladás, vagy 
ingertelenség. Egy szervben kezdődik, mindenikre kiterjeszkedhe
tik s halált okozhat; s leginkább ki van téve az emesztö bél, melly 
a föingerlések. székhelye. Az orvosi ápolás az ingerlékenység 
növelésében, és sokkal gyakrabban annak mérséklésében áll ösz-

l) Llsd a következő feje11etben. 
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tönzö vagy gyengiW szet·ekkel. "A benső betegségek tanulmányo
zásában (mondá ö) valameily pontból kellett kiindulni, s én a 
sebészetböJ indultam ki. A gyúladásnak ép ollyannak kell lenni 
a test bens ö mint annak külsö részén. u Innen a~ ii elméletei a 
betegségek kezdetlegi helyszerüségéri.il, azok majdnem átaJánosan 
erőteljes jellegéröl, az olly sok másfélek épen }~llegzett betegségek 
helyébe állitott has-belrészi caö gyúladásáról, 11 következésképen 
a kül-gyúladásokéihoz hasonló gyógyszerekt-öl, rninök a vérle, 
italok, jég. ' 

Diadalmaskodott, de rendszere csakhamar vizsgálatnak vet
tetett alá, s összebasonlittatott az eredményekkel ; s ha elismerték 
abbeli érdemét, hogy tanulmányozta a gyúladásokat s azokkal 
együtt az idült bajokat, hogy a betegségek hely hezkedésével biz
tosabbá tette a kórism ét, s nagyobb figyelmet forditott az emész
tési készülékre 1 tagadták , hogy csak egyetlen betegség-nem, 
egyetlen ezerves müködés, egyetlen orvosi kezelés létezik. 

Rendszerét az értelmi cselekvényekre is kiterje~ztette, érte
kezvén az örültségről, s a lénytannak hadat üzent, midőn a tisz
tán anyagi tapasztaláara szoritkozott; ezerinte az érzékenység 
ideg-termék, a azenvedély a belek egy ténye, az értelmiség agyi 
elválasztás, az é n az élö anyag átaJános tulajdona, az emberi 
szabadság agyrém, valóságban nem létezvén egyéb mint az ural
kodó ösztönzésnek végzetszerü t':lljesitése. Illy módon a gyógy
tan a kórtani boncztudósok s a párizsi élettani iskola által egé
szen a szerves anyag fölötti farkészetekre fordíttatott, melly hi
vatalos de szükkörü iskola ellen a még most csak azülemlöfél
ben lévö életelvi, s az ébrény-eredettan lépnek fel, melly az élet
taora alapítja a boncztant. · 

Agytau. - Gall. 
A betegségek helyitésével összhangban van ·a szellemi te

hetségek helyitése, melly a tiefenbrunni Gall Józsefnek (1'158-
1828), a koponya-tan ( craniologia) alapítójának köszönhető. Sze
rinte a szellemi tehetségek és hajlamok veleszöletnek az embe~; 

rel; s azok nyilvánúlása az agy különleges szervezetétéll függ. O 
az átaJános agyvelő, az egyetlen általános értelmiség helyébe sok 
egyedit s annyi szervet állit, mennyi a tehetség vagy hajlam, 
mellyek kifejlödvén a nekik megfelelő körülirt agy-részek térimé
jére behatással vannak, s bizonyos kinövéseket vagy öblösségeket 
okoznak a koponyán, mellyekkel a tehetségek vagy hajlamok 
erélye arányban áll, s mellyek vizsgálatából következtetni lehet 

57* 
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as alap-tehetségekre vagy hajlamokra. E szerveket ö buszonhétre 
feszi, mellyek mindenike képes észlelni, visszaemlékezni, ítélni, 
képzelni, és igy tovább ; de csak az észlelés és emlékezet ~ talá
nos tehetségeisek összehatása folytán müködnek. Az anyag- és 
végzetelviség vádja ellen mentegetni igyekezett magát, s az em
beri tökélyesedés-képesség eszméjét, vagy b atá.rtalan türelmet 
akart abból kihozni az eltérö vélemények iránt, mint a mellyek 
ezerinte a ezervezetből származnak. 

Combe György, Edinburgból, előbbre vitte Gall tanát, az 
által, hogy minden tehetségnek kijelölte positív székhelyét a ko
ponyán, s feltalálta a koponyaméröt. Némellyek e szlllemlö tudo
mányt rohamosan úgy a gyermekek nevelésére, mint a vétkesek 
fölismerésére akarták alkalmazni; s a végzetszerüs ég természetes 
következménye alól úgy akarnak kibujni, hogy Gallal azt monrl
ják, miszerint a természetes öröklött hajla mok a nevelés, a tör
vények, a vallás által legyözhetök. 

Miként az agytan egy lélektani osztályozásra szolgáltatott 
alkalmat , ú~y a hasonszenvi gyógyászat szabatositotta a kór
származási számos jelenségeket. S ezt s a vizgyógyá.szatot s más 
rendszereket némellyek az égig emelik, mig mások a tudomá;pyos 
minöséget is megtagadják tőlök; s ha valaha volt rá eset, hogy 
kétségbe lehetett vonni a tapasztalás érvényét, úgy különösen e 
tanoknál áll az, mellyek dicséröi és gyaláz6i ugyanazon tényekre 
támaszkodnak. Az oko~ak összegyüjtik azokat, s az idötlH vár
ják a megfejtést, nem osztva sem az önhittek tanszerüsködését, 
sem a bizalmatlanok gúnyolódását. 

Állati de'ejesség. 
Az állati delejesség, melly miként láttuk (XVII. könyv 778. 

lap). a mesmerianusoknál ( -1835') kurúzslási s-tinezetben mutatko
zott, 1813- ban ismét fölmerül t Deleuz jó érzékkel, higgadtan és 
elmésen irt i t és z e t i t ö r t é n e lm é v e l. Állitják, miszerint egyik 
ember táv<>lról anyagilag hathat a másikra egy, az ismert sulyta
lanoktól különbözé:! folyadék által, mellyet az akaratja és bizonyos 
tagiejtései segélyével képes alkalmazni, mozgásba hozni, tova 
vetni, összehalmozni, állósitani. Ez tehát nem mesmerféle termé
szeti hanem élet-tani elmélet, melly ezerint elégséges az al!:arat 
szabad elbatározása s az úgynevezett delejzö eljárl.s; nem álla
nak elö rángatózások, hanem igen is a vérkeringés változása, 
gyógyhatású módosúlások, az alvajárás, az értelem világossága. A 
delejezett érzéketlenné válik a kül benyomások iránt, kivéve, ha 
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azon személytől származnak, melylycl összeköttetésben áll i engedel
meskedik a delejezönek, látja saját és mások testének bensejét, 
s felismeri a betegségeket s az azoknak megfelelő gyógyszereket j 
erkölcsi és ét·telmi tehetségei fokozódnak, másod látágsal bir j ha 
azután fölébresztetik, semmire sem emlékezik. Bizonyitékul fel
hozzák az alvajárókat , dermengöket , reszketöket , jövendi)lö
ket j s minthogy minden időben, a társadalom minden atadi
umában fordulnak elő csodák, látások, jövendölések, mellyeket 
tagadni annyi volna mint minden emberi bizonyosságat meg. 
semmisíteni, természettanilag a delejesség által remélik azokat 
megfejthetni. 

Nagyon megazoktuk már a harczot, mellyet a hivatalos tudo
mány az uj és tulcsapongó ellen rendesen viv, s a müfoglalkodó 
tudósok bizalmatlan és szolgai szellemét Kik csak azt fogadják 
el, mit felfognak, s mind azt visszautasítják, mit ezétdaraboini 
nem lehet, ugy találván, hogy az élettani elméletek nem ölelik át 
s nem fejtik meg a delejes tényeket, határozottan tagadják azo
kat; de a védők túlzása az ellenségeknél is többet ártott e tudo
mánynak, tuelly lehet hogy egykor nem csekély világot vetend az 
ideges tevékenységre. 

Gyógyszerek. 
Bármillyen legyen a tanok értéke, sokan azt hiszik, hogy a 

gyógyászatnak inkább kisérleti utakon kell haladnia. Miként lát
tuk, Olaszországban Geranimi e tudomány tévelyeit az ontologis· 
musnak tulajdonította, s a kórtant az ingerléere (irritatio) alapi
totta; Giacomini az életrendi tant védte; Puccinotti pedig, ki a 
betegség-oktanban a vitalisták s a mistionisták positív tanait 
gyüjti össze, a hippokratesi győgyászatot hirdeti, melly a gyógyitó 
természetre támaszkodik, s melly fentartja a kóroda érvényét, 
ugy azonban, hogy lépést tart a segédtudományok baladAsával, 11 

nem téveszti szem elöl a tudományos értelmezés illemét. 
A természet növekvő tanulmányozása új gyógyszel'eket bo

csátott az üdvös meaterség rendelk~ése alá; az erőtan tökélyesi
tetie eszközeit. A boncz- és élettan segélyére bővében voltak az 
elemzési eszközök, a hullák bonczolása és befecskendezése, az 
élökön tett kísérletek, a górcső a vegytani elemzések, mely
lyek által az észrevehE'tlen különbségek et és változásokat is 
meg lehet határozni, a nagy kórtaní gyüjtemények , a beteg
ségek pontos leírásai, A ezerves literek tana s a mellfür 
készet , elősegitették a szervek , a vérkeringés e a lélekzés 
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betegségeinek felismerését ; a orvosok, kik egész életöket 
tanulmányozva egyetlan betegség viz~>gálatában t0ltötték, köny
nyebbé tették annak gyógyítását vagy megelőzését. Az ideg
rendszernek azt megillet ö fontossá go t tulajdonítottak, s kutatták a 
visszaverődés törvényénél fogva, miként válhatnak a helyi beteg
ségek átalánosakká. A sulytalan tényezök müködése vagy nem 
müködése igen elmés készülékekkel mérlegeltetett és intéztetett, 
honnan az uj ezerves és állati vegytan keletkezett, melly megvilá.
gitni igéri a lelki bajoknt, ezen legfőbb érintkezési pontját a 
gyógytannak az erkölcsi · magasságokkaL A gyógykezelési mód
szereket már Brown rendszere egyszerűsitette ; még inkább igé
nyelték ezt a viz-, a hasonszenvi-gyógyászat s Broussais rendszere; 
B azon felül hogy számüzve van most már a sok orvosság, a 
vegytan, kivooataival, alkalmasabbakká és hatásosabbakká telte 
a gyógyszereket, s szaporitotta a heroikus szerek számát. Sertür· 
ner fölismeri a mákony lényeges alapanyagainak egyikét, s Pelle
tier és Caventou rögtön nagy számmal találnak növényi égvénye
ket, azok között a chinint, melly valódi kivonata a növényi álla
goknak, s tudományos valósitása Paracelsus álmának. Lógsós 
chlór-mészszel feloszlatnak a ragályos anyagok ; a Jcfertözési mód
szerek nem csak a kórodákra alkalmaztattak, mcllyekböJ mindin
kább elUlnnek a kórodai lázak, hanem a kereskedelem gyorsasá
gát akadályozó veszteg-idő megrüviditését is akarnák azokkal 
eszköziilni. A Courtois által 1813-ban fölfedezett ibiany; a hus· 
aszó ( creosot), melly rohadás-ellenszert 1833-ban Reichenbach vonta ki 
a kátrányból; a secale cornutum, mclly méh-bántalmakra alkalmaz
tatott; a collodium, valódi vívmányok fognak maradni a naponkent 
hireszteltek és meghazudtoltak között. 

Miként a vegytan, úgy a sebészet is karöltve jár az egész 
gyógytannal, az élet- és kórtaní baneztanhoz alkalmazván mllvele
teit. Az inak és idegek metszése, az ütcrck bekötese, a müvészet, 
melylyel mélyen behatolva kiveszik a szúette csontokat, vagy 
elpusztítják a daganatokat, vagy felszabadítják a megrekedt folya
dékokat, a szakadások gyökeres gyógyitása, a kö kivevése vag~ 
ösezezúzása, a szabályozott bábászat, a tökélyesitett szemésze t elvitat
hatlan dicsőségét képezik a sebészctnek, melly a villanyos folyam 
segélyével megsüritni reméli a vért, hogy segitsel1 az litér-dagana
tokon, s enyhiteni vagy megszüntetni a görcseiket aether vagy 
chloroform belehelésével, s a collodium által megkimélni a sok 



kötözést, Gondoskodva ltin a hajószemélyzet s a hadtieregek 
egészségéröl; eltávolíttatott a korai temetkezése k veszélye ; sok 
betegségnek elejét vették az orvosi rendészet s a szegények jobb 
ruházása és elszállásolása áhal ; nagy figyelmet forditottak a 
gyermek-betegségekre ; a marhagyógyászattal gondoskedtak az 
állatokról, mellyek az ember fáradalmait megosztják és könnyitik; 
tömérdek adatokat gyüjtöttek, mellyeket a tudós gyakorlat meg· 
vílágit, ha nem is alapit még uj tanokat; s kimondották szükségét 
aunak, hogy az élet eszméjébe nemcsak a szervet, hanem a tény
kedést, nemcsak a boncztant, hanem az élettan t is bele kell 
foglaloi, a mint azt e titokteljes kettős lény természete meg
kivánja. 

Igaz, hogy a természet gúnyt látszott. üzni az orvosi tudo
mánynyal, midőn vagy elmérgesítette a már megtörtnek hitt be
tegségeket, a himlőt1 köleshimlöt, torokgyikot, hagymázt, börkü
teget; vagy uj csapásokat bocsátott az emberiségre, minök a sárga 
láz, a cholera; s azokkal a köznép és a tudomány minden esze
lösködéseit ujra fölélesztette 1). 

(JMillagásmat. 

A csillagászat, ez egy,edüli tudomány, mellyben a régiek 
valódi előmenetelt tettek 8 tágkörü és átalános fogalmakhoz emel
kedtek, most a mennyiségtani tudományok s az eszközök segélye 
által annyira növekedett, hogy elmondhatták, miszerint, ha az 
előbbi összes észleletek emléke elenyésznék, a greenwichi észlel
dében, s csupán a Maskclyoe által tett észleletek elégségesek 
lennének a tudománynak ujbóli teljes helyreállítására. Az angol 
észleldével Edinburg 1 Cambridge , Oxford, Dublin, Armagb-éi 
vetélkedtek ; illyenek a J órcmény-fokon, Sidneybeo, Madras ban, 
Szent-Ilona szigeten, a Comorin-fokon is állitattak fel, níinélfogva 
megismerkedhettünk a déli félgömbbeL Párizs az övében olly 
egyéniségeket alkalmaz, kik azorgos észleléssei elemzés- és fogam
zási erélyt párositanak. A briisseli és genfi a legjobbakkal tar-

l) Ki a gyógyászat terén fénylő nevekkel meg akar ismerkedni, inkább az 
p]szaporodott IApokban mintsem a mi sorainkban keresse azokat; e tudomány. 
nak, mellyr81 ép úgy mint a politilt~r61 s ép annyi önhittséggel és tudatlanság
gal mindenki akar beszélni, tágkörü tanultsággal irta meg történetét a nápolyi 
De Ren zi, rendszerek és személyekre vonatkozó részle•ekk el gazdagitvá-n azt; 

illy részletek Sprengel lliBtoria pragma.tica-j4nak forditás!l.hoz is nagy bőségben 
meUékeltettek; mások naponként jelennek meg tudós egyedrajzok ban, mellyek 

közül Perini és Ferrari6-éit. akarjuk itt em l i ten i. 
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tanak lépést. A palerrnóiu kivül, mellyct Piazzi és Cacciatori 
tettek hiressé, Nápolynak is van egy, fiilfcdezésekLcn kitünő ész
leldáje, e egy másik a V c~uvon. Dicséretet érdemelnek továbbá 
a turini, parmai, milanói, Bórenczi, paduai, római, bécsi, aitonai, 
monacoi, göttingai, hamburgi. A porosz szemiéidéket rendkivüli 
finomság jellemzi, s még inkább az oroszországiakat. A Londonban 
1~20-ban alapitott királyi csillagászati társulat érmeket osztogat, 
s igen gazdag gyüjteményt tesz klizzé. A berlini akadernia egy 
teljes égi atlasz összeállitására hívta fel a hirnevesebb csillagá
szokat, azok mindegyikének az egyenlítői huszonnégy égtájak 
egyikét jelölvén ki; melly eljárás igen könnyiti az üstökösök 
vagy bolygók megjelenésének észrevételét 

A Galilei által használt eszközök közől egy sem haladta túl a 
harminczkétszeres vonalas nagyítást. Huygens és Caesini százszo
roBitották azt, nyolcr. meter gyúponti hosszú~ágot adván a táv
esőnek. Anzout egy hétszázszori nagyitás képes tárgy-üveget ké
szitett; de kilenczvennyolcz meter bosszúságú lévén, nagyon ne
hezen lebetett kezelni. Miért is a látszerészek előnyt adtak a 
visszaverő müszereknek, migncm Dollond szintelenitö lencséket 
késútett, mellyek csekély mércteik d&czára a nagyitásban vetél
kedtek a roppant tárgy-üvegekkel: Anglia miudenfelé elterjesz
tette azokat, s hála tökéletes kristályának egyedáruskodott velök, 
mignem a schweizi Fraunhofer kitalálta módját horonyok nélkUl 
késziteni a lencsé~et, minélfogva azután Münchenben és Párisban 
is állittattak illy gyárak. Az isme!'t legnagyobb szintelenítő !.m
cse csupán harmincznyolcz centimeter nyílással bir; de mások 
egész egy méternyit javasolnak készittetni. Barlow, miután nem 
könnyU dolog nagy és tiszta fl i n t g l a s darabokhoz jutni, e 
nehézségen szintelen és átlátszó folyadékkal megtöltött apró len
csékkel akart segíteni. A modenai Arnici Ker. János Herschel· 
Iéivel vetélkedő távcsöveket készitett, s egy ujat talált ki, melly 
egy homorú 8 egy, közepén átlyukasztott sik tükörből állott; továbbá 
visszaverő górcdiiveket és világ.Js kam1·ákat. Lerebours, Caucbois, 
Herschell a fiU uj töl{élyt is adtak a láttani eszközöknek : Arago, 
ki képes volt népszerűsiteni egy olly tudományt, melly csupán 
a mélyen gondolkozó mennyiségtudósok sajátjanak látszik lenni, 
igen elmés gépeket talált fel, hogy a bolygók átmérő inek számi
tásában kikerültessenek a sugárzás által okozott tévedések: 
Troughton mindinkább finomította Ramaden magasztalt eszközeit ; 
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a franczia Gambey egy egyenlítői távesőt ltésútett, molyiyol igen 
szabatosan kisérik az égi mozdulatokat. 

Az eredmények aránybau állottak az eröfeszitésekkel, ha nem 
is fontosságban legalabb kite1jedé~ben. A Borda által feltalált 
ismétlö kör segélyével Delambre és Mechain kinyomozták a föld· 
ívet Dunkerque és BarcelJona között. Biot és Arago a Baleari 
szigetekig folytatt:\k azt, az olaszok az egész félsziget hosszában j 
Németllrszág és Anglia tisztába hozták a háromszögtani pontokat j 

most több tudós India háromszögezéaével foglalkozik. Emlitett 
Delambre (1749-1822) az összes csillagászati táblák számitásá· 
nak ujból kezdé:;ét hozta javaslatba, s mostanában az övéi után 
számittatnak a naplók. Közepette a forradalom dühének és halált
hozó gyanuinak, ö az új sulyegység érdekében szükséges délkör
mérést vitte véghez. Már mint elaggott a Cs i ll ag ás z a t t ö r
ténelében (1817) a tanultságot 10gy egész élet gyakorlatá
val párositotta, hogy modern nyelvre tegye át a régi müve
leteket. 

Kepler, az ii,;.,zhang eszméje á!tal vezéreltetve, mellybe a 
Teremtő e világegyetemet elhelyezte, 4, 7, 10, 16, 281 52, 100 
sorzat által képviselt távolságokban látta állani a bolye;ókat a 
naptól•). De hiányzott, mcllyuek a 28 szám elé, Mars és Jupiter 
közé kellett volna helyeztetnie. És ime, a valtellinói Piazzi József, 
átvévén a palermói csillagdát, miután R11msden által nem többé 
egy fali kör-negyedet, melylyel négy öt wásodpet·czczel hibázha
tott volna, hanem egész kört készittetett, melly egy másodpercznyi 
tévedést is kizárt, s wiutá.n már előbb 6748 csillagot magában 
foglaló uj Jajstroroot tett közzé, 1801 elsii napján egy kicsike 
bolygót látott, mellyet Ceresnek nevezett el ; egy másikat, a Pal
last, Olbers vette észre Bremában 1802 mártius 28-án; azután 
Harding Lilienthaiban 1804 11zeptember l-én a Júnót; Olbers 
1807 mart. 29-én a Vestát: azután sok más igen apró bolygócs
kákat födöztek fel, s azon nagy bolygó töredékeinek tartják azo· 
kat, mellynck a feuebbi sorzatban üreHen álló helyet kellett el~ 

foglalnia. Ily bolygócskák fölfHdezéséhez most már csak türelem 
kívántatik, s maga Goldschmidt Párisban tízet födözött 'fel ; de 
nagyobb bámulatha ejtette a világot Leverrier, midön 1846· ban 
tisztÁn számítás utján kijelölte a helyet, hol egy bolygónak talál-

1) Ki azok távol•ágait olasz m&rföl<lekhen tudni akarja, a sorzat s'llámait 
saorozza 8 #.Js körülbelül egy uegyed millióval. 
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tatnia kellene, olly távolságban az Uranuson 'ul, mem1yire &z 
Uranus áll a naptól; s melly bolygó a kijelölt helyen csakugyan 
föl is találtatott a pOl'OSZ Galle áltul szept. n-án 1). 

Schröter igen szabatos leirását adta a holdnak, s vitatkez
tak ennek légköréről : mások oda he l yezték át magukat, hogy 
jele1lzék a tüoeményeket, mellyek onnan volnának láthatók. De
hmbre és Zach a legjobb naptáblákat készítették. Herschell 
Vilmos ( -1822), az okos és merész, elsö fürkészte a végtelen 
égtérségeket, hogy meghatározza ama csillagréteg alakját és 
határait, mellynek a mi világunk részét képezi. Miután áttörvén 

l) Az6ta, hogy megkezdettiik e mű közzétcvé;ét., meg négy>zerezödött az 
i~mert bolyg6k száma. Humboldt az ö Co.~mosá-ban köv.etkezö képét adja a 
távcső utáni fölfedezéseknek: 

XVU. század. 
Mal'io Simon, Ansp11chban, 1609. dccz. 29. ,Jnpit~.r nl·gy holdj4t fedezi 

fel; Galilei, Paduában, 1610. jan. 7. 
Galilei, 1610. nov. jelzi SaturH UR l1ármas~ágát; Evelio, 1656-han fölbmeri 

a gyürük közötti két térséget; Huygens, 1657. decz. 17-én 11 gyürü valódi 

alakját. 
Huygens, 1656. mart. 25-én, Saturnus VI-ik holdját (Titán). 
Caesini Domonkos, 1671. okt. Satumns VIli-ik. holdját (Jafet). 
Ugyanaz, 1672. decz. 23. Saturnus V-ik holdját (Rhea). 
Ugyanaz, lfl84. mart. végén, Saturnus Ill. és IV-ik boldjé-t (Theti8 h Diane). 

xvm. század. 
Haschell B • .thben, 1781. mart. 13. fölfed.,zi az Uranust. 
1787. jan. 11-én az Uranus II. és IV. holdját. 
1789. aug. 28-án Saturnus L holdját (Mimante). 
1789. sept. 17-én Saturnu~ II. holdját !Encel!ldo). 
1790. jan. 18-án Uranus I. holdját. 
1790. febr. 9-én Uranus V. holdját. 
1794. febr. 28-An Uranus VI. holdj;it. 
1794. mart. 26-án Uranu8 Ill. holdját. 

XIX. század. 
Piazzi fölfedezi Cerest PalermóLan, 1801. jan. I. 
OlberH, Bremában Pallast, 1802. mart. 28-án. 
Harding1 Lilienthaiban Junot, 1804. sept. l-én. 
Olhers, Bremában Vest6.t, 1807. mart. 29-én. 
Henke, Oriessenben Astreat, 184,5, decz. 8-án. 
Galle, Berlinben, Leverrier utasitása nyomán Neptuut. 1846. sel't. 23-án. 
LaEsel Starfieldbeu, Liverpool mellett, Neptun I. holdját, 1846. nov,; s 

Bond Cambridgeben, az Egyesült-államokban. 
Hanke, Oriessenben Hábét, 1847. juJ. l-én. 
Hi d, Londonban Irist, 1847. ang. 18-fm. 
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az egek korlátait 1) fölfedezte az Uran ust (1781 mart. 13), szük
ségesnek találta átalakitani a bolygók egyenlötleneégei és pálya
zavaraira vonatkozó rPgi ismereteket : s nem annyira ezámitás 
mint inkább az általa készitett hatalmas eszközök segélyével két
ségtelenül kimutatja, miszerint a gyürü sebes forgásban van a Sa
turnus körül, e észt·eveszi ennek két belső holdját; az Uranus 
körül hatot talál ; meghatározza a Ceres és Pallas legkisebb át· 
méröit; a napra szegzi figyelmét, s azt hiszi, ho~,y a fény nem 
a bból, hanem az annak légkörében keletkez ett villós fel h öböl lö
veltetik ki. 

Piazzi ( -1826) Galileinek egy, Herschell által elfogadott 
eszméjét tartva szem előtt, észleli a kicsiny szögletet, melly egy 
fényl« csillag s egy azt kisérő kisebb között képződik s a nyi
lásnak hat havonkénti változásÁból kiszámitja a csillagok távol
ságait. Az alkalmazásban nem volt olly szerenesés ; a körpálya 
ferdeségét jobban tanulmányozta, jólleh~t a sugártörés szabályta
lansága, mit a nap télE'n feltüntet, akadályozta öt a két nap-állás 
(solstitia) szabato~ megjelölésében. E sugártörést azután Lalamle 
számításnak vetette alá, s az ö képletét Humboldt és Delambre 
a forró égöv re nézve is szabatosnak találták. A milanói O rian i 
( -183~) meghatározta az Uranus elemeit, a Euler által legyőz· 

hetleneknek nyilvánitott nehézségeket oldott meg, midö11 felta· 
lálta a bármelly gömb-háromszög hat eleme között létezhetö 
összes viszonyokat. Poisson de Pithiviers ( -1840) a bolygók pályfl
zavarait, a nagy tengelyek változhatlanságát, s a nyugalom ban 
lévő villanyosságnak felosztását a testek felületén ezámitotta ki .. 
lnghirami, Volterraból, (-1851), a kis csillagoknak a hold alatt 

Ugyanaz Fl6rát, 184 7. oc t. 18-án. 
Graham, Markree-CaHtleben Metist, 1848 ap.-. 26-án. 
Bond, Camhridgeben Saturnus VII. holdját ~ept. 16--19; s L!lsAell Livllr-

poolban, 1848. sept. 1'9-20. 
De G<~Rparis, Nápolyh11n Hygeát, 1849. 11pril 14. 
Ugyanaz Parthenopet, !850. m11j. 1 t. 
Lassell, Liverpoolban Neptun Il. holdját, 1850. aug. 14. 
Hind, Londonban Victorillt, 1850. sept. 13. 
De Gaspari, Nápolyban Egeriat, 1860. nov. '2. 
"Hind, Londonban Irenet 18fll. maj. 19. 
Az6ta is folytonos"n fede?.tetnek fel bolyg6dok (a,teroideo), itgy hogy 

moAt 111ár ötvenkettöre megy számuk. 
1) Coelorum perrupie elaualra, monclja RÍrit·ata Uptonben. -- Lásd XV1I. 

könyv 747. lap. 
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való elrejtözködesét mutató naplókban, igen cdtéz Hzámitásokat 
összegelesek és kivonásokra vitt vissza : melly módszereket a 
londoni akadernia bámulatosaknak ,nyilvánította. A ruély elemzö
tehetségü vogberai Plana, jó előre vivén Laplace eszméit, JI. föld 
légk!5ri alkatáról s a bolygók pályazavarairól értekezik, és tisz
tába hozza o hold-változatokat. 

Ismereteink az összes testek ös-eröire vonatkozólag dicstel
jes kiterjedést nyertek, behizonyitván a vonzás 'törvényének áta
lánosságát. Az időszakiság uralg IIZ. egész naprendszer fölött, bár
mennyire különbözzenek is a vetület gyorsasága v:1gy a halmaz
anyag mennyisége, s ugyanaz az Uranusnál negyvennégyszer tá
volabb álló üstökösökön is bebizonyodott. Hátra van még kimu
tatni, mit Bessel állított, hogy t. i. a vonzerö nem CHupán az 
anyag mennyiségétöl föltételeztetik, hr.r,cm vannak faj-vonzások is, 
mellyek nem arányulnak a tömeghez. 

Lalande az észlelt északi csillagok száutát tízezerről ötven
ezerre vitte fel : Piazzi szaporitotta e számot: Bes::.el egy csillag
lajstrom elemeit készitette eW, melly a nyolczad nagyságú csilla
gokra is kiterjeszkedett, s elhajlási üvek szerint osztatott be; 
<'nnek nyomá.n a késöbbiek nagyobb szoabatosságot értek el. Száz
Utvennél több, ugynevezett álló csillagnak határoztatott meg évi 
helyváltoztatása. Argclandm·, abói csillagász, tökélyesbitette Her
schell és Prevot munkálatait, s kiszámította a mtprendszer köze
ledését a Hercules csillagzathoz, melly, mint szinte a lant a-ja 
s a hattyú 61 a-ja, úllóknak tartatván, naponta nyolczszázhar
mincznégy mérföldet hagynak hátra, miuöl huszonöt megy egy 
fokra. Más, kicsinységök miatt előbb ész1·e nem vett csillagok 
c3odái is tárultak fel a fürkésző szem elött, s a tejuton tizmillió 
távesői csillagot számítanak, mellyek ködöas;'•g nélkül megkülön
böztethetök; mig a.z egész világürben szabad szemmel alig nyolcz 
ezer látható. Továbbá a hulló csillagok egy bolygód-gyürühöz 
hasonlitanak, melly valósziuüleg mctszi a földpályát, s bolygói 
sebességgel mozog. A roppant nagy távc~ö, mellyet Rose iriandi 
lord saját használatra készittetett, az égnek uj titkait fogja föl
bírni, behatolván a ködnemü csillagok rcgióiba. A csillag távol
sága valódilag mcghatároztatott, s nem többé csupán azon hatá.rok sze
rint, mellyeken innen nem fckhetnék. Remélik, hogy fel fogják ia
merni a Venus légkörét, Mars havas foltjait, Jupiter időszaki sze
leit; Saturnus gyürűjét, melly bolygójától harminczkétezer chito
meter tá.~r.!ságban van és negyvennyolczezer szeles; az listökösök 
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alakjának ,folytonos változásait l); a hold hegységeit 2) és tüz
hányóit. 

S nem elég, hogy pontosan meghatározták a nap tömegét 
összehasonlítva a földével, még más rend~:~zerek napjainak tömegét 
is kuta~ják, rnellyek pedig a legerősebb lencsék által sem nagyit
hatók. A kettős csillagokat Herschell és Struve tanulmányozták, 
melly utóbbi mint~'gy háromezer ötvenhetet vezetett lajstromha. 
Egyik a másiktól szinre különbözik, s a kisebb a nagyobb kö1·ül 
forog rendszerünk vonzás törvényei szerint. S talán ez az egész 
csillagos ég nem egyéb mint a testek óriás gyü1·üje, egy közös 
központ körül, melly napunktól ötszázszorta nagyobb távolban 
van mint ez a füldtől; s lehet, hogy csak részét képezi egy még 
nagyobb rendszernek, mclly előtt megdöbben a képzelem. Her
schell azt láttt, hogy eszközével négyszáz kilenczvenhétszerte 
tovább hatolhat s Siriusnál: a honnét ügy számított, hogy egy 
óranegyed alatt száztizenhatezer csillag haladna át a ,;zem me
zején, melly tizenöt perc.myi szöglet alatt figyelné azokat. Ennél
fogva az egész égboltozat öt billio csillaguál többet mutatna fel ; 
s ha ezek roir;.denike egy egy nap, köi'Dyor&ve bolygóktól s ezek 
holdak tól, mi Ily bámulandó v égtelauség tárul fel az ember előtt, 

hogy mindinkább csodálja A n n a k dicsőségét, ki mindent olly 
egyszerű törvényekkel mozgat! 

Nem kevésbbé 1\rdekcsck a ködt'oltok. Herschell azt hitte, 
hogy a fény, me ll y Struve utólsó ki~:~érletei sze ri nt negy -ven egy· 
ezer ötszá:~.tizennyolcz földt·ajzi mérföldet fut meg egy másoclperez 
alatt, két millio évnél többet igényelt, mig a legbl.volabb mutat
kozó ködös pontokból az ö negyven lábnyi tükrébe juthatott. S 
ama roppant távolt!ágban, melylycl a képzelern alig mer foglalkozni, 
a c~illagász kutatja a multat és jövőt, s Orion és Andromada 
ködfoltjaiban mindinkább növekvő fényhatályt vél észrevenni, mi 
a tömörség nagyobbodását jelezné. E ködfoltok talán jövő bolygó· 
rendszereknek lennének elemei? Nem lehetséges-e, hogy a végte-

l) ll:l46. jaJoliárban általános figyelmet keltett és különféle vélelmekre 
adott alkalmat a Biela üstöl<ös, melly ketté vált. 

1\!\ialntt e pr6b.,ivel<~Jt jadtjuk (1858 oct) az éjeket egy fényes üatökö~ 

szépiti, millyen ember emlékezet 6 ta nem mutatkozott, s melly nevé' Dona t i
t61 nyerencli, l<i első jelezte azt Fl6renezben. 

2} Mü 1093 méretett fill szabatosan, mellye!: kö~öl huszonkettő 

magassr1gban túlh"]",Jja a M•mlblane"t, egy pedig 7600 méterre emel

k~rlik. 
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lenségben bizonyos világ-anyag uszká.l, me Ily gyűrűalakban sür ü
dik s annak apró alkotmányai a légkövekkel (aerolit) azonos 
húlló csillagok, mellyeknek megállapíttatott idöszakiságuk 1); mig 
nagyobb fokozatban a bolygók képzödnek belőle, mellyek_Jassan
ként gömbölyded alakot vesznek fel, fényes magvat mutatnak, 
végre elvesztik ködszerüeégöket? Hliny ezer meg ezer évszáza
dot ig ényeit illy módon a világ alakulása! s ez naponkint foly
tattatnék, együttesen a rombolással j mert már azon idő óta is, 
hogy az eget fürkészik, egynémell y csillag elenyészett j s a ket
t ös csillagok kékes vagy zöld szint játszó kisebbiita talán nap, 
ruelly kialvóban van, vagy elgözölög. 

Iszonyú rejtvények ezek, mellyekre csak hosszú évszázadok 
szabatos észlelésci után lehet majd feleletet adni. 

Tehát minden tudomány a történetelötti világ történetét 
fürkészi. A csillagász a világ-anyag 1összpontosúlását vizsgálja i 
az őslénytudós a föld gyomrában azon stadiumokat, mellyeken a 
megtestesülés egymásután keresztül ment, mielött a jelenlegi ala
kokhoz jutott ; az ébrénytudós a termékeny méhben az egyed 
gyors átalakulásait nyomozza, mellyeket a fajokban igen lassúk
nak talál a rovarász; a vegyész az ö gázaiból és parányaib61 a 
világ bámulatos tömegét akarja összeállítani. Azután az összes 
tudományok tár~ulni igyekeznek, s miután az alosztályozás lle
gélyével kimagasodtak, most olly módon fognak kezet, hogy ha
táraik többé meg nem különböztetbetök, s mindenik a jövő új tu
dományáúl veti fel magát, szolgálatába vévén a többieket; meg
egyeztethető kevélység, melly alapjában tekintve a dolgot nem 
fejez ki egyebet, mint az összes tudományok testvérülését 

A tudományok gyakorlaU alkalmazása. 
Századunk még nevezetesebb arról, hogy minden tndományos 

igazságot az élet szükségeire vagy gyönyöreire igyekezett alkalmazni, 
mi gyakran sikerült is neki. A vegytan, melly ifjuságában az 
aranykészités s az élethosszabbítás különcz gondolatával foglal
kozott, ruostani érett állapotában ugyanazon elönyt szokásos alkal-

l) Főleg az 1833. nov. 12-lil-án tett észlelé:; után, midöu Olmsted és 
Palmer Amerikában olly csillag-hullást tapa6ztaltak, hogy kilencz óra alatt 
UO ,OOO-et számitottak meg. Mostanig a nov. 1'2 és aug. 10-iki két idHszakot 
ismerik. Scbreibers föltevése szerint a földszinére évenként hétszáz légkH esik le. 

Megemlit.e n d Hit itt az ecliptikai térUpek , me Ilyeket Chaeoru ac talált 
fel 1866-ban. 
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mazásokkal igyekszik elél'ni. Lavoisierig 8 vegytan 8 mütani 
mesterségek tapasztalati előhaladásából maritette ismereteit ; 
azután ö maga nyitott más utakat a régi iparágaknak, és új mea
terségeket teremtett i s a vegytanilag elöál~itott kézmüvek elter
jedése tanúskodott, miszerint a vegytan nem csupán a gyógyászat 
sz o Igálatában állott többé. A forradalmi háborúk alatt, ugy lát
szott, hiányát fogják érezni a hamuzsirnak, s a tengeri s6b61 
kivont szikaggal helyetteaitették azt; akadályoztatván a czukor
szállitás, vörös répá.val pótolták. 

Chaptal János Antal (1756 -18:12) népszerüsitette e tudo
mányt, melly már a gyógyszertárakba volt száműzve; 'kénsav, 
timsó, sal ét rom és mesterséges sziksó·gyárakat állitott j kitalAita 
m6dját, mint kell késziteni réz-eczetönyt, festeni a gyapotot, hasz
nálni a vas-savakat. Spanyolország királya és Washington által 
meghivatva nem akarta elhagyni hazáját, és segitette azt a for
radalom szükségeiben; azután a Directorium alatt gyár-szabály
zatokat, lteresk~delmi kamrát, müvészeti és kézmü-tanácsokat 
léptetett életbe, s más biztosítékok és l{özvetitökröl gondoskodott 
a közérdekek e a hatalom között. Angol müvészeket hivott meg 
az ö gépeikkel, honfiait felbátoritotta a versenyzések által; a mü
vészetek Conservatoriumában külön iskolát nyitott a mesterségekre 
alkalmazott vegytan részére ; gondja volt az ércz, s6, turfa· bá
nyákra, a gabona-forgalomra, a szölö-müvelési rendszerekre, a 
bor-készité3re, a merino juhok tenyésztésére ; s birtokain uj rend
szereket alkalmazott, s nem titkolta el a nagyszerü nyereeégeket, 
sem az eszközöket, mellyek által azokhoz jutott 1). 

Berzelius a Fe e t és me st e r ség e czimü munkájában új 
nézetek kel és alkalmazáso!<kal lépett fel : tanulmányozta a salét
rom-kezelés jelenségeit : föltalálta a chiarsavas kaliuméleget i 
s megkisérlette annak alkalmazását a löpor-készitésnél i s habár 
itt tulságos ~yulékonysága miatt nem mutatkozott czélszerünek, 
mindazáltal alkalmaztatott a gyutacsok és gyufa-készitésnél. Le 
Bianc az amerikai lógsók helyetteYitőjéül sziksót gyártván, · meg
mentette az üveg, fehéritö, papír, szappangyárakat a közlekedés 
megszakadásából származható fenakadás veszélyétöl. Dartigues a 
kénkovandból kivonja a ként j mások kéneavat és timsót készíte-

l) Napoleon megkoronáztatásakor let~véo bivatalAt, 1813-ban a ezeren· 
csétlens~l!: napjaiban ismét szolgálatbA. lépett, a 15-ben Napoleonnil kölcsönös 
bizalmi intézményeket sürge tett. A Re~t aura t i o alatt nagy szerepe t játszott, 
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nek. A vegytan, azonkivül, hogy gyógyszerekkel szolgál, trá
gyákat készit, mellyek gazdagsággá változtatják azt, mi előbb 

szenny és ragály volt; szaporítja az alkalmas és olcsóbb 
gyufákat j javitja a Wport s kedveltebbekké teszi a tii~fegy
vereket. 

1797- ben Thilovier ügyvéd az Institut-nak egy p h l o gs c o
P o t (láng kémlő) mutatott be , melly által igen kevés fa-fo
gyasztással, gőz, füst, szag nélkül lehet tüzelni. Alighogy Chevreul 
megismertette a kövér testek valódi természetét, stearin gyer
tyák léptek a költséges viasz helyébe. ,, rgand lámpáit 1801-ben 
Carcel és Carreau tökélyP-sitették az olaj falszállását eszközölvén, 
olly módon, hogy hidegen érkezzék a bélhez, mellynek folytono
san tele sziva kell azzal lennie: s másfélék is készittettek külön.
bözö elvek szerint. A thermolámpásban, mdlyet 1800-ban a fran· 
czia Lebon talált ki, a tüzelőfa destillatioja által cHiállitott kö
neny-gáz szolgált világitóul; de feledésb Jn maradt, mig végre 
Mundoch mérnök tanulmány tárgyává tette, s 1806 ban Watt és 
Bulton mühelyeit köszénböl kivont gázzll.l világitotta meg. Daylor 
Fülöp a legalsóbb minöségü kövérségek b/il voLta azt ki; mások 
aztán finomították e találmányt, melly anny'ira elterjedt, hogy egész 
városok világittattak meg vele. 

A természettani találmányok is mind hasznosan alkalmaz
tatnak : Bramah vizeröszeti sajtói tömöttitik a hajókon a katonai 
részlet-takarmányt és ruhatmyagokat, mások a turfát nyomják 
össze az égés el ősegél és e végett. Girard FüWp a gépies lenfo
nást találja fel i Leistenschneider a p••pir-gépeket j Diclot a töm
betüket (stereotyp~ Herhann egy más módszert; Mon~golfier és 
Argand a vizeröszeti kost, melly a vizet kerekek vagy szivaty
tyúk nélkül, csupán a folyók természetes lejtőségénél fogva emeli 
fel. A malmokon, ekéken, csépll>kön történt javítások, különösen 
Angliában, nem kevé3bbé emelték a földmüvelést, miat a gépi 
szövl>székek az ipart. Fourier elméletei a kályhákra, a csillagá
szat elömenetclei a bosszúságok meghatározásának könnyitésére, 
az erömi:.taaéi a hajók tökélyesitésére alkalmaztatnak. A vas áta
János használatnak örvend, ma.,id egész házakat épitenek belőle, 
majd iró-eszközzé alakitják a számban mindinkább növekedő irók 
számára. Most már mindenfelé hasznositják a kézmüvek hulladé
kait1 mellyek elöbb kidobattak. 

A világító tornyokra a tükörtan törvényei alkalmaztattak. 
Eleint~n kúpvonaloil fémtiikrökk~l öm:pontositották a f~nyt; de 
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igy ez csák a kúpvonalos lemezek tengelyeivel egyközü sugarak 
irányában volt látható; miél't is sok tér maradt megvilágitatlanul. 
E hiányo n Bordi er segitett Havreban 1807 -ben az által, hogy 
forgóvá tette a készletet; s a f<!nyfogyatkozás, melly e forgásból 
származik, azt eszközli, hogy minden más fénytől könnyen meg 
lehet azt különböztetni. De minthogy az illy tükrök könnyen 
elvesztik fényességöket, azon gondolatra jöttek, hogy sugártörés
sei helyettesítsék azt, melly által tetszés ezerint lehet a fényt irányozni. 
Ez Freenelnek sikerült, ki Carcel-féle javitott lámpákat és lefo
kozódó lencséket használt, mellyek gyürükként környezik a lán
got, melly visszaveretvén szükség ezerint irányozható. 

Davy az égés tünetének egy sajátságát a bányászok lámpá
jára alkalmazta, fém-szövettel vévén azt körül, hogy megakadá
lyozza a lángnak gyulékony gázokkal való érintkezéséböl szár
mazó durranásokat. A hajók réz-bevonatának élenyülését is meg 
akarta akadályozni, mire nézve azt ajánlotta, hogy szögek segé
lyével eztintessék meg ez ércznek villanyos feszültsége, melly a 
tengervizzel való érintkezésböJ származik. Csakhogy ott marad· 
ván a nemleges villanyosság, bizonyos földnemü szénület rakódik 
le, mellyhez növény-állatok és puhányok tapadnak annyira, hogy 
haszontalanná teszik ama haj6bevonatot. A galvánképelés igen 
könnyü módot nyujtott az aranyozásra, különösen Routz és Es
kington tökélyesbitései után; érmek készítésénél is jó azoigálatot 
tesz; s8t Jacobi, Pétervárott, harmincz lábnyi szobrokat is 
készitett. 

A villanyosság a gyógyászatban is használatba vétetett ; 
most pedig a kohászatnál alkalmazzák, hogy kevés tüzelőezerrel 

s minden bigany nélkül eszközöljék a felbontást. Wheastone je
leknek nagy távolra gondolat-sebességgel továbbitására alkalmazta 
azt j s nem csak a La Manchet futják keresztül villany-távirók, 
hanem legközelebb (1858 jul.) Anglia és Amerika között is téte
tett le egy illy sodrony. A villany-delejesség viz alatt is tüzet 
ád az aknáknak; ugyan azon perczben távoli pontokon veri az 
órákat j s nem sokára városainkat fogja világítani. 1). 

l)' Bunsen, a viz-villanyossA.gi fényt érdekli! Jmtatá.saiban kimutatta, mikép 
300 gramm horganynyal, 466 gramm kén-savval, b 608 fip·amm légeny-savval 
tcgy ór!n át 572 stcarf gyertyá~~r"<Lk megfeleliS fényt lehet elölllitani, és pedig 
csel<ély áron. 

XVlll, 58 
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G6z. 

De semmiféle alkalmazás sem vetélkedhetik a g8zével.. Már 
a régiek is tudták, mikép a viz gőzzé válva, n agy ruganyosságot 
nyer j úgy hogy Aristoteles és Seneca a földrengéseket a , föld
meleg által okozott rögtöni elpárolgásnak tulajdonítják. Krisztus 
el8tt száz évvel, alexandriai Heron egy, a mi visszhatási gépeink
nek megfelelő gépet irt le; s talán ez erő ismeretének tulajdo
nithatók részben ama csodak, mellyekkel a papok rászedték a 
köznépet, Caux Salamon, normandiai mérnök, egy gépet ismerte
tett, mellynél a gőz ruganyos ereje a viz fölemeiéilére h( sznál
tatott. 1). De már előbb Porta ker. János az cgyensulyú viz és 
gőz mennyiség viszonyos térfogatainak kiszámitá&áról értekezett, 
jóllehet nem árulja el azon szándékot, mintba mozgató erőt akarna 
nyerni. Branca János Rómában (1629) azon javaslat ot tette, hogy 
egy gőzgolyó által kifejtett gőzfolyam vezettessék egy vízszintes 
kerék szárnyaira j s 1663-ban Sornerset Henrik, worcesteri 
marquis, habár homályosan, a viznek gőz általi emelését aján
lotta. 2). 

1690-ben Papin Dénes, a lipcsei akadernia adatgyüjtemé
nyeiben, leírta az első gépet, mellyben a szivattyúcsö a gőznek 

váltakozó kiterjedése és hütés útján megsűl'űdése által nyomatik 
fel s alá. Ő e gépet csak vizmaritesre alkalmazta, de belátta, mi 
mindenre lehetne azt hasznalni, s javaslatot tett, mint kelljen azzal 
egy tengelyt vagy kereket mozgásba hozni; feltalálta a kettős , 
hatásu gépet, s a vettan ra (Ballistik ), hajózásra és más egyébre 
alkalmazta azt; 1710 előtt kigondolta a magas nyomásu gépet 
süritők nélkül, az iparra nézve olly becses emésztőt, s a bizto
sító szellentyüt. Savery, angol kapitány, 1696-ban egy nagyszerü 
meritögépet készitett, mellybe az által tolult be a gőz, hogy a 
fémedén.v külső falai jeges vizzel fecskendeztettek. Newcomen 
kovács, egyesülten vele s Cawley üvegessel sok javítást eszközölt 
Papin gépén j 17f15-ben egy ollyat állitott elö, mellynél a sun
tés a szi vattyú bensejében alkalmazott hideg fecskendezés által 
történik. 

1) Lea rai10118 des forcea m<nWante~r avec diveraea mac/tinea. - Frank
furt 1616. 

2) Heron, Brancs (Le macchine, 1629.), Rivault Floreut, Alberti, Worces
ter, Papin érdemei kellllleg mérlegeltetnek azon dicsbeszédben, mellyot Arai!'O 
Watt lölött a párizsi tud6s al<ailemiábun tartott IA34. decz, 8-án. 
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A szellentyü, mellynek czélja felváltva a kitetjedést és sü
ritést eszközölni, kézzel záratott be és nyittatott fel. Potter Hen
rik, ki m int gyermek ez unalmas azoigálatra alkalmaztatott (1710) 
hogy nyugta legyen, órabillegő módra vasvesszöket alkalmazott 
e czélra, mellyek kellő időben zárnák le és nyitnák fel a sze
lepet : ez egyszerii készülék Brighton mérnöknek a billegő által 
mozgatható tetőirányos háromszög eszméjét adta (1718), melly 
most a nagy hajókban használtatik. A szélfogóval (volant), mely· 
lyet Fitzgerald hozott használatba ( 17 ó 8), tökéletesen kiegészít
tettek a Papin által javasolt eszközök, mellyek segélyével az ide 
oda való egyenvonalú mozgást folytonos körforgássá lehet vál
toztatni. 

Nagy hö pazarlással járt a hengernek minden egyes göz-sü-
rüdé11nél való kihűlése, mig végre Watt Jakab 1764-ben a szi
vattyú testéhez egy kamarát mellékelt, mellynek czélja befogadni 
s lehűteni a gözt miután már megtette hatását, a nélkül, hogy a 
hőmérsék alább szállna a szivattyú testébent Illy módon készi
tette a~ ~lsö egyes rnüködésü gépeket: aztán 82-ben a kettős 

müködésüeltet egyetlen szivattyú testben, mellyek részére 84-ben 
a hajlékony párlagot (parallelogramm) találta fel, s a központ 
futó szabályzót vette alkalmazasba. 

Mindez csupán álló gépeknél alkalma7;tatott ; de negyvenhét 
évvel azután hogy Papin agyában megvillant annak eszméje, 
Hull Jonathás szabadalrnat nyert egy vontató hajó építésére 
Newcorneu gépével. Kísérlete sikeretlen maradt ; de a toscanai 
Serrati 1757-ben, a franczia Perier 75-ben, és Jouffroy marquis 
7 6-ban illy hajókat készitettek ; sőt ez utóbbi (17 83) a Saone 
folyón állandósitott egyet, rnelly 46 meter hosszú, 4,50 széles volt, 
s két gép által hajtatott. A forradalom idején ki kellvén vándo
rolnia, az angolok fölüimulták a francziákat: s Miller 1791-ben, 
lord Stanhope 95-ben, Symington 1801-ben mind elöbbre haladtak 
az illy kisérletek ben. Fulton Róbert, (1767 -l 815) ki Little-Bri
tain ban Pensilvaniában iriandi szülőktöl származott, Angliába 
ment át, hol West alatt a festészetet tanulmányozta, azonban lát
ván, hogy nem arat sikert, egészen a gépészetre adta magát: 
uj modoru, zsilipek nélküli csatornák létesitésén fáradozott; a 
franczia Directoriumnak bizonyos ten~er alatti hajókat ajánlott 
fel, mellycket ö t o r p _c d o n a k nevezett, de sem ott, sem 
az angoloknál nem talált meghallgatásra, hanem igen is Ameri
kában, rnelly akkoriban Nagy-Britannia részéröl háboruval fenyQ• 

68* 
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gettetett. A gőzhajózásra adván magát, elsö hajóját 1807 aug. 
ll-én bocsátotta a Hudsonra, melly óránként kevéssel tett meg 
többet két mérföldnyi (lega) utnál. 1814-ben, midön az ellensé
geskedés hazája és Nagy-Britannia között kitört, ő a kikötök vé
delmére gözfregátokat javasolt, de mialatt azokat elkészitené, meg• 
halt. Találmánya azonban mindinkább terjeszkedett : Anglia 1812-
ben állitotta ki az elei) szabályos gözösöket, Francziaország 16-
ban, aztán csakhamar a többi nemzetek is tettelt szert illyenekre, 
mellyek erejét és tökélyesbüléseit másutt vázoltuk 1) 1841-ben a 
P e r u és C h i li nevü, Angliában készült gőzösök voltak az el
sők, mellyek a Csendes-Oceán hullámait szeldelték, rendeltetésök 
lévén Valparaiso és Lima között teljesiteni rendes szolgálatot. Ne-· 
továbhja az alkalmazásnak, melly más alakot adand a háborunak, 
a kereskedelemnek, a polgárosodás menetének. 

1) XIV. könyv 53i. lap. 
szehasouli tását : 

Itt mellékeljük a legnagyobb gözösök öaz-

1825. Entrepriae, lndiák útjára 
1835. Tago, a Földközi tengerre 
1838. Great· Western, első gl:!zös az Atlanti tenger 

áthajózására , 
1844. Great-Britain, első csiga-vonalas a a legna-

122 láb hosszú, 27, széles, 

182 28. " 

236 
" 36.6 " 

gyobb vas-hajó 322 " 51. " 
1863. Himalaya, vasb61 a Földközi tenger részére 370 " " 43.6 " 
1856. Peraia, vasból 390 " 45. " 

Mindeniket felülmulta a Nagy oriem vagy Leviathan, vasból, mellynek 
hossza 230, szélessége 28 meter, és 38 beleértve a kerekek dobjait. Mozgását 
vitorlák, kerekek és csigavonalak eszközleudik. Lesz n~gy kazánja ezer 16er8-
vel a kerekekre, s hat kazánja ezer hatszáz lóerővel a csigu.vonu.lakra, ~ olly 
m6don v1mnak összelllitva, hogy együttesen müködhetnek. A vitorlákat hat 
á.rbocz hordozza ; négy gözgép azoigál a vasmacskák fölszedésére, & vitorlák 
felhúzására, a szivattyúk mozgatására, egy villany táviró adja a jeleket; n~gy• 

százra megy a hajó-n~pség száma, két csónakja 30 meter hosszú. Van benne 
hatsz!z els8 osztllyú kamra, s képes lesz öt hatezer utast befogadni a legény
ságen kivül. Egy 6ra alatt húslll mérföldet (miglia) futand meg s harmincz 
vagy harminczbirom nap alatt lndi6.ba, harminczhárom vagy harminczhat alatt 
Ausztráliába juthat; 8 a megkivántat6 összes szénmennyiséget magával viv~n, 
nem lesz kénytelen kanyargós utakat tenni, hogy szigeteken éa kikötökben újra 
ellássa magát. Olly sok tl.rút ~s ntast h!vén képes befogadni, a szlllitAs igen 
kevésbe fog kerülni. Mindelllt igy remélték a nyerészkedök. De a roppant fá
radság, mellybe annak a Thems~re bocsátása került (1858), nagyon lebü
tötte a reményeket, s arról van sz6, hogy felhagyjanak vele, inkább mint 
va:Iami nagyszerü erödöt alkalmazván azt., melly védje a honi vagy fenyeg-e.,se 
aPJ ellenséges partokat. 



ll tak. 

t;zázadunkat utak századának nevezték el j s valóban kez
detétől fogva mindenfelé javittattak a régiek és ujak nyittattak 
a szerint, a mint növekedett a szükség közölni a talaj1 a mester
ségek, a gondolat, a tapasztalat termékeit j majd rendkivüli arány
ban Hir.tént az, arnióta behozattak a vasutak. Amaz igen roszak, 
mellyeken Neweastie hányáiból kellett a szenet száUitani, azon 
eszmét sugallották, hogy egi.sz hosijzában két sor gerendát rak
janak le, miken sokkal könnyeb ben futcttak a kocsik. Azután a 
gerendákat vaslemezekkel födték be, majd vas léczeket erősitet

tek rájok ( 1767), emelkedettebb külsö széllel, nehogy kizök
kenjenek a kocsik. Illy módon sok utat készitettek: 1808 után 
már magukat a kerék-talpakat vájták ki s igy alkalmazták a vert 
vasból készült kiálló sir: ekre, mellyeket eleintén kő talnpzathoz, 
késöbb sokkal alkalmasabban gerendácskákhoz erősitett talpfák 
hordoztak. 

Watt már 1769 óta foglalkozott a gőzkocsi gondolatával j s 
egy évvel rá a franczia Cugnot a párizsi Arsanalban készitett is 
ollyat, melly azonban kisérlet alkalmával egy falat ledöntött, 
nem tudván a feltaláló, mint kelljen annak mozgását igazgatni és 
mérsékelni. 1802-ben Trewithick és Vivian, egy magas nyomású 
süritö nélküli gép jól ismert eszméjét alkalmazván, elsők tettek 
kisérletet gözmozdonynyal vas rudakon j igy ment ez aztán lépés
ről lépésre egész Stepheoson Györgyig, ki 1814-ben szabályosakat 
készitett. Az első alkalmazás nagyban Dariington bányái és Stock
tqn kikötője között történt 1825 szeptemberben, mintegy huszonöt 
angol mérföld hosszuságban, hol a terbek nagy részt, maguktól 
lejtenek le. Jobban virágzott a vasut Liverpool és Manchester 
között: e helyek előbb két csatorna által közlekedtek, mellyek 
bár igen kényelmetlenek voltak, sokat jövedelmeztek a vállalko
zóknak. Legyőzetvén a sok nehézség, Stepheneon vezetése alatt 
1830. szept. 15-én nyittatott meg a vasut; s óránként 40-50 
chilometernyi utat tettek meg, a mozdonyvezetönek engedelmes 
gépekkel. Hét évvel késöbb Sbarp és Roberts egy mozdonya 
száz chilometernyit futott egy óra alatt. 

,A francziák a Lyonból Saint-Etiennebe vezető negyvenöt 
mérfóldnyi (miglia) vonallal kezdették, s most már az egész or
szágot behálózzá.k. Az uj életre kelt Belgium székhelyének mint
egy külvárosaivá tette a vidéki városokat; Poroszország a né
met államokat egyeaiti illy módon j Ausztria Magyar, Csehországot, 
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Lombard-Velenczét füzi magáho E; Oroszország eltü'lteti biro d al
mának végtelen távolságait Amerikában nem csak könnyitett~k 

a közlekedést, hanem megnyitották azt az elszigetelt tartomá
nyok között; mint aféle szüz földön óriási pályák kéBzültek; s 
miután az Egyesült-Államok kiilönböző társaságai közősitették 
érdekeiket, egyetlen ut vezet Portsmouthtól (New-Hampshire) , 
egész Uj-Orleansig, tehát ezer nyolczr,záz mérföldnyi (miglia) 
basszuságban minden mcwzakitás nélkül. St~phenson aztán (1850) 
azon rnerész gondolatra jött, hogy egy tengerkarra vessen vas 
utat egy roppant vascsön vezetvén azt keresztül. Szóval, huszonöt 
év alatt 7500 millio !ira költséggel annyi vasutat k~szitettek, hogy 
elégséges volna földgömblink megkerülésére. 

Borzadálylyal elegy bámulatot kelt e szállítási eszközök gyor
sasága. Egy vonat, melly óránként huszonöt mérföldet ( miglia) 
hagyna hátra, öt hét alatt megkerülné a földgolyót; s hogy két
százötven egyént szállítson poggyászaikkal együtt, e roppant 
utra elégséges lenne harmincz h~jótehernyi (600 mázsa) szén. 
1831-ben a közép sebesség harmincznégy mérföld (miglia) volt; 
48~ban ötven 1), melly évben az angol pályákon kétezer négyszáz 
harminczhat mozdony forgott. 1840 előtt !'l.záz nap alatt lehetett 
,az utat megtenni Loudontól Indiáig: most arról gondolkoznak, 
hogy hét nap alatt tegyék meg; Os tendeből Triestnek, Orsován 
át Konstantinápolynak, az Orontes és Euphrates völgyén Bassorá
nak ; Hyderabadban Bombay, L~ hor, Calcutta pályái jönnének 
össze. 

Itt ismét szembeötlik a béke, a 8zabad ipar s a nyugodt 
visz~nyok hasznossága. Az E"yesült-Államok csupán 1817 -beo 
fogtak az Erié első csatornához ; s 43 kezdetén már mintegy 
25,380 chilometernyi csatornát és vasutat végeztek be vagy vettek 
használatba; 42 végéig 7000 chilomater csatorna s ugyanannyi 
vasut volt készen, elosztva 24,700 négyszög miriameter területen, 
mellynek lakossága tizennyolcz millióra men t. Nagy-Britanniának, 
melly egy század előtt kezdett e közmunkákhoz, huszonötmillio 
lélekkel biró 3120 négyszög miriameter területen van 4500 chilo
meter csatornája és 4000 chilm. vasutja. Francziaország harmincz
négy és fél millio lelket számláló 5277 négyszeg miriameter te
rületen 4350 chilameter csatornával és 2.POO chilm. vasuttal bir. 

1) A london-birmingh~tmi pályán óránkénl ötv~nhat mérfóldet (miglia) 
halad a vonat. 
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Tehát e két ország, s Belgium és Holland együttvéve nem mu
tathatnak fel annyi közlekedési utal, mennyi Amerikában huszonöt 
év alatt létesittttett. 1). Pedig liZ amerikaiak szükében vannak a 
vasnak, annyira, hogy Angliáb ól szállitják a sineket; drága a 
kézimunka, c.;ekélyek a tőkék: de igen jó l tudtak gazdál
kodni, e nem figyeltek a szépség re, hanem csak az alkalmas
ság ra. 

A gőzkocsik még csak oem régiben találtattak fel, s azért 
remélhetjük, miszerint olly módon fognak tökélyesittetni, hogy 
elejét lebessen venni az azoknál előfordulható komoly veszedel
meknek: de kitünőleg társadainúak csak akkor lesznek, ba 
majd közönségea uta.k•1u s magánosok által is használtat
hatnak. 

Sokat foglalkoztak viz~gálódva a más folyadékokból származó 
gőz batásával, vagy a hevített állandó gázokkal: Brunei Lon
donban egy szénsav által hajtott gépet mükl5dtetett az alagúton, 
de tekintve a fémek hirtelen romlását nem mutatkozott gazdasá
gosnak. Ugy látszik továbbá, hogy a folyadékokból származó gö
zök egyenlö mozgató erö elöállitására egyenlő mennyiségű wele
get szükségelnek, s kijvetkezésképen nem érdemes, legalább nagy
ban, fölcserélni az igen közönséges vizgözt, melly elem minde
ntltt feltalálható és semmibe sem kerül: miben Wronski 2) "a 
teremtés új és jótékony bevégzettségét" látja, melly legyőzi a 
legnagyobb akadályokat s kisebbiti a veszélyeket. 

Illy módon l.I.Z ember egy kifogyhatlan és átaJános tartóból 

') Angiillban a vasúti társ11ságok 1849. vég~n, 8676 millio frank erejéig 
voltak felhat.almazva, rnelly ösRzeg több mint k~t harmad részben érvényesit
tetett r~szvények vagy ltölesönök útján. ·A mondott évben 63 milliót tett az 
utasok szl!.ma1 kiknek szállitl!.sa 6,278,000 font aterJinget jövedelmezett; mig &ll 

árúk szl!.llitá~ából 5,629,000 folyt be; 11 vasúti személyzet 156,160 egyénből 

állott. A franczia vasutak 1849-ig 1209 millióba kerültek; m~g 834-et kell 
kiadni, hogy bevégeztessék az 5525 chilométernyi hálózat. Belgium 559. chito
meterre 145 milliót költött. 1855-ben az Egyesült-Államok 2724 mérróld 
vasúttal birtak, mellyekböl 803 kettös vAgányú volt, 1008 kocsi évenként tiz 
millió utast szállit 7 ,0<!4, 190 márföldön Cmiglia), 36-tot számítva egy órAra ; 
7808 teherkocsi 2,2fJO,OOO tonna {nút hord azét 4,368,677 mérfóldön (miglia) . 
668 a inozdonyolt száma: van 63 vasútj a, mellyek tökéjét 114,102,220 dollá; 
képviseli, s 128,649,615 fordittatolt épitkezést·e és a szükséges anyagok bevásár
IA.sára. Angliában, 1850 'Végb, 6621 márföldnyi (miglia) vasút volt a forga· 
lomnak 'tadva. 

2 ) A gőzgépek uj rend8zere. 
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egy mozgató erőt múrit, 11okkal nagyobbat, mint a minö a szén 1j 

és viz nyeréshez kivántatilt, me Ily azt előállítja i miáltal biztositva 
van az ember uralma a földgolyón. 

Mit mondjuok a göz bámulatos alkalmaztatásairól a gépek
re? 1792-beo az Angliában létezett összes gépek, miként kiszá
mították, tiz millió embtlr helyett dolgoztak, 1827-beo kétszáz, 
33-ban négyszáz millió helyett. A fonógyárakban, a melly orsók 
előbb ötven forgást tettok perczenként, most nyolczezret tesznek : 
Manchesternek csak egyetlen mühelyében százharminczhat ezer 
forog, mellyek, együttesen rnüködvén, hetenként egy millio két
százezer gyapot-fonalat fonnak; Owen Róbert, New-Lanarkban, 
kétezer ötszáz munkással naponta annyi fonalat állit elö, mennyi 
elégséges lenne a földgolyónak két és félszer körülövezésére: a 
M u l e J e n n y egy font 'gyapotból ötvenhárom márföldnyi (leg a) 
hosszú fonalat nyujt, mire semmiféle kéz nem volna képe'!; csupán 
a Laneaster grófságban évenkint annyi fonalat szolgáltatnak a 
calico-gyáraknak, mennyit orsóval huszonegy millio fonó sem volna 
képes elöállitani. 

Szóval, a gőz már most is tiz millio ló, vagy hatvan millio 
ember eröt ád, pedig még csak keletkezőben van. 1814-óta a 
nyomdákban is alkalmaztatott i a legelőször is a T im e a hirlap· 
nál vették használatba Londonban i mellyböl óránként tiz ezer 
lapot von le i melly gyorsaság aranyban áll az ujdonság után 
kapkodó végtelen mohóssággal. Sok eröt igénylő munka teljes· 
séggel nem végeztethetnék e tényezö nélkül. A cornwallisi bá
nyákban a viz kimeritésére ötvenezer ló, vagyis háromszázezer 
ember kivántatik: egyetlen rézbánya háromszáznál több ló erejű 

1) A vas és ásvá.nyszén most az országok főfő anyagi erejét k'pviselik. 
Ime öss~ehasonlitjuk : 

Francziaország, 
Anglia, • 
Belgium, 
Vlmegylet, • • 
Te~lt fejenként jut: 
Francziaorszlgban . 
AngliAban 
Belgiumban • 
A vámegylet~en 

Szén: 

5,400,000 tonna 
23,500,000 ft 

3,200,000 ft 

3,000,000 " 

164 chilogr. , 
870 ft 

800 " 
107 

ihuött Va8: 

480,000. 
1,200,000. 

210,000. 
300,000. 

13, 71. 
40, 75. 

30, " 
10,71. 
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gőzgépet igényel ott, melly huszonnégy órán át folytonosan dol
gona ezernyi ló munkát visz véghez 1), 

Most már az ernher gőzzel mocaárokat, kutakat, aknákat 
szárit ki, szökökutakat lát el vizzcl, városokban, minök Párizs és 
London, a legfelsöbb emeletekre vezeti azt j épit, uralg a ter•ge
reken és szeleken, állati mozgatók által elérhetlen sebesijéggel 
futja be a földet j kikötőket, csatornákat ás, folyókat igazgat j 
hegyeket vághat le B völgyeket töltbet be, áttörheti a földszoro
sokat, mellyek össz~kötik és elválasztják a nagy szárazoka.t, nagy 
központokban egyesitheti az elszórt népségeket. Szóval, mindin
kább közeledik at: ember az emberhez, s hatalma alá. veti 
bolygója kérgét. Ki tudja 1 egykor nem fog-e beljebb is ba
tolhatni. 

Gépies erö nélkül, de mint természet- és vegytani tlinyez8, a 
göz más munkálatoknál Ít1 használtatik, minök a' fehérítés, cser
zés, festés, szobafütés, a kocsonya és szörpök tömitése, állati és 
fém-anyagok tisztítása. Olly intézetekben, hol mint tényező alkal
maztatik, egyszersmind a támadt tűz eloltására is használtatik. 
S a modern mütan leghatalmasabb tényezőjévé nöheti ki 
magát. 

Mig békében gazdagság forrása, háboruban félelmes sziivet
séges leend; s a vasutakon már is gyorsan szállíthatók a csapa
tok oda, hol rájok szükség van, miért is nem lesz szükség igen 
nagy hadsereget tartani lábon s szaporitani az őrségeket. Az ost
romok és csaták tengeren és szárazon talán alakot fognak vál
toztatni illy tényezök mellett. Perkína sikertelenül kisériette ugyan 
meg azt (1823) egyenes lökerő gyanánt ágyúkra alkalmazni, csu
pán négy fontosnál kisebb golyóknál lévén érvényesíthető, de MA
delaine azt ajánlotta, hogy azokott gépekkel, volanaokat mük.öd
tesaenek, meUyek erős és ruganyos golyói egymásután egész 
nyolcz chilogrammnyi löveteket röpitsenek, visszavervén a tá
madásokat 2). Arra is foghatják használni., hogy megadják a 
tüzérségnek az annyit·a szükséges mozgékonyságot, vagy hogy az 
ellenségre tömegeket dobáljanak, mellyek megzavarják annak 
rendjét, miként a régiek kaszAB szekerei. E találmányok még 
most csekély értékh:el birnak, miként ez rendesen történni szo-

l) Francziaország 1846-ban 4395 gilzg&ppel birt, mellyek együttes ereje 
M-,467. gilz-16 vagy 163,401 von6-16 e 1,143,810 ember erilt k&pviselt. Alig 
l/J2·de az Anglia gilzerej&nek. 

2) Llsd XIII. köuyv 33. lap. 
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kott, midőn uj találmány regt rendszerre alkalmaztatik; mig majd 
feltünend a lángész, ki észreveszi a gyökeres újítás lehetségét. 
Akkoron ez új pusztitási mód a csatákat döntöbbekké, s követke
zésképen a háborukat rövide bbek ~s ritkábbakká teendi, úgy,, hogy 
nem fogják ezek megszakítani a polgárosodás s az anyagi javítá
sok haladását. 

A tudományok gyakorlati alkalmazásai között korunkban 
bizonyára legnagyobb a gözé, de talán nem utólsó. A Clegg 
Samuel és Samuda által kigondolt léghajtású utak (1840) talál
mánya a legnagyobb nehézségeke t legyőzi s eltávolitja a vas
utakkal járó veszélyeket. Aztán az anyagban miudenütt villa
nyosság és delejesség található elrejtőzve; s a tudomány már is 
azon mesterkedik, mint használja azt fel, hogy egy új és igen 
hatalmas mozgató erőre tegyen szert. 

HARMINCZBETEDIK FEJEZET. 

B ö l c s é s z e t. 

Német bölesészek. 
Bármennyire legyen is eredeti, Kant csak azt tette, mit win

den más újkori nagy metaphysikus, t. i. a fogalom tanulmányával 
cserélte fel a fogalom tárgyának tanulmányát; meggyőzni igye
kezett a szellemet, mikép ö adja· azt, mit kapni látszik, és saját 
alakjait kölcsönzi a tárgyaknak , hogy fogalmakká változtassa 
azokat , úgy hogy mi a tárgyaknak csak tünetét ismerjük, mig a 
tulajdonképi dolgokat csupán az ész fogamzza. Megvetvén a ta
pasztalást, s belátváo, mikép az érzéki világ nem képes az embet·t 
kielégiteni, amaz első valóságokba igyekezett behatolni, mellyek 
az érzékek alól kivonják magukat, s mellyekben kell mégis ta
láltatnia az összes jelenségek vég okának. Illy módon az érzék
fölötti itészeti eszményiséghez (idcalismus criticus transcendentalis) 
jutott, s jelleget nyomott a német bölcsészetra; habár a gondo)
kozók abból igen elütő rendszereket vezettek le, s fegyvereket 
és anyagokat nyertek a kétkedés (scepticismus) javára, mellynek 
pedig ö azt ellenébe akarta szegezni 1). 

Követői ama kifejthetlen valami felé fordulnak vissza, melly 

1) Lásd XVII. könyv 499. lap. 
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összes ismereteink gyökerén található; s föltevésekkel állanak elő 

ott, hol a tapasztalást fe!ülmuló kérdésekre von:1tkozólag hiányoz
nak a positi v elemek. Nicolai Fridrik ( -1811), nevetvén Kant 
homályossllgát, az egyedi vizsgálatot kiáltotta ki, s tönkre tette, 
ami még positív maradt a protestantismusban. 

Krug Vilmos ( -1841) tökélyesiteni akarta a criticismust, 
kimutatván, mikép az észt nem nyugtatja meg a tudomány; melly 
akár a l é t b ö l, az eredeti valóságból, akár az e e z m é n y i b ö l 
vonatik el , miért is a l é t n e k és t u d á e n ak az öntudatban 
létező eredeti kötelékéből oh~jt kiindúlni ( synthetismus tran
scendentalis). A bölcselkedés nem egyéb 1 mint ön-észlelés a 
végett, hogy az ember megismerje önmagát, e békére lépjen ön
magában és önmagával : miért is a bölcsészetben a megismerő 

alany, s az ismerhető tárgy ugyanegy. A megismerés létezési 
elve az é n i anyagi elvei az öntudatnak fogalmakká változott té
nyei; alaki elvei az emberi cselekvés törvényei. Mások, Schulze 
Ernest után (E n es i d em o 1792), az i tészet i bölcsészetböJ a 
kételgőt hozták ki i ezek ezerint nem létezhetik elméleti bölcsé· 
szet mint az első ok ok tudománya, és nincs semmiféle elégséges 
ismérve a mi ismeretünk s a valóságos tárgyak közötti össz
hangzásnak. 

Fichte János (1762 --1814) egyedül. igaz bölcsészet gyanánt 
az itészetit fogadja el, de Kantét nem találja tiszta i tészetnek j ö 
a megismerés elméletét rendszeresen s önmagában véve szándé
kozik megállapítani, nem csak a tudományok tudományát, hanem 
ebben egy fő elvet is akarván fölfedezni, m elly absolut alakjában 
a tudományra, absolut alapjában a létre nézve, alspja mind a 
dolgoknak önmagukban véve, mind a módszernek, melly azt meg
ismerteti. Azt keresni annyi, mint az emberi szellem fölé emel
kedni, a létet az ismerettel, a valóságbel_i elvet a didactikaival 
összezavarn i. Illy elv a gondolkodó é n j s mig a Cartesius-féle 
kifejezésben a gondolat csak a létezést bizonyitja, Fichte szerint, 
elgondolván, hogy gondolkozik, az é n önmagát valósítja; a léte
zés nem behozás, hanem a gondolat szüleménye j ok éE eredmény ; 
önmagát igeneloi annyi mint teremteni. 

, Ez elvet két más elv egésziti ki: mellyek egyike absolut 
az alakot, levezetett a tartalmat illetöleg; másika absolut tarta!· 
mában, levezetett alakjában, e a két első összeegyeztetésére szol· 
gál j minélfogva az össztét bevégzettséget nyer. Módszer és tudo
mány ugyanazon forrá9ból eredvén1 az első képviseli a másodi· 
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kat, s végre azonoaúlnal(. A n c m-é n létez, dP- csak az é n is
meri azt, vagyis csupán az é n útján létez. 

Az által tehát, hogy a criticismusnak alapot akart adni 
anélkül, hogy az érzékfölötti elemzésböJ indúlna ki, Ficht~ szé
leAbitette a mélységet, melly az értelem· s a természet között 
tátong, minden dolgot az alanyiságban, az öntudatban absorbeált, 
úgy hogy az é n kivül minden más egyéb, csak az én határának 
czimén létez, melly határt maga az é n vonja (alanyi eszményiség, 
idealismus subjectivus). De a hel)ett, hogy a n e m-é n-ben az 
é n szüleményét lássák, az é n-ben a n em-é n lényeges és typikai 
alakját láthatták. Illy módon a valódi és eszményi világ azono
sakká válnán~~ok; s a különbözö minőségek, mellyek ezerint a tár
gyilagos és alanyi, az anyagi és értelmi valóságot felfogjuk, a lét
nek csak fokozatai vagy alakjai leonének (átalános tárgyilagos 
eszményiség, idealismus objectivus absolutus ). 

Sehelling. 
Ez volt a leonbergi Schelling Fridrik ( 1775-1854) követ

keztetése. A mostanig ismert folyamatok nem fejtik meg : az 
egyből miként származbatik a sokszoros, vagy viszont: miértis olly 
bölcsészetre van szükség, mellyben a két fogalom egyesüljön. 
Illyen az alanyinak a tárgyilagossal való f ö l t é t l e n a z O· 

n ossá g a, mi a fölt~tlennek (absolut) vagyis az lstennek ter
mészetét képezi, kire nézve a létezés és ismerés azonosak: minél 
fogva egy állandó párhuzam fut az értelmiség s a világ törvényei 
között. Csupán ogy egyetlen azonos lény létezik , s a dolgok 
wennyiségben , nem minőségben különböznek, nem egyebek lévén 
azok, mint nyilatkozás&. a föltétlen lénynek meghatározott alak 
alatt, s csak annyiban létezvén, maonyiben annak részesei. A föl
tétlennek illy nyilatkezása az összhangzások és eBentétek útján 
történik, mellyek különféleképen nyilvánulnak az egyetemes fejlö
désben, hol majd az eszményi majd a való kerekedik felül. A 
tudomány, melly az illy fejlődést kuta.tja, képe a mindenségnek, 
mennyiben a dolgok eszméit a kUlönféleségben való azonosság 
elmélete ezerint a föltétlen alapgondolatából vezeti le. A bölcsé
szet épen az illy ezerkezetben áll; mellynek átalános vázlatában 
elsö hely~n a föltétlennel találkozunk, melly a természetben a két 
viszonyes rendben mint való és eszményi nyilatkozik: s a súly 
behatása alatt, anyag; a fényé alatt, mozgás ; a szervezeté alatt, 
élet; az igazságé (veritas) alatt, tudomány; a jóságé alatt, val
h!.a; a szépségé alatt, miivészet, Fölül, mint a mindenség vissza 
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sugárzott alakjai, állanak az ember és az állam; a világrendszer 
s a történelem. 

Megszüntetvén a kiilönbséget, lehetetlenné válik a vallás és a 
morál : miudazáltal ö az övének alapjául az egy Istenbeni hit et 
teszi. Az erény a léleknek az ö természete bena6 szUkségével 
megegyező állapota. - A boldogság nem az erény járuléka, ha
nem a tulajdonképi erény ; s az erkölcsiség nem egyéb mint a lé
lek törekvése egyesülni a k !:iz ponttal. A társadalmi rend az is
teni typossal összhangzó együttélésben; érhető el. A ti:lrténelem 
egész összeségében Isten nyilatkozás&, melly folytonosan haladva 
fejl8dik. 

Fichte tehát azt mondotta, hogy az alanyiból fejlödik a tár
gyilagos, de állitását be nem bizonyitotta j Schelling szerint a ter
mészetből kiindúlva is eljutliatunk az é n-hez : a honnét kettős 

bölcsészet keletkezett, egy érzékfolötti (trans c e n d e n t a l is) 
s egy természeti bölcsészet. Ez utóbbi az egy, szabad, egyszerű 

é n-ből indul ki, hogy kihozza abból a különbözö, a szükséges ter
mészetet j a másik ép ellenkezöleg jár el ; mindkettönek czélja a 
természet és lélek eröit egymás segélyével olly módon fejteni 
meg, hogy kitűnjék, mikép a természet törvényei bennünk mint 
az öntudat törvényei, s ezek a külvilágban mint a természet tör
vényei működnek. Fichte az 8 rendszeré.böl eredeti gondolatokat 
vont ki a jogra vonatkozólag, mellyet független , a szabadság és 
személyiség dogmájára alapitott tudománynyá tett i nem különben 
a moraUt illetőleg is, felujitván a merö és érdek nélküli kötelesség 
stoikus eszméit. ~chelling tana a föltétlen azonosságr6l megbá
multatott a részek összefüggése s a tágkörű alkalmazások miatt, 
melly tan az emberi szemléllldések egész körét átölelte, midön a 
tapasztalati és észbeli ismeretek között létez() különbsP.get meg
szUntette j miért is nagy befolyása volt a theologiára, történelemre, 
gyógytanra, nyelvészetra, müvészetre, a mythologiára, s fBleg a 
szépészetre a Schlegelek müködése által: másokra nézve képte
leneégek , föllengések , titokzatos különczködések forrásává vált 
az : ugyancsak Schelling három vallás-korszakot proelamált : Pé
ter tanát, vagyis a katholikát i Pálét, azaz a protestanat ; Jáno
sét, vagyis a titokzstost 1). 

•) Fichte, Die Staaulehre (1820) czimü 8irntini monkájiban mélyreha
tólag tirgyalta a kereszténység értékét a szabadság értelmében. Fiohte ellen 
aztán Herbart János Fridrik1 (1776-1841) lépett fel, hogy realistiens elemek be-
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Hegel. 
Schelling vonzó költ8i alakjával szemben száraz és iskolai 

ellentétet képezett a stuttgardi Hegel György (1770-1831.) Mint 
mély ítész nem lévén bizalommal a Schelling által értelmine,k ne· 
vezett nézlet (intuitio intellectualis) iránt, a bölcsészetet olly tu
dománynyá szállitotta alá, melly a dialectica segélyével foganta
tik: tudománya az észnek, melly, az iisszes részletes elveket ma
gában foglalván, eszmeileg önmagának s minden létnek öntudatá
ra jut. Ő tehát a bölcsészet.et három részre kUiönbözteti, ezek: a 
g o n d o l k o d á a t a n, vagyis az önmagában vett eszme tudo
mánya j a t e r m é s z e t b ö l c s é s z e t e, tudománya az esz
mének, melly kivül találja fel önmagát j a s z e l l e m b ö l c B é" 
sz e t e, tudománya az eszmének, melly kivülről önmagába tér 
vissza. Az alanyinak azonossága a tárgyilagossal képezi a f ö l
t é t l e n t u d á s t, mellyhez a szellemnek fiil kell emelkednie, s 
melly annak hívésében áll, hogy a lét nem egyéb, mint az önma
gában vett tiszta fogalom. Kant azt akarná, hogy mielött é!"zék
túli fürkészetekbe bocsátkoznék a bölcsész, előbb azok eszközét 
vizsgálná. Hegel ebben tévkört lát, miután a vizsgálat nem más
ként, hanem maga a gondolat által eszközölhető. Ennélfogva a 
gondolkodástanon kezdi, melly folyamatnak a föltétlen nem c~ak 
alapelve 1 hanem anyaga is j s t á r g y i l a g o s r a vagyis a 
létére, és a l a n y i r a vagyis a fo galoméra osztotta azt fel. A 
bölcsészet tárgya az igazság; Isten az egyedüli igazság és való
ság j a bölcsészet absolut tárgyát tehát az lsten képezi. A lény
nek tisztán alanyi ism~rete nem elégséges, banern szükségképi 
tárgyilagos értéket kell annak adni. A tudomány végczélja össz· 
bangha jőni a valósággal ; a belső és külső tapasztalat. 

A gondolat előtt föltáruló jelenségek átaJános lényege az Is
ten. A gondolat a tapasztalásból foly, s a szükségesség jellegét 
nyomja arra. lliy módon a föltétlenhez emelkedik j s többé már 
nem a tapasztalás által nyújtott tüneményeket, hanem az ezek ál
tal képviselt eszméket, összetes fogalmakat 7 ismereteket veszi fel 
magába. A bölcsésznek épen az kötelessége, hogy a tapasztalati 
tényektől elvonja a közvetlen adatok jellegét, s a szükségesség 
al altját nyomja azokra j s nem is lehetséges és való az ábrázolás
ban (repraesentatio) vagy az érzelem ben, hanem csak a gondolat-

vitelével megmentse a tndom!nyt: de a tilpasztalatra vivén vissza a tudomá
nyokat, a paráoyosdi llnyagelviségbe (materilllismus atomi~ticus) e~et.t, 
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ban. Illy m6don a btilcsészetet összeköti a bölcsészet történel
mével i amaz, fejlésa a got~dolatnak, saját elemében i ez, ábrllzo)á.
sa e fejleménynek, a tények alakjában. A bölcsészet történelme 
történelme a gondolatok tolfedezéseinek a föltétlen köríil, melly azok
nak tárgyát képezi. A vallás öntudata az igazságnak, melly az embPrek
ne'k az értelmi müveltség különbözö fokozatai ezerint megfelel: 
de az igazság tudományos ismerete egy más m6dja az öntudatnak, 
mihez olly munka kivánta tik, me Ily re csak -kevesen képesek. A 
vallás fenállhat bölcsészet nélkül, de a bölcsészet nem vallás nél
kül. A mi csak magasztos és bensö létez, mindaz megvilágítta
tott a vallásokban 1 a bölcsészetekben, a mt~vészetekben, többé 
vagy kevésbbé tiszta és világos, söt ollykor visszataszító ala_kok 
alatt. A valódi tartalom ruindig i(jú marad, csupán az alakok 
évülnek el. Ugyanazért a megelőző bölcsészetek mind megannyi 
többé vagy kevésbbé tiszta letéteménye i a jogot, a polgári társa
dalmat, az erkölcstant, a vallást ér deklö összes igazságoknak : a 
mi tudományunk a múlt századok gyümölcse; a hagyomány tett 
azzá minket, amik vagyunk : de hasonitván annak lényegét ma
gunkban, uj elemekkel alakitjuk át a hagyományt. Következéské
pen 6 ép ugy küzd a katholikusok mint a pietisták ellen, s azt 
tanítja, hogy a kereszténységnek bölcsészeti álláspontot kell fog
lalnia, vagyis "öntudatra kell ébrednie. « 

Hegel tehát Cartesi us teremtménye, de sokk al összefüggöbb 
a módszerben. Megegyezvén Schellinggel abban, hogy a föltétlen 
ismeretére alapitja a bölcsészetet, eltér töle rendszerre nézve ; s 
mig amaz a gondolkodástant alsóbb rend ü tudománynak tartja, ö 
elveti a "teremtlS képzelem" e visszaélését, s a bölcsészetet , el
hagyva a lantos irályt, ismét tudomány os alak ba öltözteti. Schel
ling szerint, az értelmi sze mlélet mínd en más ismeretet megell:lz, 
és bizonyos sugallatból származik : Hegel a tudomány hóditmányá
nak hiszi azt. E szerint1 még inkább mint Kanta, az összes észfo
galmakat ismeret-eszközökre, szabályok ra bontja fel, hogy a sok
féle ismeretet egységre vezesse vissza, minek Hegel az összP.s lé
teket feláldozza. 

A foltétlen tárgyilagos eszmeelviség ez alapbölcselete külö
nösen azért érdemel figyelmet, mert sokféleképen alkalmazták azt 
a gyakorlati bölcsészetra s a jogtudományra 1). Az erkölcsiség 

·l) Legink6.hb tette ezt. GanR Ednard, ki igen fistal ko1·ban halt. el Ber

lin ben 1839-ben. 
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az embernek összhangja a természettel. A küls8 tevékenységre 
képeaitett akarat indoka szüli a cselekvést j s a cselekvésnek a jó 
és rosz között létez() különbség fölismerése által kell elhatároztat
nia. Az akarat tebat czélja önmagának, s az erkölcsiségben a 
szándék különbözik a ténytől. Hegel tagadja a szellemi világot 
nem kevésbbé mint a természetit, vagy az Istent vagy a lélek 
halhatatlanságát semmisiti meg, s ellenségeül lép fel az erkölcsiség 
alapelveinek az által, hogy nem fogadja el a szabadságot és semmi 
valódi különbséget nem akar ismerni a jó és rosz között. lsten 
nem különbözik a világtól, mert ö egyetemes élet, lélek, szellem, 
mozgalom j nem bir személyes léttel, s öntudatát csak az emberi 
gondolatnak köszöni. Nyilvánvaló Spinosismus; csakhogy minden
istenlése nem anyagi hanem szellemelvi. 

Hegel az istenség aHijogait az embernek tulajdonítja, nem 
egyedileg, hanem összesen véve, vagyis az egykorbeli emberi 
nemnek, melly rendezője a mindenségnek, s miként ez enyészhetlen. 
S minthogy a colleetiv ember mindig és· mindenütt államoknak 
nevezett politikai t~rsadalmakban él, innét egy elméletet hozott ki 
az állam-Istenrnl, mellyben az egyed ép ugy absorbealtatik mint 
a nemzetek a világban, s a világ a szellemben. A jog az érte
lemben gyökérezik, s a szabad akaratból származik, melly által 
alakot kölcsönzUnk annak. A jog alanyi valóságának története 
van, mellyet a család, a polgári társadalom, az állam, a világtör
ténet képvisel. A család hármas szempont alá esik, a ezek: a há
zasság, a tulajdon, a nevelés : a társadalom, egyesittetve a szük
ségek, a munka, a oserék által, a jog törvényét vagyis az igaz
ságosságot állapítja meg. Az állam legmagasabb kifejezése az 
akaratn~k és szabadságnak j a világ legemelkedettebb példaképe 
a jognak, mellybcn az egyetemes szellem lényege drámailag fej
lődik, a müvészetben mint kép és tükör, a vallásban mint érzelem 
és ábrázolat, a bölcsészetben mint gondolat1 a világtörténelemben 
mint élö és értelmes eredménye mindannak, mi külsö. 

A történelem nem egyéb mint az egyetemes szellem fejlö
désa az időben, a politikai történet különösen a szabadság öntuda
tának haladása. A világtörténelemben egy nép csak annyiban 
létez, maonyiben valameily szükséges eszmét képvisel; ko r sz ak 
ez, melly alatt a többieknek sem erejök, sem joguk nincs ellené
ben. A világ e szelleme négy elvben jelentkezett. Elsö volt az 
átalános szellem közvetlen nyilvánulása j lényeges alak, melly alatt 
az egység mintegy eltemetve feküdt a tulajdon létben. Követke-
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zik a lényeg öntudata, melly az érz~lmet, függetlenséget, életet, 
egyedisé~et szüli az erkölcsi szép alakja alatt. Azután jött az ön
tudat mélyebb fejlődésa, azon ellentétben, melly az elvont egyete
messég s a még elvontabb egyediség között létezett. Megszünvén 
az ellentét, fölmerül a negyedik elv, melly a dolgok összes igaz
ságának, vagyis az erkölcsi igazságnak birtokában áll. Ez volt 
a pálya, mellyet a keleti népek, azután a görög, a római s végre 
a német 1) megfutottak. 

Hegel a jog-bölcsészetra az emelkedettség és szigor addig 
ismeretlen jellegát nY.omta. Szarinte az állam a társadalom, melJy 
öntudatával bir saját egységének és erkölcsi czélján~k, s mellyet 
annak elérésére egy egyetlen és azonos akarat ösztönöz. Miért 
is öh.ozzá füzi magát a jogtudomány történelmi iskolájá. Mig 
előbb a törvényhozás tartatott a tételes jog eredetének, az uj is
kola., Savignyval élén, alávetést hirdet a tényleges hatalom iránt, 
s azt mondja: az államot nem építeni, hanem mint eszes lényt kell 
tekinteni, minden népnek megv&Jlnak kezdetleges képességei és saját 
szükségei, s ezekből ered a jog, mellyre annak szUksége van: s miként a 
nyelv nem sz ülethetik véletlenül, ugy a törvények sem származhatnak a 
törvényhozó szeszélyéböl, hanem a nemzeti öntudat kifejezései. A 
jogtudósoknak kötelességök a köz-hiszemekre szoritkozni, mellye
ken azok alapulnak ; a törvényhozónak, kötelezövé tenni a tételes 
jogot, melly a társadalom benső szükségeinek szüleménye. Az ön
kényti törvényhozások tehát eléjök teendők a mondolt alkotmá
nyoknak, s valódi marény a törvénykönyvek készítése. 

Erőteljes és mély gondolkodók, minök a németek, e válasz
tott fiai a bölcsészetnek, kik a tudományt az élettel párositják, ha 
valamell y eszmét felkapnak, minden dolgot &Tra visznek vissza i 
a tudományra ugy mint a müvészetre reányomják annak kifeje
zéseit; s tanjokat a tevlllagas ismeretek roppant készletével vé
delmezik, különösen a történetet, régészetet, régi bölcsészetet, s 
a természet-tudományokat érdeklő tárgyak körül. Szeretnek anti
nomica járni el; azaz felállitanak egy tételt (t h e sis) és behizo
nyitják azt ; aztán egy másikat, melly az előbbinek ellsnmond 
(h y p o t h e sis) i s innen azt következtetik, hogy van egy harma
dik ~gasabb rendű, mellyben a két előbbi találkozik (synthesis). 
De illy módon az is4ert igaz gyakran lerontatik a nélkül, hogy 
az ismeretlen dönthetlenül kimutattatnék, s az eredmény kétkedés 

l) fLásd I. könyv 30. lap. 

XVl U. 
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·lesz. A vissz.élést, melly ez uton a vallás dolgaillan követtetétt 
el, már fájdalommal .Jeleztök másutt i 'azonban az ·'er8, mel1yet e 
m6dlizerb81 a gondolat nyer, utóvégre is diadalra fogja juttatni 
az igazságot. 

Úgy U.tszVá.n, mintha az itészet, elkapatva a behizonyitó ·és 
közvetett ismeret kizáró eléSitélete álial, az ·érzékfölötti ·minden 
is'meretét megsemmisitené, Jacobi Henrik (1743-1819), ·Dfissel· 
dorfból, a rendszeres bölcsészet ellenébe 'az érzelmet áttitotta i 
-.\.j ta f'ölélesztette a h i t szót, mellyet a · boiesészek eifeled~ek ; l\ 

bölcsészi ismeretet az eszes ösztön egy nemére,· a 'köz vetlen ' érze
lem tudományá.ra, az igazság egyénea észlelésére fektette, e benső 
ér~etre alapitván az erkölcstant is. Az érzeleln 'és hit ezen el

. ioiMete (szellemies valóelviség), mindazokbim párthii-ekl'e talált, 
kik szakségesnek tartják felülemelni 'a szemléUSd8 Hdegségeken 
az emberi természetet : de mereng8ségre vezetett. 

A természetfelettiben biv6 iekO'la látdn, iliikép a 'magára 
: hagyott gondolkodilstan kikerülhetlenül . miíidenistenlésre vezet, a 
szabad akarat visszaállitásán igyekézik j s Baaderrel, kinek nagy 
· befolyisa volt Schelling rendszerválto~tatására, Heinroth-tal, Eschen-
1inayer-ral azt vitatta, miszerint a vallis nélkülözbetlen kiegészítéS 
része· a mi természeti teheleégeinknek j a lélek átvebeti az lsten 
fogalmát, de nem. tereintheti azt; · s szilkséges volt, hogy ·az IBten 
kinyilatkoztassa 'magát az embern~k, csak igy tétethetvén elég a 
határozatlan és 'mélyen gyökerező vágyakns.k, m~Ilyek az embert 
gyötrik. A poseni Wronski H.· (1775-1853) szerint a világ, 
folytonos és egyforma fejlödésében, két korszakot fut tneg, a 
physikait 'és az · észbelit j s a kett<S között egy közbelsllt, melly a 
tapasztalás á.ltal támogatott anyagi s az ismeret és érzelem által 
támogatott szellemi termész~t vegyüléke : mert az ember Válódi
sága csak az ismeret és érzelem közvetiMsével nyilvánulhat. 

Néinellyek tehát a tudást egyedül a többi lényekre alapit
ják, s ugyanazért ·a tapasztaláara szoritkoznak j mások csupán 

· saját öntudatukra, és megnyugszanak a kinyilatkoztatáson. ' Az 
:els li rendszerbal egy kezdetleges baromiság, az anyaggal azon<Jsi
. tott gondolat, az anyagi tevékenység, az érdek eszméi származ
. nak j e rendszer ezerint a nyelv önkényes lekötése a gondolat
-'nak; a· világban· nincs végezé), sem gondviselési rend, s a lények 
elvesznek. Az érzelmi elmélet ellenben azt hiszi, hogy az ember 
halhatatlannak teremtetett , öntudattal s képességgel bizonyos 
föltétlen tudást·a j az elfajúlt magasabb szellemek voltak okóz6i a 
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bünnek j a physikai világ anyaga módosulás, mellyet a Teremté:l 
hozott létre i ett81 függ minden tény i a nyelv az emberi gondolat 
köztekedési eszköze s jelve a kinyilAtkoztatásnak. Az első Locke 
és a skótok érzékelvi, a másik a németek eszmeelvi rendszerét 
képezi i de az egyik vagy másik föltétlen uralmának az emberi 
ész né bán y elve áll utjában, s a v a l 6 d i f ö l t é t l e n b e n vagyis 
lstenben kell kiegyeztetniök. A bölcsészet már felvilágosította a 
l ó t e t és t u d ás t, vagyis az anyagi és szellemi el vet j Kant a 
f ö l t é t l e n feladvány át állitotta fel, mellynek megoldása végett 
az emberi ismeret minden id8beli országát be kell járnunk, hogy 
visszamenjünk a kinyilatkoztatott valláshoz ( m e ss i a n is m us), 
melly egyedül képes világot vetni a teremtés titkára. 

E szerint mind az itészek, mind az ideisták tulságokba es
nek ; tulságokba, mellyek csak az észszerü valóelviség által ke
rülhet8k ki, ennek lévén feladata összhangba hozni az értelmisé
get a mindenséggel anélkül, hogy felolvasztaná egyiket a másik
ban ; s illy úton kell keresni a haladást, melly építsen, ne 
romboljon. 

Más orazágokban a bölcsészek részint Locke nyomaiba lép
tek, részint Kantot követték, ezt hivén ujdonságnak j mások ismét 
az alkot6k czimét igényelték, mert többekből válogattak. 

Angol bölcsészek. 
Anglia azon iskola közértelméhez tartotta magát, mellynek 

élén Reid állott ( -1796)1 ki, az idő feltárván Locke tévelyeinek 
következményeit, ovakodott azoktól. Ő a bölcsészetet az emberi 
szellem tudományára, s e tudományt a jelenségek természet-törté
netére viszi vissza : megkülönbözteti a közértelem igazságait, 
vagyis az önmaguktól nyilvánval6kat, az ész igazságait611 mellyek 
csak okoskodás útján lesznek nyilvánvalókká. Miértis b8ven ki
terjeszkedik az előtételek fölött, de nem von végkövetker:tetést, 
vagy csak óvatosan ; észleli azt, ami van, de nem födözi fel, 

• aminek lennie kell; semmit nem teremt, de igényli, hogy meg-
győz, és semmit sem hagy megfejtés nélkül. Brown Tamás és 
Dugaid Stewart l) egekig magasztalták öt j s figyelemre .méltó a 
világosság és erkölcsösség, melly tulajdonok minden skót böl
csésZJJél észlelhetők, mi nagy részben annak tulajdonítandó, hogy 
hazájuk számos iskoláiban mint tanárok müködtek 2). 

l) Lásd XVII. könyv 497. lap. 
') Hamilton Vilmos ( -1856), ki igen nagy gondolkod6nak tartatott, nem 

!Irte ut.61 Reidet és Stewartot; Hegel 11zt mondotta magá.r61, hogy öt csak egy 

59* 
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Franczia bölcsészek. 
Francziaországban az érzékelviség a f~rradalmat szülte, s 

ennek fiai tovább is védték azt mint a tudomány netovábbját. 
Voln ey gróf ( -1820), ki a r o m o k föl ö t t i tanulmányából a 
vallások semmiségát vonta le, az akaratot illető fürkészeteiből 

egy kátét hozott ki, mellynek f8szabályai az önfentartás s az 
élvezet. Destutt de Tl'acy ( -1836), levezetvén az ut6ls6 követ
kezményeket, mellyeket Condillac, mint pap, kikerült, az eszme
tant a gontlolatra viszi vissza, s ezt az érzékenységre, melly oka 
és alakja a lélek mínden képességeinek, ismérve a józan észnek, 
s8t a jónak és rosznak is zsinórmértéke. "Cabanisból és bel8-
lern - mondá l:S - egy rövid népszerű kátét kellene kivonni, Ei 

a nép között el terjeszteni." S Ca ban is : n Hogy a 'physikai érzé
kenység minden eszmének és azokásnak forrása, semmiféle tanúit 
egyén kétségbe nem von i a." 1). 

Ca ba nistól (1757 -1808) származik a physiologisták iskolája, 
kik Condillac szenvedöleges tevékenységi elvét tisztán physikaivá 
változtatták át j az eszméket éa azokásakat az idegek á.ltal gya
korolt érzékenységb81 származtatták j az értelmiséggel és ezerve
zettel közös tényeket az egyszerü állati oeconomiával igyekeztek 
megfejteni, a gondolatot az agy puszta mük ödésének tartván. 
Cabanis, nem összehasonlitólag 1 hanem elméleti komolysággal 
állitotta, miszerint az agyvel8 olly szerv, mellynek sajátos rendel
tetése a gondolatot állitani elö, ép úgy, miként a gyomornak és 
belrészeknek az emésztést; a benyomások táplálékot képeznek az 
agyvelöre nézve, s ép úgy teszik meg utjokat e szervhez, miként 
a táphl.lékok a gyomor felé; az étkek leszállván a gyomorba el
választásra ingerlik azt, szintigy a benyomások az agyhoz jutván 
tevékenységbe hozzák ezt; az étkek tulajdon sajátságaikkal esnek 
a gyomorba, s új sajátságokkal jönnek ki abból: hasonlóképen a 
benyomások is önállóan, összefüggetlenül érkeznek az agyhoz, de 
a tevékenységbe hozott agy visszahat reájok, s eszmékké változ
tatva küldi vissza azokat. Honnan e g é sz b i z o n y os s á g g a l 
következteti, miszerint az agy megemészti a benyomásokat, és 
szarvileg eszközli a gondolat elválasztását. 

Ez elméletet nagy tudományossággal támogatta Lamarck, ki 

német értette meg, s az is roszul értette: Nur einer hat mioh verata.nden, und 
dieser hal. mich mis~t~erstanden, 

l) Lásd XVII. Mnyv 141. és 777. lap. 
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azt mondotta, hogy az ember utólsó gyüruJe a szarvezet haladó 
fejll>désének; s Bruossais, ki az anyagelviséget az élettaura akarta 
fektetni, s Bichatból levont elméletekre támaszkodva föltételezte, 
miszerint a szövetek rostokból vannak összetéve ; inidön ezek 
összehúzódnak, ösztönzés (excitatio) áll elő; ha ez túl
h~ojtatik, innen i n g e r l é ke n y s é g (i r r i t a t i o) szUlemlik. 
A baneztan meghazudtolta az ideg-rendszer ez összehúzódható 
rostját; ö mindamellett azzal akarta megfejteni az értelmi ténye
ket. Szerinte az agyvelőhús izgatottaága azüli az érzeléseket 
(perceptio); söt ezzel meg nem elégedve, az itéletet, az összeha
sonlitást, az akaratot is ugyanolly eredetünek állitja. Ezekről 

értekezvén minden lépten nyomon elejti a lélek, értelem, szellem 
szavakat. Mit tesz tehát? pontokat azúr e szavak után, mintegy 
jeléül a javitásnak, e aztán körülirással él, melly az örökös ellen
mondás kikerülésének inkább csak vágyát mint lehetőségát tün
teti fell). Miután a sebészetből megtanulta volna - mondja ö -
miként semmisiti meg az agyvelő felületére lerakadott geny tehet
ségeinket1 s eltávolíttatván az miként térnek ismét vissza a te
hetségek, többé nem tekintbette azokat egyebeknek, mint agy
tevékenységeknek. Dühösen kikel az alapbölcselet (metaphysika) 
új tanárai ellen, agy-ingerlékenyaégi állapotban lévőknek nyilvá
nitván öket, s azt mondja, hogy csak orvosoknak van joguk meg
vizsgá.lni1 mi veendő tekintetbe az értelmi jelenségek okiasságá
ban ( causalitas). Illy módon a tudomány az istentelenség eszkö
zévé vált, Lamarckkal Isten és társadalmi vagy vallásos ember 
nélkül állitván össze a természet-történelmet, mi tiszta epicureis
mus ; vagy pedig mindenistenlést állapitva meg Okennel, egy 
nagy állatnak tételezvén fel a világot. 

Claude Saint-Martin d' Amboise (17 43-1803), az ism e re t
l e n b ö l cs és z, kit De Maistre "az u j kori theosóphok között leg
tanultabb, legbölcsebb, legválasztékosabbnak" czimez, a forradalmat 
azon vallásos iszonynyal fogadta, mellyet elmélyedt lelkekben az 
isteni igazságosság látványa azokott kelteni j s a forradalom satur
naHái közepett keztyüt dobott az anyagelvi tanoknak j arra, mondá 
ö, hogy a nyelv feltaláltassék, nyelvre lett volna szükség; megin
gatta Condillac trónját, hirdetvén, mikép az érzékfölötti dolgok 
csak fensőbb megvilágitás utján ismerhetök fel; sürgölte az ember 

l) Nldául : Lea ob}eü aOflt perjiu-t par notre intelligence • • • je veu.z dare 
que notu percevona lea objeu. 
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tanulmányozását, ki tisztán és ártatlanul az Isten képére teremte
tett, s ki az ima által ismét ollyanná válhatik; a társadalmi egyen· 
lötlenségek az els8 esés eredménye. Benső tanokat keresett a 
kereszténységben, s komolyan ihletettnek, másokkal nem kö~lött 

igazságok letéteményesén<:lk hitte magát. 
De Maistre József (1753-1821) a gondviselés világi kormá

nyát, a rosz létét, az eszmék és a nyelv eredetét, szóval, a bölcsé
szet alap-föladványait fejtegeti, a szó a az azzal összekötött esz
mék ös kinyilatkoztatását tételezvén fel, melly aztán a. bukás által 
elhomályosíttatott; s a kinyilatkoztatás dogmáit az egyszerii ter 
mészetes ész vívmányaival veti össze, s a tudományt hitre viszi 
visaza (401. lap). 

llonald vicomte (17 53 -1840) azon kérdéseket is a nyelvel
mélet körébe vonja, mellyek kevésbbé látszanak ide tartozni. Az 
eszmék a szó által jutnak a szellembe, minél fogva az ember nem 
egyéb mint hagyomány és tekintély, nszervek által szolgált értel· 
miség." Az ember a sz ó t is gondolja, e nélkiil tehát nem gondol
kodhatnék 1); a szót csak Isten adhatta neki, s az Isten nem 
akarhatta, hogy az ember egy ideig nem beszélő baromi állapot· 
ban létezzék. Kinyilatkoztatván neki a szót, bizonyára a szó ál
tal kifejezett eszméket is kinyilatkoztatta : a táraadalom egy maga
viselet- és egy hit-szabály kettiSa segélyével alapittatott meg; elaö 
és nélkülözhetlen kinyilatkoztatá!!, mellynek az egyházi es politi
kai hatalom köszöni létét. M i n d e n n ek o k a v a n, ez volt a 
szóval kinyilatkoztatott ela 8 igazság, azután : A z ok és e r e d
m ény között szükségképen egy közép terminusnak 
ke ll l enni; melly alapelvek a legkiterjedtebb termékenység csiráit 
rejtik magukban: Ő mindenütt feltalálja a hárornságat; s a kor
mányokban alkotmány-egységet, közigazgatási egyformaságot, a az 
emberek közötti egyességet kiván. Ez egység ezerinte egyenér
ték« az absolut egyeduralommal, mellyben Isten, a pap, a hivő 
a vallási; az atya., anya, fiú a családi; a király, a nemes, a nép a 
politikai társadalom három személyét képezik. A törvény szarinte 
is az átaJános akarat kifejezése; de amaz átaJános akarat az Is
tené, mellyet a vallás nyilatkoztatott ki ; mert minden politikai 

1) A sz6t ~s gondolatot Plato ia agyanegy dolognak tartja; csakogy a 
gondolat lelki, nem hangoztatott szó: 0üKo1J11 a távola ,.i" xal lóyoe; ~av~ov, t:.l.~v 

o ll,j" ivr:oe; ~ií> 'P"X'Í<: 11'(lot; úvt:~v atú.l.oyoe; ávw rphw1j.· r•rvó,.tvoe; ~ovt: av'Cv ~l"i" 
~·-rwvowío~ Ötávota. Soph. 
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hatalom I~teqtöl jön, kit a vallási hatalom k,épv,iset A, hatalom 
első fóltétele, hogy elmozdithatl~n legyen; Ieqbevégzeti.e~b ha~~;· 
lom a pápáké, kik lsten helytartói; és kivánatos volna, hogy fen
söbbségök átalánosan elismertetnék. A népfönség i s t e n t e l e ·n 

. l 

és es z t e l e n dogmája okozta a forradalm!"t. n Az irodalom a 
társadalom kifejezése" mondá ö, melly mondata nagy_ dicséretben 
részesült. . 

A lyoni Pierre Simon Ballanebe (1776-1847) a tekintély 
elvéből s a nyelv fensőbb ered1,1téből v.ezeti le az emberi szellem 
fokozatos tökélyesedését. A szóval és a szerv,ekk~l egylttt kapta 
az ember a hitet és az igazságot (veritas) 1 s o;ktatója l~t.~ gyer
mekeinek, kik ismét maradékaiknak voltak mesterei. Az eredeti 
hagyomány, melly aztán sok részlegesre oszlott, három módon 

l. . .. 

nyilvánult: éllíszóval, írásban, nyo~pt~tásban i előbb ~allá~., azután 
ész vagy tudomány. Az ember 'társadalmon kivÍii csak · lét~épes
séggel bir i a társadalom által válik tökélyesithetövé ; s az és~sze
rüséggel és értelmis~ggel kell legyőznie a természet erői&, a kez
deményezés (initiatio) egy korszakában, melly alatt hittel és fára
dozással kell magát érdemessé tenni. Nyugalomnak adja magát? 
legyözetett. Az emberiség történetének kulcsai tehát a bün 8 a 
kiengesztelés; egyes emberek, családo~, népek egymá~ra, k?v~:~
kező kezdeJ:Dényezések utján emelkednek ismét a haJily~~\ásból 
előbbeni állapotuk ba. Kezdeményezök a patriciusok, kik megőrzik 
utólsó szav~it egy hagyománynak, melly elvész: a plebejusok ne~ 
birnak tulajdon léttel, hanem sokféle kisérleteken keres~tül jutnak 
az öntudat, aztán a polgári, végre a politikai élet birto~ába, hon
nan az egyenlőség, mellyben elenyészik a patricius. A nép jel
képe az emberiségnek, melly önmagától képződik. 

Ezt hirdeti ö T á r s a d a l m i u j j á s z ü l e ~ é s czimü 
munkájában. O r f e u s-ában a történelemelötti századokat nyo~ 
mozza ; a R ó ma i n é p t ö r t é n e l m é r e a l k a l ~·a z o t t á t a
l á n os fo r m u l a-jában Róma öt els ö századát kut~tja; a Ki e n
g es z t e l és ek v ár os á b a n a jövőt rajzolja, midőn, eltöröltet
vén a halálbüntetés, a vétkesek egy városba~ fognak fokozatos 
bünbödések útján megjavittatni. Ő tehát átugorja a tényleges 
történetet, hogy folytonos siránkozásnak enge.dje át magát, a mint 
olly világhoz illik , mellyben a 11 könye~en kivÜl semmi való 

nincs." 
Bon!'ld tehát J:!legsemmisitette az érzékelviséget. De Maistre 

a tudományt a theologiai rendre alkalmazta, s VII. Gergely vil-
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lámát szelid ut6dainak kezeibe igyekezett adni i Lamennais abbé 
(1782-1854) az egyedi vallás ellen küzd, s panaszkodik a miatt, 
hogy a bölcsészet a nyilvánvalóságon kivül egyéb bizonyosságot 
nem fogad el, mig a theologia csak a tekintély nyilvánval611ágát 
tartja ollyanna.k. Össze akarná egyeztetni a kettőt, kimu
tatván a bölcsészetnek a tekintély nyilvánválóságát 1 azon 
tekintélyét, melly nem a magán észböl, hanem az emberi nem 
közérzületéből származik. S minthogy az emberi nem mindig 
hitte a dogmákat, mellyeket a kath. Egyház megszentelt, en
nek kell hinnie, ki saját eszét nem akarja az egész emberiségé
nél felebbvalónak tartani. Szóval, az átalános ész nevében eltörölte 
az egyedit 1 s a tekintélyt az ítéletek szabályául állitotta fel. 
(408. ·tap.) :: 

Gerbet de Poligny (sz. 1789) a progressisták formuláját ol
totta be ama rendszerbe , s a bölcsészetet úgy tekintette, mint 
központi és végtelen tudományt, miután végtelen bölcseségre tö· 
rakszik i a többi rendszerek kölcsönösen lerontják egymá~t, végeJJt 
állitván a véges, kételyt a kétely ellenében j csupán a vallás nyújt
ja az átalános egységet. Az emberieégi wozgalomban három mó
dozatot vesz észre: a k ö r p á l y á t (ci cl us), melly a mindenis
teulésnek felel meg; a h á t rá lá st (regressus), melly a kétségbe
esés ténye j a h a l a d á st (progressus ), me Ily egye dül igaz és 
észszerű, s csupán a kereszténység tulajdona, melly a kegyelem 
hitágazatával megállapitja az emberi szabadság isteni intézését. 
A párizsi Bautain (sz. 1796) is tagadja, mintha az emberi ész 
nyelv nélkül képes volna az első okfö ismeretéig emelkedni, vagy 
gyakorolbatná magát alapelvek (axioma) nélkül, mellyeket kényte
len elismerni, vagy megsemmisiilni. A bölcsészet tehát, mellynek 
azon ezéHal kell bírnia, hogy alapigazságokat szolgáltasson ne
künk az: ember esze, eredete és vége felől, nem lehet egyéb, 
mint az Isten kinyilatkoztatott szava, mellyet megtil8zé5 igazság 
(veritas) gyanánt kell elfogadni i az alapbölcseleti igazságok 
( veritates metaphysicae) nem különböznek a theologiaiaktól i s az 
ember tudománya Isten tudománya. 

Minthogy Francziaországban mindenböl fegyvert kovácsolnak, 
ez elméletek majd támaszúl azoigáltak a kormánynak, majd ellene 
forditt&.ttak. A theologiai iskola az önkénti törvényhozások, a 
családi tekintély, a hierarehiák, a változatosság pártján áll: a tör
vényeket elö kell írni, nem leírni, mig a társadalom ujjáe.lkotásá-
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ról van szó : szabályos állapotba jutván a társadalom, a törvények 
leirandók, nem elöirandók, s tudományos formákkal nem kell akadá
lyozni az önkénti törvényhozás fejlödését. Az érzékelviek azt tartják, 
hogy az a p r i o r i szemléleti törvények elégségesek uj ~rczulatot, söt 
eU:Ibbi állapotával ellentétes hajlamokat is kölcsönözni a társada
lomnak; az ember könnyen fölismeri azt, mi javára szolgál, s határ
talanul tökélyesbithetö: a mult nem olly czim, melly igényt tarthatna 
a tekintetbe vételre; a jövö bármilly merész remény elött nyitva áll. 
Ezek az akkori liberalismus által, melly tisztán tagadólagos és rom· 
boló volt, ugy tekintettek, mint a nemes eszmék kifejezői, csak 
azért, mert ellentétben állottak a theologizálókkal s a kormánynyaL 

A forradalom valamint absolut dogmákkal müködött, szintén 
ollyanokkal támadtatott meg; aztán egy harmadik iskola akart a 
két túlzó közé állani, s közöttök egyességet létre hozni ; s mig a 
megelözö század mind azt kizarta, mi nem illett eszméinek kere
tébe, az eklekticismus mioden elméletet be akart venni, miodeoik
beo az igaz némi részét födözvén fel. Condillac tagadta a lélek 
személyes tevékenységét, fehér lapnak tekintvén azt, melly csak 
lajstromozza az érzékek utján kapott benyomásokat. De mi mó
don, mi föltétel alatt ismerhetjük mi meg miomaguokat, hacsak 
nem ugy mint folytonosau mfiködö okot? Mi mó don foghatom fel 
enmagamat, hacsak nem megkülönböztetve magamat a n em-é n-töl? 
Illy ellentet szükségképen hatast és visszahatást tételez fel; miért 
is minden ön tudati tény föltételezi az é n tevékenységét. Main e 
de Biran, előbb az eszménykedi:Sk barátja, illy kérdéseket tett 
magának, az érzékelésektéSI különbözö dolgokat ·is ismervén fel, 
miböl azt következtette, hogy a lélek lényegesen szabad és tevé
keny okfö ; megállapitotta a bensö közvetlen megérzelést; az aka
ratnak tágasabb kört tulajdonitott mint a puszta izom-hatalmat ; 
miért is segitett visszaállitani a lélektani bölcsészetet. Laromi
gui~re, ámbár Condili ac párthiv e volt, szintén elfogadta a szelle. 
met, s megkülönböztette az érzést a gondolkodástól. Royer-Col
Iard az értelmet Reid, az akaratott Biran szerint írta le; s habár 
kisérleti és lélek-tanász volt, visszautasitotta a tiszta anyagelvisé
get. De jóllehet ezek fellázadtak ama, minden igazságot, nemes
séget, nagyságot nélkülözö bölcsészet, amaz eszmetan ellen, melly 
a jogot gondolkodás- és nyelvtanra vitte vissza, semmit nem emel
tek a ledöntött épület helyére. 

·Kant az eszmék és a mi ismeretünk eredetét olly biztonság
gal adja, mintha csak ö maga teremtette volna azt. De ha va-
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l ódiságát és bi7lonyosságát kutatja, kételyn él egyébre nem talál : 
ugy hogy a leghatározottabb állitástól a teljes tagadá.shoz, jut. 
Megszüntetni ez ellenmondást, vag) is összeegyeztetni az össze· nem 
egyeztethetőt, erre vállalkozott az eklektismus az é r t e l~ m ö n
k é n t is ég é n ek nevében, miként a párizsi Cousin Victor, az 
eklektismuR képviselője és történésze, nevezte az elmélödést mege
lüz!S ész fejlödését ; ama hatalmat, melylyel az az igazat egyszerre 
megragadni, áthatni, elfogadni képes, a nélkül hogy számot tudna arról 
magának adni. Mert mi nem a tudományon, hanem az észben való hiten 
kezdjük, mert minden az észben létez ; azután e7. ösztönszerü gon
dolat müködni kezdvén, feltárja előttünk minmagunk, a világ, Isten, 
s az ész categoriáinak létét. A tévely föltétlennek vett b~végzet
len igazság (veritas) 1); egyetlen rendseer sem hamis, hanem sok 
tökéletleo 2): miért is minden igaz magában véve, de hamissá v,álha
tik, ha ki~rólag vétetik : a tévely szükséges és hasznos, a,lakja az 
igazaágnak a történelemben 3). Összegyűjteni az igaz töredékeit, 
ez feladata a bölcsészetnek, melly szükséges terméke az emberi 
szellemnek. 

A válogató iskola (schola eclectica) tehát a megfigyelésen 
alapszik, melly az öntudat jelenségeire alkalmaztatik, semmit sem 
akarván kizárni, hanem mindenböl ~ legjobbat kiszemelni. De 
hogy a jobbat megkülönböztethessül!;, nem szükséges-e a jó szaba· 
tos eszméjével birni? E gyönge rendszern,~k a politikában a he
lyes közép ut, a történelemben a végzathivi:S iskola felel meg. 
Mert ö azt mondja, hogy a történet végzetes s minden jó abban, 
mert mindeo előmozdítja a gondviselés czéljait 4). Minden egyes 
korszak az emberi ész elemeinek egyike által alkottatik, meUy 
elemek: 11o végtelen, a véges, a viszony; az első Keleten észlel
hető, a második Görögországban, az utolsó Nyugato11; hely, nép 
vagy ember csak ugy lehet nagygyá, ha végzetezerüteg szolgál ez 

l) 18~8·iki folyam, VH. lec~ke. 

') l<'ragm. ~·hilos. l. köt. 48. lap. 
3) Idézett folyam, VI. és VII. leczke. 
') "L' bistoire est une géometrie inflexible. C' est parceque Dieu ou la 

Providenea est dana la nature, que la 1o1ature a sea lois nécessaires ••• Si l' hi
stoire est le gonvernament de D1eu rendu vioible, tout est a sa place dans l' bi
atoire : et si tout est B. sa place, tout y est bien : car tout m~ne au but marqué 
par una puissance bienfaisante ••• Je regarde l'idée de l'optlmiame historique ••• 
comme la plus baute idée, a laquelle Ja philosophia soit eneore parvenue." 
Introd. a t' hid. de la phil'o1, Vll. leczke. 
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elemek egyikének. A nagy ember szükséges kifejezése egy nem
zetben föv'ö valameily gondolatnak j emberré lett rendszer j a nép 
egyetemességát kell kifejeznie, melly fölé csupán hatalmas egye
disége emeli. A dicsöség itélet, mellyet az emberiség hoz tagjai 
nak egyike fölött : s az emberiségnek mindig igaza van t), A 
nagy ember jellege a siker: s a legyőzött iránt lehet szánalmat 
érezni, de mindig a győzövel kell tartani j a győzö igaz, erkölcsös, 
képviselöje az igazságnak 2). A három korszak mindenike két két 
idöszakra oszlik: az önkéntiség és az elmélődés, a hit és aB ité
szet, a vallás és a bölcsészet idöszakaira. Az elsőben a hit ural
kodik j a másodikban elválik a hittől a tudomány, s a bölcsészeti 
rendszereket képezi, mellyeket az emberi ész, azon szempont sze 
rint, mellyböl a természetet tekintik, érzék~lviségre, eszméuyke
désre, kételgöségre és titokzatosaágra osztályoz j a csupán e négy 
ut van a hölcsészet feladványainak megoldására. 

Ez iskola hasznot hajtott, mert tanulmányozta a különféle 
szerz8ket, sokasitotta a fordításokat, s kevésbbé elferditve adta 
vissza minden egyes történeti korszak gondolatát. Elmés élénk
ség, választékosság, világismeret, csiklandozó bizalmasság von
z6kká és hatásoeakká teszik a franczia bölcsészeket, de nélkülö
zik az eredetiséget, s nincs meg nálok az a tudományos szerke
zet, mellyben a németek annyira kitünnek; s ez utóbbi években 
a részleges bölcsészeteknek kitün8' történeteit adták inkább, mint 
rendszereket ' 

De az ifjuság, megúnva a tagadást, ja vitás után vágyott j a 
helyett, hogy türelmesen tanulmll.nyozná a régi léptoket, inkább 
siettetni akarta az ujakat ; miért is a mult theologiai, s a jelen 

l) "Qu'ea;t-ce que ls gloire? le jugemeut de l' humaoité sur un de ses 
membres. Or l' humani té a toujours raisoo. Les graods resoltats; tou t le res te 
n'est rien." UgyafloU. X. lecBke. 

~) Le caractére propre, le a;igne du grand homme c'est qu'il réUB9it : si 
le vaincu excite notre pith§, il faut reserver notre plus grande sympathie pour 
le vainqueur, puisque toute victoire entraine inf~illiblement un progrés de 
l'umanité.~ Ugyanott. 

"Il faut etre du parti du vsinqueur, car c'est toujours celni de la me
illeurs causa, csini de la civilisation et de l' hnmanité, celui du présent et de 
l' avenir, tandis que le parti du vaincu est toujours celui du passé . , , La 
victoire et la conquete ne sont pu autre chose que la victoire de la verité du 
jour sur la vérité de la veille, devenue l' erreur d' aujourd' hui •.. J' ai absous 
la victoire comme oécessaire et utile ; j' antraprends de l' absoudre com me jus te; 
g' entrepl'ends de d~montrer la moralité du suecés ... Tou• est parfaitament 
justa en co~ monde." UgyafloU. IX. leczke, 
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válogató iskolájára a 1 jövőé következett, melly nagy növekedést 
adott a vallásos eszméknek, ámbár ellentétben látszott azokkal 
lenni. Van, ki fentartásokkal teljes kereszténységet követ, . eléje 
tévén az iskolás bölcsészetet a görög módszereknek. Mások 
ellenben kérlelhetlenül üldözik a lélektant egy bizonyos emberies 
bölcsészet nevében j s a katholicismust úgy tekintik mint hala
dást, melly ideje, hogy nagyobbnak engedjen helyet. Chateau
briand ezerint : na kereszténység bölcsészivé váland a nélkül, hogy 
megszünnék isteni lenni, s változható körzete ki fog terjeszkedni 
a felvilágosodással és szabadsággal, mindig a kereszt jelezendvén 
annak állandó központj át," Lamartine olly keresztény hitet bir
detett nmelly az átaJános valláson alapúl, mellynek szerve a szó, 
apostola a sa j tó, hitágazata az egy és tökéletes lsten." Szóval,. 
mindenkinek megvolt a maga hitvallása: mi azt bizonyítja, hogy 
mindnyájan érezték, miszerint az ész nem elégséges az összes 
emberi tehetségeket kielégiteni ; azonban hiányzott nálok ama 
magaaztos alázatosság, melly elfogadtatja a közérzet ítéleteit s a 
positív tekintélyt. 

Mások azonban, a haladás iskolájának megalapíttatása után 
is az érzékelviséghez tartották magukat. Charle Comte a t ö r
v é n y h o z ás r ó l értekezvén ( 1827) a· hasznosság dogmáját fo
gadja el, s az erkölcs-tudományokat tisztán a tapasztaláara akarja 
alapítani. Auguste Comte, P h i l os o p h i a p os i t i v a-jában (1839) 
úgy látja, hogy minden tudomány hármas, theologiai, tudományos 
és positív stadiumon megy keresztül j melly utóbbi ai!! emberi ér
telem végleges állapota, s az összes jelenségeket változhatlan ter
mészet-törvényektől függöknek tekinti, Azután positivismusá
ból cultust csinált, mellyben nem Isten, hanem az emberiség 
imádtatik. 

Ola~z bölcsészek. 

Olaszország Francesco Soave hivatalosan elfogadott nyomo
rúságai által Condillac érzékelviségébe sodortatott, jóllehet komoly 
bölcsészek sorompóba léptek ellene j mint p. o. Gerdil, ki Male
branchet pártolván, vitatta, mikép a lény eszméje nem származ
hatik az érzékektől, és mégis képezett eszme j Falletti, ki az 
érzékelés törvényét a Leibnitz-féle ~Iégséges ok törvényével, s a 
létnek a goadolkodó é n-ből levezetett átaJános eszméjével he
lyettesítette; Dragbetti 1 ki á lélek képességeiről kimaritöbben 
értek.ezett, az erkölcsi ösztönre s az észre alapitván tanát; Miceli, 
ki visszavetvén Wolf L é n y t a n á t, megelőzte Schellinget a 
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tudományok egy uj rendszerének körvonalozásában i Pi no, kinek 
P r o t o l o g i á-ja egy valódi, nem alanyi e l s ö t keres, melly 
alapja legyen a tudománynak j Palmieri és Carli ugyanazon idő

ben a vallásra s a közjogra alkalmazott érzékelvis~g következ
ményei ellen küzdöttek. Kevés figyelemre találván, nem akadá
lyoztatták, hogy tárt karokkal fogadtassék nálunk Tracy nyomo
rúlt eszmetana, mellyhez a fordító egy egészen tapasztalatelvi 
káté t csatolt. Az ál Lalabasque (Pas qu al e BorelliJ G e n e a l o
g i a d e l p e n s i e r o czimll munkájában az érzékelést azo· 
nosnak vitatta az eszmével. A piacenzai Giandomenico Roma
gnosi (1771-1835) szintén tapasztalatelvi volt, habár tágasabb 
értelemben ; s kutatván a kimutatható okokat, szellemelviséget 
árú! el; azon fáradozott, hogy az erkölcsi tudományokat a tényre 
vigye vissza, s ebből magasabb elméleteket, szabályos vagy mes
teri tudomanyt származtasson. Nála a moral nem különbözik a 
jogtól; s ez utóbbit illetőleg az az érdeme van, hogy A b ü n
t e t ö j o g e r e d e t e s Á t a l á n o s k ö z j o g czimii mü
veiben újra felfogta a megelőző század tanát, s azon politikai bölcsé
szetra adta magát, melly mellözi az esetlegességeket, hogy szem elöl ne 
téveszsze a lényegest, s nem a jelennel hanem a jövlivel foglalkozik. 

Pietro Tamburini (1737-1827), Bresciából, mint tehetetlene
ket visszautasitván az érzékelviséget s az érdek erkölcstanát, az 
erkölcsi kötelezettséget a tökélyesedés szükségességéb8l vonta le, 
de megczáfolva Condorcet korlátlan haladását. Most már feledésbe 
ment egyházi tanaival együtt: azonban. mások is sokan megkisér
lették kiegyeztetni a tapasztalatot az észszel, meg lévén győződve, 
hllgy csak azok összhangjából származbatik egy helyes rendszer j 
Terenzio Mamiani ezerint a bölcsészi módszer a fB dolog, s min
den ujitás annak változásából és haladásából szülemlik ; ..abban 
áll a különbség a tudomány és igazság között i a tudomány utó
végre is nem egyéb, mint a módszeres igazság , s minden bölcsé
szeti vita módszer-kérdésre vihető vissza. Az idö, vagyis az em
beri szellem, mindig választást tesz; s a minden egyes módszer· 
ben található igazságokkal gyarapítja gazdagságait j a többit félre 
veti. E 11ima ir6 állitása szerint, a régi olaszok ismerték az igaz 
módszert, s ki azt helyreállitaná, kiegészítené a tudományt, melly
b81 kitiinnék, mikép az észszerii bölcsészet végkövetkeztetéseinek 
meg kell egyezniök a közérzet sugallataival. A múlt ezen fölele
venitésében találkozik ö Gioachino V antura atyával, ki ellenkező· 

leg az i!lkolás bölcsészetet szólitja új életre, hogy a kioyilatkoJO· 
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tatásba oltsa a bölcsészetet. Baldassara Poli átaJános eklektismusa 
különbözik a francziától, mert nem csupán arra szoritkozik, hogy 
kiválaszsza, ami igaz van az eltér8 rendszerekben, hanem a tap~z· 
talat és észelviség (rationalism~s) két fő elvét is viszonyba 'hozza 
e~ y más között ; nem talál winden r·endszert igaznak, miként Cou
sin, hanem valamennyit tökéletlennek tartja j 8 kárhoztatja az ész 
let (syllc.giamus) mesterségét '). 

Pasquale Galuppi da Tropea (1770-1846), tapasztalati böl
csész, nem csupán az ismeret térgyilagos elemeit fogadja el, ha
nem az emberi s~ellemet is, melly a fogalmakra alapitott okosko
db közvetett nézletének erejénél fogva elmélkedve a fö!tétesr8l a 
föltétlenhez emelkedik. S a különbözöség és azonosság képezik a 
mi ismereteink alanyi elemeit. Tehát vannak belsö tapasztalaton 
alapúló eredeti igazságok, s nem a tapasztalatiságból vagy Kant 
a p r i o r i elveiből, hanem maga a szellem alanyiságából foly
nak, mint annak eredeti törvényei. Elemi tehetségek az öntudat, 
az ér~ékenység, a képzelem, az elemzés, az összetés, a vágy és 
akarat. Az öntudat és az érzékenység gondolat-tárgyakat szol
gáltatnak a szellemnek ; a képzeJem föleleveniti az érzékeléseket; 
az elemzés elkülönzi a tárgyakat, az összetés csoportosítja ; az 
akarat, a vágy által indittatván, intézi az összetési és elemzési mü
veleteket 1 fölemelvén illy módon az emberi ismeretek épületét. 
Az erkölcstanban Galuppi a p r i o r i gyakorlati itéleteket fogad tll, 
millyen a parancsoló T e d d k ö t e l es ség e d e t ; s az erkölcsi 
törvényt a józan észbe helyezi, melly jólétünk eszközlésére indítja 
az akaratot, jelezvén, milly tények eszközöibetik vagy akadályoz
hlitják a boldogságot. Ime, ugy akarja ö föleleveníteni közöttünk 
az értelem itészetét, kevesebb erövel rendelkezve mint Kant, és 
sok helyi akadálylyal küzdve 2). 

1) Az olasz iskollt emliteni sem szokták a külföldiek. Poli sikta seállt a 
mellett Tennemann forditáaáho& mellékel& terjedelmes függelékeiben, hol mo
dern gondolkodóinkat is osztályozza, n11m irodalmilag külalakjaik, hanem beuö 
hajlamuk szerint. 

~) Hazájában Maocini és Tedeschi a v!logató bölcsészet terén barangol
tak. Winspeara jogtud6s Kaat elméleteit fejtette ki, de tiszteletét Reid, s a tá
volban Leibnitil résdre tartotta fen. De Grazi& (Sulla realtá della scillf&ZtJ umana) 

hü marad Lookehez, de gondja van r!, hogy kikerülje az érzékelviség következ
ményeit, s megal!zBa .az és1t úgy hogy ne tartsa haszontalannak a beho111ási ké
pességet, s a b11osö ér.:etre hagyja felebhe.:oetlen megítélését a kisérleti m6d
uer igazság!nak, melly felszabadíttatott a rationalismus kötelékei alól, Bertini 
(Filoaofia della vita) &ll erkölcatant az erényeH tilnyak erkölcsi népRégének Ön· 
Betlen e1etetetéböl ••ilrmaztatja, 
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ülaszoraliág ltét legeredetiebb bölösésze hat4rozottan ;katbo· 
likus, a nyilt ostromlója az iskolákban és az alkalmazott tudomá
nyokban · urálkódó tapasztalatelviségnek. A roveredói Antonio 
Rosmini (1797-1855) ellenállhatlan logikával sujtja a megell:!zök 
rendszereit, kik, 'az itélet-képzéshez n~Mkülözhetlen fogalmak ere
detének -kutatásában vagy igen sokat tagadnak, vagy sokat fölté
teleznek j s kimutatja, miszerint v i l á g r a h o z o t t gyanánt nem 
szükséges egyebet a lény lehet8ségének euméjén ·kivül eifogadni, 
melly, egyesülve az érzékenységgel, elégséges a többi eszmék, 
ugyszintén az értel••m s az emberi ész létrehozásához. Az áta
fában nézlelt lény ezen elsl:l észlelése forrása a bizónyosság
nak j s a skeptikusok nem tarthatják azt puszta ábrándnak j 

miért is maga az igazság az, s szülöje a testek, minmagunk, ·Isten, 
'az erkfilesi törvény megismerésének, s azon összefüggésnek, melly 
az eszményi és valódi világ, az elméleti és szemléleti s a gyakor
lati élet kör:ött létez. Ez elvet ö az embertanra, az erkölcsiségre, 
a jogra, a theodiceára alkalmazta, s alkalmazásait annyira kiter
jeBztette, hogy aruaz összfogalomhoz jutott, mellt nélkiil igen ne
héz valameily rendszert megítélni. ·Neki köszöni Olaszország az 
uj mozgalmat a bölcsészet körül, melly kiragadtatott szük korlátai 
közl:ll s a tapaszt&.latelviség ·kötelékeiből, s az ál-bölcselet és tévely 
világának lerontására irányul, hogy létre szólitsa a tudomány és 
igazság világát. Tényeiben és gondolkodásmódjában független, 
müveiben ugy m·int elveiben következetes, gazdag atyai örökségét 
jótéteményekre s a szeretet papjainak fentartására fordította, kiket 
azért alapított, hogy j6 azoigákat képezzenek az oltlir részére j s 
átalános gyászt okozott 1855-ben történt halála. 

Elleneseül a turini Vincenzo 'Gioberti (1801-52) lépett fel, 
ki a lélektani módszer helyébe, mellyet ö a bölcsészet jelenlegi 
hanyatlása okának tart, Leibnitz, Malebranche, Vico lénytani mód
szerét akarja állitan i, e>&en, szerlnte , utól& ó bölcsének ét, kiknek 
üdvös befolyását megzavarta Cartesius "az uj Luther, ki a katho
likus tekintélyt a szabad vizsgálattal hflly~ttesitette." Ö tehát egy 
lénytani elvet állit fel, mellyben hatályilag minden fogalom bent
foglaltaesék j s amaz elvet ezen formulával fejezi ki: A l é n y 
t e r em t m i n d e n l é t e t. E formulában az elsl:l ·tag föltétlen és 
szükséges valóság, az utólsó esetleges j s a kötelék' közöttök a te
remtés, melly positív és való de szabad tény. ·Ime, ' három való
ság, mellyek flüggetlenek szellemünkt81 ; ime, megállapítva a lé 
ny eg elve, az ok .elve, melly eredete ·~z érzékfölötti fogalmak nak, 
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a a külvilág tárgyilagos valósága. Ama valóságokból vezeti ö le 
az egész encyclopoediát, melly három részre oszlik, ugymint · böl
csészetra vagy az érthető megismerésére, természettanra, és mennyi~ 
ségtanra. Az első a lény re vonatkozik; a .második a létezéere; a 
harmadik a kapocsra vagyis a terem tettre. Azután jő a kinyíla t. 
koztato,tt theologia, mellyben a lény megváltja a létezőt. A lény 
eszméjét ö is első lélektani elvül fogadja el ; de helytelennek ta
lálja a valóság fogalmát a lehetőségéből vezetni Ie, s azt hiszi, min
denistenlésre vezet a föltevés, miotha utóbbi az előbbi nélkül 
lét~znék. 

Ugyanazért Gioberti eszményi formulája az első bölcsészi 
elv, melly mind a lélektani, mind a lénytani első elvet, vagyis· 
az első eszmét s az elsö lényt magában foglalja. A tóltétlennek 
nézletében (i n tui ti o) tehát minden közvetitöt mellöz a teremtett 
szellem s a lény között, mellyben tárgyilagosart az összes eszmék 
léteznek, s azt vitatja, hogy az emberi szellem nézlete az esz
ményi-való-teremtő, isteni lényben van; mig Rosmiui a nézietet 
természeténél fogva eszményinek tartja, s a valót az érzelem 
czéljáúl tüzi ki. Ennélfogva szellemünk nem szemléH közvetlenül 
az Istent; s a lény eszméje, úgy állitván eléje a létet mint lehet
ségest és áta\á.nost, nem különbözteti meg rá nézve a szlikségest 
az esetlegestöl, mig !lz isteni valóság érzelésa egy természetfeletti 
állapothoz tartozik. Tágkörü alkalmazásai ismeretesek; de vég
itéletet oem lebP.t hozni rendszeréréll, miutáo a halál által akadá
lyoztatva nem fejtette azt ki egészen. Milly sok dolog világosit
tatott fel és szilárdúlt meg a rosmini rendszerben, amióta a kü
lönféle észtudományokra alkalmaztatott l 

BABMIRCZNYOLCZADIK FEJEZET. 

T á rsa d a l m i t u d o m á n y ok. 

De az ember czélja· nem csupán az ismeret; szeretni és 
tenni is akar és kell nekie; az ész követeléseinek kisérője s olly
kor gyógyszere a rokonszenv sugallata, s a bebizonyítás reményé
ben müködni kezd az ember. Ugyanazért, mig az elméleti böl
csészet a föltétlen igazságot nyomozva bolyong, a gyakorlati az 
igazságosság és kegyesség útját választja. 
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Jogtudósok. - Bentbam. 

Mindig úgy tapasztaltuk, hogy az elméleti szemlélöd~sek 
nagyban befolytak a gyakorlati tényekre j ez a folyó században 
sem maradhatott el. Fölt~ve, miszerint ismereteink csupán az 
érzékböJ származnak, Lockenak és Condillacnak azt ltellett volna 
ebből kihozniok, hogy az erkölcsi érzelem a hasznosságban, vagyis 
abban áll, mi javunkra azoigál vagy tetszik. Ők nem mondották 
azt ki, s winden bitnek meg kellett volna semmisittetnie, hogy az 
érdekre alapittathassák az erkölcstan, miként azt a londoni Ben
tham Jeremias (17 48-1832) tette, ki az észt az érzelemmel za
varta össze, e örök ténynek vette azt, mi az id ö részleges ténye: 
végső fokozata az anyagelvi iskolának, melly a keresztény esz
ményesség ellen kelt aikra. Bowoodban lord Landsdowne-nál 
vonva meg magát, kinek házában Franklin, Priestley, Linguet, 
Morellet, Romilly, a genfi Dumont azoktak összejönni, egyetlen 
kedvencz szerzöje Hetvetius volt, e az önzés tanát, mellyet abból 
meritett, egész hosszú életén át hirdette. Hazája a törvényessé
get mutatta fel neki, soha a jogot; miért is ha a hazai törvé
nyekre bármilly ismérvet alkalmaz,' nem lehetett. öt megczáfolni. 
Blackstonet támadta tehát meg, ki azokat a nemesek, a király s 
a nép között kötött szerzödésre alapitotta j s a törvények egyetlen 
zsinórmértékeül az általános hasznosságot tüzte ki. Elfogadván ez 
egységet, erősebb lett ellenfeleinél, s az akkori szegény metapby
sika által mérsékelt emberszeretet szárnyain a jövőbe vetette 
magát. Nem akarja, hogy az igazság a király nevében azolgál
tassék ki; minden törvényszék mindenre illetékes legyen; az 
egyetlen birónak előnyt ád a testületi biróság fölött, s elmozdít
hatónak akarja j a vád és védelem nyilvánosan történjék j nem 
kellenek a perszünetek, nem az ügyvédek egyedárúsága, nem 
esküdtszékek polgári ügyekben j a törvény-könyvek világosak és 
átalános érvényüek legyenek. Részt vett a franczia forradalom
ban j de miként találhatott volna meghallgattatásra, midön a böl
csészi önzés megtagadtatott ama nagy mozgalom bámulatra méltó 
áldozataiban? Visszavonult tehát Angliába, s nagy kitartással és 
hittel ápolta tanait, mellyeket leginkább Amerikában látott el
terjedni. 

Bevezetés az erkölcs- és jogtudomány elvei
h e z (1789) czimü munkájában véleméoyeinek bölcsészeti alapjaiig 
megy vissza; a tényeket csupán társadalmi oldalról tekinti, szem 
elöl tévesztvén az erkölcsit vagy egyedít, s Epicur és Hobbes 

XVIU. 60 
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módjára a tények között csupán a nagy.1bb vagy kisebb hasznos
ság ezerint tesz különbséget. Valameily tény törvényessége, . igaz
ságossága, jósága, erkölcsisége egyértelm U a hasznossággal; az 
egyed érdeke a boldogság legnagyobb összege, mit az elérhet; 
a táraadalom érdeke az összes tagok érdekeinek összege ; szimüzi 
az ascesist, me ll y dicséri a kellemetlenségekkel járó tények et, s 
viszont; száműzi a rokon- és ellenszenvet, mellyek függetlenül a 
ll övetk~zményekt81 jónak vagy rosznak nyilváníttatnak velünk 
valameily cselekedetet. Az ember szi.mitá!>ból cselelfszik j s a 
tudomány nem tehet egyebet, mint hogy megtanítja öt jól számí-

. tan i; a törvény hozásnak kötelessége mérlegelni a gyönyöröket és 
büntetéseket, mellyek valameily törvényből erednek, s küzdeni az 
okok ellen, mellyek zavarják a várakodsokat. Nincs tehá.t kö
telesség: "az erény csak annyiban jó, mAnnyiben gyönyöröket 
szülj a vétek csak a vele járó kellemetlenségek miatt rosz; a jog 
a törvény szülötte" t). 

Azután a mi Dragonettink értekezett az erényriSI és juta
lomról; de ezerinte az erényt a szolgálatok képezik, s a büntetés 
csak annyiban és add ig igazságos, amennyiben könnyiti a vétség 
akadályozását. A semmirekellök olly emberek, kik roszúJ számi
tanak j s hogy m egtanittassanak jobban mél'legelni, változtatn i 
kell a börtönrendezeren (P a n o p t ic o n 1791). Megtagadván a 
történetet, és semmi különb~éget nem ismervén az idők és nemzetek 
között, átalános és mindenkire nézve egyenlő szabályokon alapúló 
törvényhozásban hisz: miért is az ö törvény-könyve "az összes 
cselekvési szabályok állandó és módszeres összege. u Kikiáltja a 
szabad versenyt; nem kellenek gyarmatok, nem uzsora-korlátok, 
nem nyilvános iskolák j még a kamrák vitáiból ia ki akarja zárni 
a szabályosságot. 

Pusztán az érzékekkel alapithatott-e ö valamit, vagy a ma
gán érdektöl felemel kedhetett volna-e az á talánosig? Ugyan
azért, következetlen lévén, nem csalt a lélek, hanem az ajtatos
ság, söt a vallás gyönyöreit is elfogadta, mellyek "azon meg
győzödésünkből származnak, hogy birjuk az istenség kegyét ;u s 
ezzel tudtul adta, hogy ollyannak veszi az embert amillyen. 
"Adjátok nekem az emberi indulatokat, az örömet, fájdalmat, 
gyönyörködést, boszúRágot, s megteremten d em az erkölcsi világot j 

l) Értekezé1 a polgdri é8 büntetö törvényhrn48-ról. P!lrizs, 1802. II. 
kötet 4. Iap. 
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nem csak az igazságosságot, hanem a nemeslelkületet, hazafiságot, 
emberszaretetet, s minden szeretetreméltó vagy fenséges erényt 
elö fogok állitani az 8 tisztaságukban és magasztosságukban." 
(D e o n t o l o g i a 1833). Mintha az idulatok eik ülönitve állaná
nak a gondolatoktól l E nyelvezeten keresztül csillámlik az ö bi
zodalma; s valóban, ö bizott benne, hogy törvény-könyve, mellyet 
hiány, homály és nehézség nélkül valónak tartott, átalános, s ö a 
jövö törvényhozója leend; - "Szeretném, ha hátralevő éveimet 
megosztva a jövö századok mindegyikének végén élhetném át, 
hogy tanuja lehetnék müveim hatályának." Halálakor is h as z. 
n os akart lenni az emberiségnek, az Által, hogy hulláját a bon
czászat rendelkezésére hagyta. 

Az alkotmányozó franczia gyülés kihirdette, hogy a nép egy 
nagy egyed; s az egP.sz polgári világ egy egyetlen nép, mellynek 
különféle nemzetieégei a tartományokat képezik; s az emberiség 
egy egyetlen nemzet, mellynek az igazságosság és szabadság tör· 
vénye által kell szabályoztatnia ; s hogy a politika kUlönbözik az 
erkölcstantól, de nem ellentétes azzal. Azonban hasztalan igye· 
kezett egy nemzctklizi jog-codexet létrehozni, l! e tekintetben 
csakhamar az erö és szerzl.ídésck egyetlen zsin6rmértéke lett 
ismét irányadó. Később, miként láttuk, a Szent-szövetség igye
kezett amaz eszmét megtestesíteni ; de harminczévi béke, mellyet 
a háború mindennemü bajai zavartak, egyetlen egyet sem szünte
tett meg az uj viszályok okai közöl. 

A Napoleon háborúi által okozott mérhetlen veszteségek, a 
romlás, mellyet a fegyveres béke minden kormányra hozott, ösz
tönözték az embe1·eket, hogy gyógyszereket keressenek a bajokra. 
Ez czéljuk az amerikai Burl"itt Illés által sugallt béke-gyülések
nek, mellyeken j6ltkaratú emberek jönnek össze, hogy szónokol 
janak és tiltakozzanak a háború ellen, s hogy kimutassák a né
peknek és királyoknak, miszerint az mindnyájuknak közös sze
renc~étlenségök ; de aközben a népek még' mindig a régi igaz
ságtalanságok alatt nyögnek, mellyektöl csak az erö segélyével 
menekülhetnek; a királyok tisztán az erl.íben keresik állaodósá· 
guk. alapját; s közepette a b ék e b a r á t o k pásztordalainak, 
egész Európa ostromállapotban van, vagyis a fegyver vad joga 
uralg. 

A politika tudománya elméletileg is tanulmányoztatott. Des
tutt de Tracy (1754--1836), É rt elmeze t a tör v é ny ek 
sz e ll em é b e z (l A 0 8) czimü munkájában csupán két kormány· 

60* 
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modort ismer el, a nemzetit s a különlegest; amabban a kor
mányzók a nemzetért vannak, emebben a nemzet a kormányzó
kért: tapasztalati megkülönböztetés, s ugyanazért nem va\6dibb 
mint a Montesquieué. Némellyek gazdálkodási szempontból az 
olcsó kormányokat hozták javaslatba, elnyom ván az örökösödési 
legfőbb tisztviselőséget. Azon kormányokra nézve, mellyekben a 
nép hivatva van részt venni a közigazgatá&ban, a batalom leg
főbb feladványa a választás. A köztársaságisk , Jean-Jaques 
Rousseauval, a számba helyezik a hatalmat 1) j mások csak a bir
toknak adnak képviseletet: de megsziinvén a tekintélyben való 
bit, lehetetlen lett megá.llapitani a fenség dogmáját j s az annak 
helyébe állitott többség, vagyis a fel esnél egygyel nagyobb szám, 
ingatag s az illy többség BZeBzélye ezerint változó alap, B miként nélkü
lözi a szilárdságot, úgy nem bir egyéb szentesitéssel a háborún kivül. 
Haller Károly Lajos ( -1854) megkisérlette a p o l i t i k a i t u d o
m á n y b e l y r e á ll i t ás á t, s munkájában, ha egyebet nem, meg
czáfolva látjuk az ellíbbi szer??líket. Mi másutt mondot!uk már el 
fellSle itéletünket Krause Károly társadalmi tana ( 1803) nem 
rontja le az eHlre megállapitott nagy társadalmi szervezeteket, 
hanem szélesebb alapon B új iztézményekkel összhangba hozza 
azokat. Lord Brougham, igen bB értekezésében a p o l i t ik a i 
b ö l cs é sz e t r ö l, mintegy ötven kormányformát ves~ szem le alá j 
s Bentbammal, a parancsolás jogát és az engedelmesség köteles

, eégét nem valameily kezdetlegi szet•zödésböl, hanem a nagyobb 
szám hasznából hozza ki (e x p e d i e n c y); a honnan jű a nép 
és a fejedelem ellensulyozása, az ellenállás kölcsönös joga, melly 
röviden, évek óta alapja a szabadelvü alkotmányoknak. Jobban 
tárgyalja ö a jelen polgári társadalom életbe vágó kérdéseit j a 
képviseleti kormányt, a sajtó-szabadságot, a hadi vagy béke lábon 
álló badseregeket j úgyszintén a parlamenti vitákat, a titkos sza
vazást, a választó jogok felosztását, a magbízás tartamll.t, az össze· 
férhetlenségeket; s mihdezt elméletileg és gyakorlatilag; miköz-

1) Velök tart Ficbte is; de legészszerübbnek ismervén el a köztársasági 
formA.t, alkalmazását a nemzetek köz-szellemétHI teszi függővé, s csak ott hiszi 
azt lehetségesnek, hol a nép megtanulta önmagl&rt tisztelni a törvényt. Min
den alkotmány törvényes, föltéve, hogy kedvez az litalános haladlsnak, s az 
egyesek tehetségei fejlödésének. A t&rsadalmi tökély eszménye az össze~ aka
ratoknak az ész törvényével val6 összbangjlban Ail, úgy hogy mindenki mun
kálkodjék a közjón, s az összesek tevékenysége e)(lnyiikre váljék az egye
Beknek. 
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ben saját tapr.sztalataira hivatkozhatik, mellyekot szerezni nagy 
alkalma voll Az 1848-iki forradalmak. alkalmával ;& fensőség 

összes kérdései vitába vonatván , . innen tanok és gyakorlatok 
keletkeztek, mellyek egyedül azt mutatják, mennyire inga
tag a szegény emberi ész, mióta min den szilárd alap kiránta
tott alóla. 

A közjogi kérdések csatatéreken vagy diplomacz iai értekezle· 
tekben lettek szellöztetve; s az irók között egyet! eo eredeti sem 
tűnt fel. A skót Mackintosb (1768-1832) már 1797-ben a ter
mészet és nemzetközi jog egy folyamának tervét adta, s kár, 
hogy ö maga nem testesitette azt meg. Meghatározása szarint 
ama jog olly tudomány, melly megismerteti az e~berek és álla
mok jogait és kötelességeit; úgy hogy az összes erkölcsi szabá
lyokat átöleli, amennyibeo szabályozzák azok az egyedek egymás kö
zöt.ti cselekvésmódját az élet külöobözö viszonyaiban, a polgárok 
alávetését a törvényeknek, a tisztviselök tek íntélyét a törvény
hozásban és a kormányban, a függetJen nemzetek viszonyait béke 
idején, és ellenségeskedéseik korlátait. Azonban dicsérvén Gro
tiust és Puffendorfot, szUkségesnek. tartja a nemzetközi jog egy uj 
rendszerét, mert a tudomány nyelvezete teljesen megváltozott s 
minden kor saját nyelvén akar oktattatni. Most sz er~[\}' ebb és 
egyszerü bölcsészet kapott lábra; az erkölcstan kevésbbé v;ord és 
szigorú nyelven beszél; öregbedett az emberi természet isll)erete; 
ismeretlen vidékek látogattattak meg, s a tudo mán y száz folyója 
szakadt egybe, miért is a történet olly muzeum, mellyben termé
szetünk minden változatossága i tanulmányozhatók; -a háború sze
lidebb arczot öltött, különösen a foglyok irányában; az oktatás 
gazdag(ldott a legujabb kisérletekkel 1). 

Olvasóink mindazáltal e magasztalt előhaladásokkal szemben 
igen sok arczátlan erőszakoskodásokat hozhatnak fel; a vadúl 
dühöngö háborút ; a hadi foglyokat, kik angol dereglyéken vagy 
Si bariában kinlódnak; a megszállást s a mo tozási jogot, mellyek 
soha sem voltak annyira kiterjesztve mint most 2). 

~ Stu.hl Jogbölcsészetében a politikára s a jogra vouatkoz6 alilOu korbeli 
összes ~eudszerek ki vauuak fejtve. 

2) A legutóbbi eseményeket a nemzetközi joghoz visz,•nyitva vett&k te· 
kiutathe uz amerikai Wheatou Henrik, Progi'U du droit. de1 getl8 en Europe, s 
Maurice de Hauterive, Progrea que le droit del gen~ a fait en Europe depuia l.f 
pai~ de We1tphalie. 
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A törvényhozás tudománya, levetkezve régi nyomorúságát 
és kegyetlen jellegét, kutatni kezdette a büntetőjog eredetét; s a 
jogtudomány alkalmazásait. Filangeri és Beccaria, inkább a ro
konszenvre mint az észre támaszkod va 1 ahelyett hogy dönthetlen 
alapot raktak volna a jövő részére, eleven képekkel inkább meg
rázni akartak a szenvedö emberiség előnyére. Kant a büntetés 
jogát a velünk született szabályra alapitotta: n Mindenki munkái 
ezerint jutalraaztassék," mit B a hajthat lan visszatorlásig vitt: 
szörnyeteg kegyetlenség, mellyet Zachariae szelídített, ki az összes 
büntetéseket a szabadságtól való megfosztásra vitte vissza, mi 
után minden vétség marénylet mások szabadsága ellen. De csak
hamar H en ke J a v i t á s e l m é l e t e kapott fel, ki azt állítván, 
hogy a törvé:uyszékek nem képesek megbecsülni a belső vétkes
Béget, s következésképen a büntetést nem arányosíthatják a cse· 
lekviS gonoszságához, csupán a bünös megjavítására akarja azo
kat szorittatni. Ő utána Weber és Schulze a társadalom ezél
jául az ember erkölcsi tökélyesitését tüzték j miért is az államnak 
joga van megbüntetni azokat, kik megaértik a parancsokat, mely
lyek e kötelezettségből származnak. Romagnosi a büntetés-jog 
metaphysikai eredetét s az arányokat kutatta, azon elvre támasz
kodva, hogy a társadalom az ember természet i állapota, s ennek 
következménye a védelem, melly szükségessé teszi a büntetést, 
de csak a sz!Jkségeeség határai között. Kevesen nyugosznak meg 
e szabályon, melly az em1iert úgy tekinti, mint eszközt, nem mint 
czélt, s a büntetést visszatorlásnak veszi, melly tehát a nagyobb ered
mény reményében hatványozható lenne j s a büntetés-jogot a 
magasztosabb értelmű kiengesztelésben, a közlelkiismeret sugal
lataiban keresik, mellyek ismeretlenek az érzékelviek előtt j az 
erkölcsi rendben keresik, mellynek megzavarásait akadályozni vagy 
büntetnie kell a társadalmi hatalomnak. 

A modern jogtudomá11yi iskolák közöl a g y ak o r l a t i, 
melly leginkább Angliában van elterjedve, a tételes jogot magasz
talja, a törvényeket tévén annak alapjáúl, s azok alkalmazását 
tartván födolognak j a b ö l cs és z i, melly Németországnak sajátja 
vagy mint föltétlen és tiszta észbeli dolgot vizsgálja Kanttal a 
jogot, vagy pedig a törvénykönyvek szellemét kutatja, értelmez
vén azokat, hogy föltalálja legfőbb iudokaikat. Ez iskolának, 
mellyet most Thibaut és Hegel képvisel) Hugo és Savigny a 
t ö r t é n e t i iskolát állitották ellenébe, kik szarint a jog nem a 
törvényhozó szabad teremtménye, hanem egy nemzet e1·kölcseinek, 
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azükaégeiaek, összes elemei nek fejleménye, ugy hogy a jelenleg 
jog azoros összeköttetésben áll a multtal, a ugyanazért azorgalma
san fel kell kutatni a régi jog töredékcit Következésképen ai 
bölcsész jogtudósok egész Németország részére egyetlen codexet 
akarnak késziteni, meg lévén győződve, hogy a jog átalános, B 

hogy győzedelmeskednie kell annak a hajlam, az égalj, az eredet 
különbségei fölött, s azonositania a tudományt a gyakorlattal. A 
történeti iskola nagy fényt vetett a történelmileg és nyelvészileg 
tekintett római jogra, az által, hogy közzétette, rendezte, ítészelte 
a Justinian-elötti töredékeket, mint llzintén a barbárok törvény
könyveit is, bizto3itani akarván a történet diadalát, a párosítani 
azt a jog gyakorlatával. Illy szempontból indúlva ki Savigny 
Fridrik (1779 -1838) úgy tekinti a római jogot mint az átaJános 
tételes törvény typusát; e jog, mondja ö, az uj törvényköny
'9'ekbe is atszivárgott, s alapjául fog szolgálni egy codexnek, melly 
még csak a késő távolban lesz összeállitható, úgy, hogy most meg 
kell elégedni a mult ból reánk maradt szabályrendeletekkel és 
szokás-törvényekkcl 1). Ez iskola a haladás iskolájának is aze
reti magát czimczni, mert a jogot, mint a tapasztalat eredményét 
az idők, országok és erkölcsök szerint folytonosan változónak 
tartja: miértis fő gondját az alkalmazásra fordítja ; mig azok, kik 
a jogot észszabályokra fektetilc, szükségképen mozdulatlanságra 
kárhoztatják azt. Ez eltérések azt bizonyítják, h ogy a valódi 
jogtudomány még nem létezik; de egyszersmind erős tanulmá· 
nyokra és vitákra vezetnek, a megvilágitják a jog é-a erkölcstan 
között létező fontos különbségeket. 

Törvényköuyvek. 
A Napoleon-féle törvénykönyv, melly szerencséaen össze

egyezteti a régi szokásokat a forradalom vívmányaival, egész 
Európában eiterjesztetett a győzelem által, mellyet sok helyütt 
túl élt, vagy befolyással volt az ujakra. Az 1810-iki bajor tör
vénykönyv, Feuerbach mÜvEI, megváltoztatta a német büntető jo
got, a mellőzve azigorát másutt is utánoztatott. 1846-ban Orosz
ország új törvénykönyvet léptetett életbe, melly az előbbi azoká
sokon alapúl, de azoktól független ; eltöröltetik abban a knut, B 

mind~o egyéb büntetések szelidittetnek. Görögország közzétette 
már a büntető törvénykönyvet, B a polgári törvények egy jó 

l) Geschieltle des röm. Rechtt im MiUelalter. Heidelberg 1815; --~ By1tem 
des heutö9en rörn. Rechts. Berlin, 18-lO. 
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gyüjternényével szándékozik helyettesiteni rendelkezései halmazát, 
mellyek a római és bizantiakból vezettettek le. Észak-Ameriká
ban a törvénykönyveken észrevehető a franczia befolyása; B leg
nevezetesebb az, mellyet Louisiana részére Livingston készitett, 
pontosan körülin·:\n a vétségeket büntetéseikkel együtt, s kiszab
ván a közigazgatási és birói hatóságok határait '). Brasilia rend
kivül szelid törvénykönyve (1826) halált csak a gyilkosaágra s a 
rabszolgák fegyveres felkelésére mond. Boliviaé kev~sbbé bün
teti a merényletet, mint a bevégzett vétséget, s egy részben a 
köz, egyben a magán vétségekről értekezik. Szóval, minden 
ország javítani akar büntető törvénykönyvén j maga Anglia is, 
boi a törvény minden, az elv semmi, küzd a rideg szóval, hogy 
megtisztitsa törvényhozását. 

A franczia kereskedelmi törvénykönyv egész szakaszokat 
átvett az 1681-iki t e n g e r-s z a b á l y z a t b ó l j Napoleonnak 
módjában áliott elterjeszteni azt, s Európa és Amerika sok népe 
elfogadta még azután is, hogy ö megbukott. Brema, Hamburg, 
Lübeck saját szabályrendelP.teket követnek. A Mária Terézia 
által Ausztria kikötői részére közzéte.tt p o l i t i k a i h a j ó
z á s i r e n d e l e t majdnem kizárólag a fegyelemmel foglalko
zik. Azt hiszik, hogy Svédország tengeri törvénykönyvében a 
régi skandináv szokások foglaltatnak. Más nemzetek is birnak 
tengeri törvénykönyvvel, de nem bir Anglia, sem az észak-ameri
kaiak, vagyis a legkereskedl>bb nemzetek, inkább O l e r o n 
I t é l e t e i h e z, W i s b y R e n d e l e t e i h e z 2) s a pél
dákhoz akarván magukat tartani. Tudós angolok megismertették 
Maleeia tengeri törvénykönyvét, mellynek rendelkezései kevéssé 
különböznek az európai ig::t.zságszolgáltatástól ; de nem tudni, 
honnan vették azokat. 

Aközben mindentltt elkülönittetik a végrehajtó hatalom a 
biróitól, melly függetlenné s néhol elmozdithatlan lett; nyilvános 
eljárást, fölebbezési fokozatot állapitanak meg, melly határt szab 
a pörlekedéseknek; megkülönböztetik a vétséget a kihágástól, a 
kisérletet a véghezviteltől ; s a vitatkozások nyilvánossága, az in-

1) Az elösz6ban a büntetéti-jog három alapj&r61 értekezik, meg akarván 
egyeztetni a szerzöket, kik azt a törvényes védelemböl, tirsanaimi szerzödésböl, 
s az isteni igazságosságb61 származtatják. Ez alapokat a carrarai Pellegrino 
Rossi (1787 -1848) is megvizsgálta· Traité du droil prl-nal c11imli müvében. 

1) Lásd XIV. köuyv 60. és 641. lap. 
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dokolt ítéletek, az esküdtek döntései, a köznyelven írott törvények 
világossága, a büntetések meghatározása bizonyára mind megannyi 
javítások. A börtönökben nem zavarják össze a gyanusat a vét
kessel, a felnőttet a gyerruekkel ; s a ki kiállotta büntetését, nem 
dobatik oda zsakmányul a szükség kisérleteinek s a rendőrség 

rontó önkényének, hanem okos és jámbor emberek védnöksége alá 
helyeztetik. Azon vannak, hogy a büntetések megszünjenek a hoszú 
szinében tűnni fel s a kiengesztelés és javitás jellegét öltsék magukra, 
vísszaadván a vétkeseknek méltóságuk érzetét. A halálbüntetés ellen 
igen sokan felszólaltak, s talán csak a kényszerítő eszközök tökéletlen
sége az oka, hogy eddig megtartatott. Anglia e büntetést 183 7· 
ben igen kevés véteégre szoritotta, s 1841-ben a felségsértést is 
kivette alóla. A hadseregeknél is mindinkább szünni kezd az 
önkény a büntetésekben ; a katona törvényszék elé állittatik, a 
lealacsonyitó testi büntetések kimennek divatból, nem mondatik 
halál a szökésre béke idején. 

De feloszlattatván a régi testületek, mellyek egy nemét ké
pezték a tagok kiizöt~i kölcsönös ellenőrködésnek, kellett, hogy 
ez a rendörségben központosuljon, meUy ugyanazért nagy fontos
ságra tett szert, s ollykor a birói hataiom körébe is betör. 

Statisti ca. 
A hatalmak központositásából s a vágyból: biztos ~smeretet 

szerezni egy ország élő eröiről, szülemlett az Államisme (Statistics), 
melly nem egyéb, mint számbavétele a tényeknek, mellyek vilá
got vethetnek az országos ügykezelésre, leltára egy nemzet erői

nek, tudománya a főbb és valóságos tényeknek, mellyek a tár- · 
sadalmi együttélés ktllönbözö köreiben nyilvánulnak. Teremtője 

vagy legalább előmozditója a jagstadti Schlözer Ágost történész 
volt (1737-1809), ki e tudományban ama közmondás alkalmazá
sát látta: "A nyilvánosság a szabadság ü tere ;" s . azt mondotta, 
hogy a történet folyó államisme, az államisme pedig egy kor
szakhoz kötött történet; miért is a történet az egész, az államisme 
az egésznek egy része. Napoleon alatt virágzott, nem lévén fé
lelmes, miután a csupasz számokkal azt lehet kifejezni, amit az 
ember akar. Mások túlbecsülték, s azt, mi a gazdászati tudo
mánynak csak eszköze, annak lényegévé akarták tenni; miért is 
különczczé, nevetségessé vált; a legfonákabb alapelvek bizonyit
tatta.k a számok készletével, annál inkább, mert nem lehetett 
utána nézni hitelességöknek ; és támogatta a közigazgatás anyag-



elviségét, melly az embert nem ugy tekinti miut értelmes lényt, 
hanem mint gépet, melly termel vagy nem termel. 

Melchior Gioja (1767 -1829), piacenzai pap , fáradhatlan 
gyüjtöje az önkényes és szemenszedett tények nek, F i l o s o fi a 
d e l l a S t a t i s t i c a czimü munkájában táblázatokat javasolt, 
mellyeken, hét sorozatban, a társadalom minden ténye és tál'gya 
helyet foglalna j mintha kivánatos volna olly társadalom, welly
ben winden tojást és szülemlö gondolatot számba vesznek. P r os
petto delle scienze economiche czimii müvében minden 
pont körül összegyüjtötte a tudósok gondolatait.. a nép vélemé 
nyeit és szokásait, a kormányok gondoskodásait. Ugy határoz
ván meg az államismét, mint a "nemzetek gazdászati leirását" ez 
által fölment az összes politikai erők egyetemles számbavételétől, 
holott pedig csak ezek segélyével lehet megmérlegelni a társada
lom valódi benső hatalmát. A régi Görögország, melly terjedel
mére olly csekély s mégis olly kitünő volt j Athene, ez olly ki
csiny, s mégis annyira munkás város, elégségesek annak meg
mutatására, hogy VIIDnak elemek, mellyek kivonják magukat a 
számlálás alól j vannak erők, mellyek ne~ tapinthatók és meg 
nem mérhetők. Két hasáb szám nem elégséges egy nép állapo· 
tának kifejezésére, a gazdagságok halmaza mélyeo sülyedt erköl
csi jellem mallett is megállhatván j mert az ember nem pusztán 
physikai és gondolkodó lény, s erkölcsi része kivonja magát az 
államismei .göt·eb, ép ugy mint a bonczkés alól. Mit szóljunk az 
olly esetekhez, midön a számok idomittatnak a gyüjtö véleménye 
s nem ez azok szerint. 

Igenis az államismének kötelessége összegyüjteni és számok
ban töm9riteni a tényeket, mellyek eredményei elméletek leendJ?-ek. 
S mostanában a politik11.i nemzetgazdászat egyetlen fontos kérdésé
nek megoldásához sem fog~..tak, mielőtt komolyan megvizsgálnák 
az oda tartozó tényeket j az államismétől a kiadások és bevéte
l ekről, a polgári és büntető igazságszolgáltatásról, vagyis a köz. 
vagyonról és erkölcsökröl, az elemi oktatásról, a községek költsé
geiröl, az árú be- és kivitelröl, a tet·ményekröl és bányákról kér
nek felvilágosítást: leltára az a jelennek, mi igen előnyös a jövőre 
nézve. 

Nem•efgazdá11aok. 

Az észszerű bölcsészet legelökelőbb müvelúi mindig hajlamot 
tanusitottak a gazdagságok társadalmi rendét érdeklő tanok iránt : 
azonbau a régiek között, kiknél a magán élet alá volt rendelve a 
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közéletnek, nem lehetett nagyon tevékeny az ipar, mert a polgár 
gondját elsö sorban az állam, másodikban önmaga vette igénybe. 
A közép korban, midön az államok s az egyed legfőbb ügye a 
vallás volt, szintén nem vehetett valami magas röptöt a köz·gaz
dászat. Korunkban a gazdagságok nem csak az anyagi jólétnek, 
hanem a személyes méltóságnak, a függetlenségnek, az értelmi és 
társadalmi fejlődésnek is föltételévé lettek. Az 17 89 augusztu~ 

4-iki éj a nemzet-gazdászok reményeit measze tulszárnyaló ujitá
sokat látott létre jönni. Akkoriban sokáig vitáztak a fölött, mellyik 
osztályra keljen nehézkedtetni az adót: Quesna y iskolája a gaz
dagságak egyedüli forrássui a fdldet kiáltotta ki ; s a forradalom, 
alkalmazván ez iskola elméleteit, adókkal terhelte a földbirtokot, 
mialatt elhagyta veszni a nemzetre nézve ama nagy összegeket, 
me Ilyeket a tl:íkék s az ipar után vehetett vo Ina be. Szükséges 
volt tehát utalványokat bocsátani ki a papság s a száműzöttek 

javaira, minek eredménye a birtokok felosztása és jobb müvelése 
lett. E forrás azonban nem lévén elégséges, hogy egész Európá
nak ellenállhassanak, veszélyes kisegítő eszközökhöz f'llyamodtak, 
megvallván, miszerint csupán a közjó érdeke által kényszerittet
tek arra. Folyamatba hozandók az utalványokat, eltiltják a kész
pénzt; következésképen növekedvén ennek értéke, az árak maxi
mumát is meg akarják szaboi j s ekkor az árúk is eltünnek. A 
bekövetkezett erőszakoskodások veszélyes lépédekre kényszeritet
tek: de a Szárazföldi-rendszel't (Systhema continentale) maga Na
poleon is a barbársághoz való visszatérésnek nevezte •) j s bizonyára 
a gazdászati tévedések többet ártottak neki, mint nagyravágyás
ból származott botlásai. 

Amaz erötetett helyzet a tudósokat elmélkedésre vezette a 
gazdagság és gazdászat fölött, B úgy találták., hogy szabályaik 
nem eredetiek, hanem behozók j hogy minden érték a munkából 
j ö 2), bármilly nemű legyen az: miertis az adókat minden ter
mékre kiterjesztették, s a feloeztás min.den egyes adózó képes
ségéhez arányosíttatott. De a politikai állapot módositotta a hatá
rozatokat; s mig a demokt·aticus Francziaország a földbirtokokat 

1) n nous en a couté de revenir, apréa tant d' années ds civiliaation, auz 
princi1-e• qui caractérisent la ba1·bm-ie des premiers a9es des nations. 1806. 
novemher 21-iki üzenet. 

2) Bastiat ~,ridrik (1801- 50) az érték uj megb~tározását adja, két ön· 
kénytes szolgdlat viszonydnak nevezvén az~. 
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terhelte, Angliában az aristokraczia a közvetett ndókat sulyosbi
totta. De utóbbi országban megteremtetett a nagy ipar, az uj
kori hitel, az állandósitott és libegő adósság, kincstári jónyok 
bocsáttatván ki, mellyek béke idején igen alkalmas kisegítő' esz· 
közei lettek az államoknak, fölmentvén azokat a kényszerüségtől 

gyümölcstelenül hevertetni pénzöket az egyelőre nem látott ~zük

ségesetekre; s nagy kiterjedésü kereskedelmével, gyarmatai val, 
szabad vitatkozásával, Anglia legalkalmasabb volt elméletek létre
hozására, mellyeket nagyszerü gyakorlat támogatot t. A túlsúly
ban lévő kereskedelmi rendszernek, melly kizárólagos gazdag
ságul a pénzt tekinti, s a lehető legnagyobb mennyiségben igyek
szik összehalmozni az által, hogy sokat ad el és keveset vásárol, 
s . mellyen Európa összes vám-törvényei nyugodtak, éles elmék 
belátták hamisságát. 

A földmivelési-államgazdászok (physiokratikusok) kikiáltott 
elve ezerint semmi uj érték nem állitható elő hanem csak a földből. 
Igen, de a föld teremne-e munka nélkül? a gazdagság tehát a 
munka, következteté Smith; "s egy nemzet évi munkája azon 
forrás, mellyböl az élet szükségei és kényelmei által igényelt dol
gokat· meriti ; s e dolgok, mellyek fogyasztását képezik, vagy 
közvetlenül a munka által termeltetnek, vagy a termesztményért 
más nemzetektől vásároltatnak." Ő tehát elég okos volt nem 
foglalni el kizárólagos álláspontot, jó részt hagyván a földnek s a 
felhalmozott termesztményeknek, mellyeket tőkéknek nevezett. Az 
utána következök kifejtették és megigazitották öt; s különösen az 
1797-iki bukás után a parlamentbe havitettek a nemzetgazdászati 
kérdések, s igen sok munka jött ki e tárgyban, mellyek részínt 
Smithre támaszkodtak, részint ellene voltak. 

A hitel összébb hozza a termelésnek igen gyakran különvált 
két elemét, a tőkét és a munkát; lehetövé teszi:, hogy a tőkék, 
bár használatban vannak, más vállalatokba fektethessenek, s elő

legez a jövőre. Anglia fensöbbBége a hitelnek köszönhető s a ban
koknak 1 mellyek nem egyebek mint a legfőbb hatv ányra emelt 
hitel. Tbornton Henrik megkisérlette igazolni a bank fizetéseinek 
felfüggesztését, mert a forgalom előnyös, akár pénzben akár je
gyekben történjék az, s a bankok végtelenü! elősegithetik a mun
kát, s készpénz nélkül is sokasithatják a termelést, csak a kibo
csátások mársékeltek legyenek. Pitt Vilmos azt vitatta, hogy a 
kölcsön által teremtett szinleges tőke állandó tökévé változott át, 
s illy módon előnyössé vált a közönségre nézve, ép annyira, 
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mintha új kincs járult volna az ország gazdagságaihoz. Képtelen
ség, mindazáltal miiJy bámulatos erő lett szüleméDye! De midőn 
l!HO-ben a Napoleon ellen kifejtett erőiködések roppant költsége· 
ket okoztak, s a kereskedelmi czikkek árát mód nélkül felrúgtat
ták, Cobbet A p a p i r az a r a D y' e ll e D v a g y a z a D· 
g o l b a n k t i t k a i czimü munkácskát tett közzé, e remekmü
vét a józan. észnek, mellyben hajthatlan logikával hányja meg a 
legkényeseb b kérdéseket, s fölfedi a kormány pénzügyi téve
déseit. 

Nézeteit tudományosan támogatja a londoni Ricardo Dávid 1) 

(1772-1823), kimutatván1 miszerint a magas és alacsony árfolyam 
csak viszonylagos elnevezé11ek ; s mig csak arany vagy ezüst pénz 
vagy értékesíthető papír vannak forgalomban, az árfolyam más 
országokénál nem emelkedht>tik vagy nem szállhat nagyobb mérv
ben mint a menynyire azt a szállítási költségek igénylik. Ha el
lenben a jegyek nem válthatók be, nem fogadtatnak el kint, s 
ugyanazért ársülyedésök túlságos kibocsátást jelez. S egy bankot 
javasolt, mellyben a jegyek nem vertpénzzel, hanem érczezel váJ
tatnának be; illy módon mind a bemutatók mind a bank bizton
sága elérve 1 a pénzverés költsége megkimélve, s a rögtönös meg
keresések veszélye kikerülve volna. Idáig nem tettek vele kí
sérletet. A p o l i t ik a i g a z d á s z a t s a z a d 6 k i v e t é s e 1-
v e i (1817) czimü munkájában, mindig elvont és algebrai formu
lákkal élve, azt vitatja, hogy a jövedelem nem függ a termelés 
költségeitöl 1 a munkadij fölemelé~;~e kevesbiti a hasznot, de nem az 
áruk értékét; s viszont. Hite ezerint a munkadijakat1 s követke
zésképen a hasznokat a munkás fogya~ztására sz!ikséges dolgok 
előállitásának költségei határozzák meg. Bármilly drágák legyenek . 

·is ama dolgok, a munkásnak annyit kell azokból kapnia 1 meny· 
nyi elégséges saját és családja fentartására. S minthogy a nyers 
termékek, mellyek fő részét képezik a munkás élelmének, növe· 
lik becsét a területeknek, mellyeket a civilisalio gyümölcstele
nekké tesz, szükségképen emelniök kell a munkadijakat, s keves
biteniök a hasznoka t. Ez elmélet ellenmondásra talált 1 de szép 
eszméket keltett a nyereségeket , a munkadijakat , a brutto 
termékeket, az adóknak a termelésre való befolyását érdek
lőleg. 

Minthogy a vágyak mérséklét~e nem mozditja elő a termelést, 

l) A kerukedelmi árúk magas áráról. London, 1809. 
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Ricardo szerint szaporitani kell a vágyak számát, hogy tevékeny
nyá éR iparossá váljék valamelly nép! Ő tehát inkább a nemze
tek egyitttes gazdagságát mint az egyedek javát tartja szem előtt, 

s tisztán körvonalazza a gazdászat alapelvét, midön azt mondja : 
"Meghatározni t\ törvényekett mellyek szabályozzák a termékek 
felosztását járadékokra, hasznokra és munkadijakra, ez legfőbb 

feladata a politikai gazdászatnalt." E feladat megoldása képezi 
czélját az ö, úgyszintén James Mill és Torrene müvének, melly 
nt6bbi azonban szivéo viseli a földmivelő osztályok ügyét. Mac 
Culloch, ki a közgazdászatot "értékek tudományának" nevezi, m6 · 
dositatta és népszerüekké tette Ricardo eszméit; ö is elfogadja a 
kézmüipar-rendszer hajthatlan absolutismusát miuden tekintet nél· 
kül a munkásokra, s úgy látszik , osztja a véleményt, miszerint a 
legnagyobb boldogság a legnagyobb társadalmi gazdagságbim áll, 
miért is szükségeseknek tartja a törvény~ket, mellyek sz~bályozzák 
annak felosztását. 

A közgazdászat tehát teljesen anyagiasittatott; az ember 
muoka-gép; a nemzet:ek gyár ; a világ a gazdászati törvények 
végzetszerűsége által kormányoztatik. Széttépik a gépek kerekeik 
alatt az emberiséget? Mit sem tesz ! N em veszik figyelem be, hogy 
a termékek növekedése csak az emberek kedveért kivánatos; a 
nemzet gazdagságát és virágzását tartják szem előtt, nem az 
egyedekét. 

Mióta Arkwright és Watt megváltoztatták a munkaviszonyo
kat, gépekkel pótolván az emberi kart, a nagy társulatok léptek 
a kis kézmügyárak helyébe; a pénzügy az iparra Jön fektetve, 
vagyis inkább súlyosbittattak a közvetdt adók, mellyek egyik 
másik országban p. o. az Egyesült-Államokban egyedüli forrását 
képezik a jövedelemnek, s még csak nllrn rég Angliában is ollya
nokúl szolgáltak. De voltak, ~ik belátták, hogy a tilalmak, ha 
szaporitják is a termelést., akadályozzák a fogyasztást. A makacs
ság ollyasrnit gyártani, mit kisebb áron meg lehet szerezni, elva
kultság, hasonló Spanyolországéhoz, melly megbuktatta magát az 
által, hogy sokasitotta az aranyat 1 melly megdrágitotta Flandria 
kézmüveit. A virágzás, mellyre az Egyesült-Államok jutottak, hol 
az ipar és gyárak nem részesültek pártolásban, sem védelemben, 
meghazudtolta a védnökségi rendszer iskoláját s a gyarmat-keze
lést, s a kereskedelmi mérlegeket hamisaknak 1 a védtörvényeket 
helyteleneknek tüntette fel. Miért is Huskisson Vilmos minister 
megszüntetni igyekezett a tilalmakat "ama fokozatos (mondá ö) 
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és megfontolt v!ltoztataleokkal, mellyak egy lis alaku ée bonrolult 
társadalomban legalkalmasabb óvszerek az oktalan és veszélyes ujitá· 
sok ellen" j felszabadította a hajózást s az idegen selyem bevitelét; 
némellyek ellenvetéseire másokéival felelt, s tettleg megmu tattn, 
hogy a taksák leszállitása hasznára szolg1il az állam nak, s néhány 
év alatt annyira diadalmaskodott, hogy elhatározta erő hatalommal 
is mindenfelé elfogadtatai a szabadságot. 

Utóda (1830), Paroell Henrik, P é n z ü g y i r ef ó rmj á
b a n, szemle alá veszi az angol gazdá~zati rendsze1·t, s a javítá
sokat, mellyeltre az vámok és kereskedelmi érdekek tekintetébeo 
l<épes. Nagy eli:Soyült az angoloknak, hogy tapasztalást párosita
nak a rendszerekkel, s igy megkülönböztetik a gyakorlati eszmé
ket a szenvedélyes ábrándoktól ; s hogy diadalmaskodni látják a 
reformokat a közvéleményben, mielőtt vita alá kerülnőnek a par
lamentben, melly e ezerint már jól meghányt kérdéseket dönt el. 
Illy módon volt képes Peel miniszteriuma fölmenteni a vámoktól 
az árúk nagy részét; s c-1akhamar a nemeslelkűség és igazságos
ság hevével átalános vámmentességet követeltek. A szabad csere 
pártolói né~ány év alatt olly pál'ttá niítték ki magulmt, melly 
tulsúlyt nyert a két régi ellenében; egyetlen este tizenöt millió 
lirát volt képes összegyüjteni, hogy szembeszálljon az aristokra
cziával j s a népre támaszkodott az által, hogy fölismerte annak 
szükségeit és pártolta követeléseit: s az ország, melly nagyságát 
a tiltó rendszernek s annak köszönte, hogy rn;nden á1·út kizárt, 
melly nem britt hajón azállittatott, l>iváltságokat. törült el (1850), 
kiköti:Sit és gyarmatait minden á1·únak és lobogónak n.egnyitotta. 

Tehát egy új elv kiáltatott ki; teljesen ellentétese annak, 
melly eddig uralkodott, a szabad ve1·seoy a nemzetek között. 

· Mindazáltal a tiltó szab:l.lyok ujra fölélesztettek a német vámszö
vetség által, melly List elméietén alapúlt, ki a tudományba a 
termelő erők fogalmát hozta be, melly megszünteti a különbséget 
az r.uyagi és nem anyagi termékek között. Emlitett szövetségben 
a nyers anyagok s•::mmit sem fizetnek, a félig feldolgozottak, mely
lyek munkát adnak, keveset, a feldolgowttak sokat: a forró ég
öviekre külön szabályok vannak 1). Az előny bent igen nagy 

l) A. 1he6.ért 36 száztólit 6zetnek; a czukorért 60-et, a rizsért 25-töt; & 

dob/myért 60-at sat. N em lett vol~a jobb egyességre Mpni Amerikával? annál 
inkább, mert Némelországnak nincsenek gyarmatai, s kOvetkezéskép egyedarú
ságai s~m, mellyelcet véd~uio kellene, s mert caekély áron megvehette volna 
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volt: a tiszta jövedelem, melly az elal:! évben 45 és fél milli6t 
tett, 1843-ban majdnem 87 milli6ra emelkedett, megkevesbedvén 
a bevételi költségek; első évben a. szövetség 23 és . fél millio 
egyedet foglalt magában, miért is a nyereség 1,94 lira volt fejen
ként ; 1843-ban az egyedek száma 2 7 és fél millió volt,~ s a 
nyereség 3, ll lirát tett fejenként. A népesség tehát jobban áll, 
nem is emlitve a sok alkalmazottat, a munkadijakat, a növekedett 
ipart, a tulajdon emelkedett becsét, a m egakadé.lyozott csem
pészetet 1). 

Hasznosak tellát a megszoritások ? fonák tehát az angol 
szövetség a vámok ellen? Ime, mindkét elmélet mellett tények 
szólnak: az eldöntés a jöv8 dolga 2), 

amaz árúkat egész Európának elégséges meny11yiségben. A polgArosult orszá
gokban fejenként bArom chilogrammra teszik egy év alatt a czukor-fogyasz
tbt; s az angol Scheer Fridrik kiszámitotta, miszerint Európa, az Egyesült
Államok, Canada 1845-ben 846 millio chilogrammot fogyasztottak. Nagy-Britan
niában a fogyasEtást fejenként 8.46; az Egyesült-Államokban 8; Hollandban 
6.41 ; Francziaországban 3.61; Ausztriában 1.10; Németország egyéb részeiben 
6; Oroszországban 0.77. ~lhárittatván az akadAiyok, talán megtizszerezildnék a 
fogyasztáa. 

l) AngliAban 18H-ben 780 millio font gyapotot dolgoztak fel, mellyböl 
895 millió font fonalat illitottak elö ; a bevitt gyapot 18 millió Jirlt.ba ke
rült ; s a gyártAs 35 millió lira jövedelmet adott. 

Az Egyesült-Államokban 450,000 angol négyszögrnérföld<ln termelik a 
gyapotot; munká!Asával 800,000 személy foglalkozik ; s szállit ilskor nemzeti 
hajókon 800,000, idegenen 140,000 tonnát foglalnak el, 40,000 t.engeré.szszel. 

2) John Bowring, kinek Olaszország egy j6 Statistik(lot köszön, az angol 
kormAny által 1840-ben a német szövetség ismertetésének irásával bizatott meg, 
mellyr~ válaszolva ~<Z Allgemeine Zeitung igy sz6lt: nDoctor Bflwring azt gon
dolja, hogy mi németek még mindig hiszUnk a mindeneknél felületesebb Jean
Baptista Slly szegény ltönyvébe , , . Ö nem vette figyelembe, hogy tiz b óta, 
a nemzeti iparral új iskola keletkezett, melly, hiltat fordítva minden vilAgpol
gári tannak, a külkereskedelmet s a b els(! gyárakat tisztán nemzeti szempont
ból vizsglilja. A vAmszövetség elött semmiféle német nemzeti kereskedelmi 
rendszer nem létezett ; minden kis államnak megvolt a maga vl1.mja ; minden 
kereskedelmi megszorit(los egyedArúság lett; mert a bels8 verseny szük hatArsi 
között lehetetlen volt annak pótolnia a külsil és fltalános versenyt. Ekkor 
a német államok a föltétlen kereskedelmi szabadság elvéhez folyamodtak a 
ki!lióldiek megszoritó rendszabályai ellen, ép úgy, miként a kis Allamok o köz
jogra hivatkoznak az eré5sek túlhatalma ellen; s hasonló sikert arattak t. i. 
nyiltan jóhiszemü dicséreteko;t, titokban gúnyt , , , A vámszövetség nemzetté 
egyesitett minket az ipar és kereskedelem érdekét tekintve, s e szarint úgy 
ke1dünk gondolkozBi mint nemzet ••. 8 azt hisuzük, a föltétlen kereskedelmi 
Bl&badság világpolgári rendszere a legjobb eredményre vemetne, ha minden nép 
életbe léptetné." 
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Say. 

Francziaországban az angol elméleteket villlgosan kifejtette 
a Honi Jean-Baptiste Say (1767-1832), elvekké emelvén, mik 
Smith szemében csak bizonyitékok voltak, s átaid.nos tételekké az 
egyszedi következményeket. A létezőt ll jog gyana!.nt fogadja, 
td.vol tartván magát az elvont kérdésektől : s egyedüli elméletUl a 
tények észlelését állitván fel, tapasztalativá teszi a tudományt, s 
jövlljévé a multat. A politikai gazdászat ezerinte a termelés tu
dománya, a gazdagságok felosztása és fogyasztása 1). Sik ra szál· 
lott a kizár6 és gyarmat-rendszer ellen, kimutatván, mikép a nem
zetek termékekkel fizotik a termékeket, s minden törvény, melly 
akadályozza a vásárlást, akadá.lyozza az eladást is. Ha tehát 
valameily országban rosz az aratás, annak hátrányát a gyárak is 
érzik; ha valameily ország virágzik, szomszédain is segit 2)1 mert 
vagy vásárol, vagy jutányosan ad el. Kimutatta a kereskedelmi 
mérlegek hamisságát, s az ellenségeskedéseket, mellyek abból a 
nemzetek között származnak ; az eröket a természet leigázására 
kell fordítani, s ebblll vonni ki a gazdagságot, melly a hatalom 
forrása; szünjék meg tehát a kölcsönös ártási törekvés, sziiojenek 
meg az ostoba hl'.borúk, mellyek a gyözöre nézve is károsak i az 
okos politika abban áll, h ogy két nemzet kezet fog s úgy vaD 
egymással, mintha két tar tomd.ny, vagy mintha vár.JB és vidék 
volnának. Következésképen Napoleonban csak ember- és töke-pa
zarlót látott. A Restauratio alatt a szabadelviiség td.mad6 és ha
tározott tanait vallva, megvetette a kormányt, s nem akarta, hogy 
beleavatkoz'llék az ip arba, vagy közmunkákra vállalkozzék i min
dent az egyedi érdekre bízván. Smith szintén azt akarta, hogy a 
kormány csak felügyel jen, és semmit ne költsön a cultusra, szép· 
miivészetekre, és a ezeretet miiveire. 

A szegényekkel Say nem törődiitt; s bámulván az angol 
ipart, nem ismerte fel a féktelen verseny árnyoldalait. Ha a gaz· 
dagságot az ember i para sziili egyesfil ve a természeti tényezökkel 
és a tlíkékkel, annál gazdagabb lesz a nemzet, minél több gépe 

') K~söbb bevallotta, hogy igeu szükkörü e néslet, s hogy a tudomány. 
nak :rz ~g~sz tár~adalmi rendszert át kell ölelnic; de a gyakorlatban elöbbi 
utját követte • 

. •) Mennyire különbözik Voltairotöl, ki igy irt: Telle est la condition. hu.· 
maine, que lOUkaiter la grandeur de aon pays, c'estsouhaiter du malCues voisi118 •• n est 
clair qu' un paga ns peut gagne1· sans qu' un autre ne perde. Dict. philos. voc. Patri e, 

XVIII. 61 
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van ; miért is fontossággal csak a vállalkozó és a takepénzes bír, 
a munkás semmi. 

A nemzetgazdászok tehát kimutatták, mi módon állittatnak 
el ö és fogyasztatnak el a gazdagságak: de miért nincsenek egyen
lően felosztva a társadalomban? miért olly nagy a szegények 
száma? a baj a természettal ered-e vagy a társadalomtól? s talál
ható-e az ellen orvosezer? A forradalom, szenvedélyes kedvelője 
az elvontságoknak s a szónoklatoknak, nem fogta fel, hogy valami 
jobbat is lehetett volna tenni, mint kiváltságokat semmisiteni meg 
és szabályrendeletek fölött vitatkozni; hogy a jogok kihirdetése 
társadalmi rendezést követelt, hogy lehetségessé tétessék azok él
vezete; hogy egyenlöknek és sza badoknak nyilváníttatván a pol-. 
gárok, gazdászati reformokra volt szükség, hogy a nép felszabadit
tnssék az éhség zsarnoksága alól, melly sokkal keményebb mint a 
királyok zsarnoksága. 

Barrére azt mondá a szószéken : "a szegények a föld hatal
masságai, s joguk van nrként beszéln i a kormányokhoz, mellyek 
öket vonszolják;" s amaz elvontságok következtében valósithatiam 
rendszabályokhoz nyulto:t a nyomor fölsegélése végett annyira, 
hogy a szegényeknek fejenként százhatvan lira évpénzhez tulaj
donitottak jogot. Mindez azonban hasztalan volt, hasztalan a há
bo:·ú, a m a x i m u m, az erőszakolt kölcsönök, a bukás ; hasztalan 
a közvetett adók . eltörlése ; hasztalan a guillotine : a szegények 
száma nem kevesbedett. Rettentő feladat, melly körül sokat fára
dozott a tudomány. 

Malthus. 
A wisbeacbi Godwin Vilmos 1) (1756-1836), ez uj Rousseau, 

a társadalmi intézményeket okolja a miatt: "nt'm a természet 
törvénye, hanem egy költött társadalmi rend halmoz össze keve 
sek kezében roppant gazdagságot, s pazarolja reájok vakon az 
eszközöket, mellyek segélyével esztelen költekezéseknek, a rom
lottság és fényűzés élvezeteinek adhatják át magukat, mig az em· 
beri nem zöme arra van kárhoztatva, hogy sziikségben epedjen, s 
tengve haljon el:" szüntessenek meg a kormányok, a vallás, a 
tulajdon, a házasságok; hozassék be egyenlőség, mellyben a gaz
dagok csak kezelői legyenek mások javainak, a igazságtalanságnak 
tekintessék minden él vezet, rnellyből valamell y tag ki van zárva. 
A rookeryi Malthus Robert 2) (1706-1834) ellenben a hibát nem 

l) Politikai igazsAgosság. 
2) E88ay on the principles of population. 
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a tirsadalomban lAtja, hanem az egyedekben, fiSleg pedig az als6 
osztályok tudatlansága és sülyedésében, B· megkeményiteni igyek
szik embertársaink szenvedéseivel szemben, ugy tekintvén azokat 
mint megérdemelteket Hume, Wallace, Smith, Price vizsglllódá· 
saiból kihozza, mikép az emberi nem mértani arányban sokasodik, 
mig a fentartására szükséges eszközök csak számtani arányban j s 
igy ezek nem lennének elégségesek, ba a betegségek és háboriJk 
segélyül nem jannének. Ha a népességgel növekednek a vétek és 
nyo'mor, mit tehet egyebet a társadalom, mint hogy kizárja az 
élet lakmájából mindazokat, kik akkor érkeznek, mid6n már el 
vannak foglalva a helyek ? Nem kell tehát adni alamizsnát, nem 
ajándékokat, nem kell táplálni a tl\lált gyermeket, nem gyakorolni 
a többi segélyzéseket, mellyek felbátoritván a henyeséget, szapo· 
ritják a szerencsétleneket. Csőcselék népek ! kik alamizsnáért 
esdve a tőzsér ajtaját, munkát kérve a gyát·os csarnokát ostromol
játok, távozzatok j ti csak akádály vagytok j a föld a gazdagoké. 
Igénylitek, hogy legalább a házasság, a. család szüz örömeit engedte lé· 
gyen meg nektek az ég, s a társadalom ne foszthasson meg titeket 
azoktól? nem j legyen eltiltva nektek a nemzés j a természetre 
bagyassék a gond megbüntetni titeket a szükölködés vétkeért. De 
ezentili tartassanak fen az örökség s a kivált&!igok, mert az egyen
löség csak növelné a v étk eket és nyomort. 

Kri&ztus után 1) soha nem helytelenittetett illy szemtelenlll a 
szt~retét1 s nem magasztaltatott illykép a dögvész és háboru. 
Mi birta öt erre ? az, hogy egyetlen okra igyekezett vieszavinni a 
nyomort, holott az mindig több oknak szüleménye ; elölegesen 
fel akat·ta menteni a kormán y okat j s a természetlel tévesztette 
ös~e visszaéléseit egy társadalmi és iparállapotnak, melty ellenke
zik á népesség szabályszerü törvényeivel. Tulozta a népesség 
szaporodáeát, Amerikából vévén az összehasonlitásoltat 2) j s nem 
vette észre, hogy a népességek most számosabbak, mindazálta] 
jobban táplálvák és felruházvák mint egykoron; hogy a szükségek 

l) EHitte izen: 
De mendico male merefur qui ei' dat quod edat aut quod bibat; 
Nam et illud quod dat perdit, et illi produ.eit 11itam ad miaeriam. Plautus, 

'l'rlnuttl. Il. ll. 
') A1 amerikai Everett ll6nrik ellenkez/Ileg, czáfolván Godwint és Mal. 

thu~t (1828), kimutMui i~nyli, miszerint, hol & népessc\g- l, 2, 4, 8 aránybar( 

gyarapodik, 'IZ e>zközök úgy növel!edpek mi~t l, 10, 100, 1000. 

61* 
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növeked~ae sarkalja az ipart, és segit diadalmaskodni a természe• 
ten. Hány, még most lakatlan vagy miiveletlen vidék van, mellyek 
befogadandják a azületend8k túl számát l A kereskedelem nem 
segit-e a földmüveléa elégtelenaégén? 

Az elméletek, mellyek a gondviselés ótalma alá helyezték a 
társadalmi egyenlötlenségeket, tetszettek a jó móduaknak, a iga
zolva látszottak a forradalom tnikapásai által: az angolok fegyve
rül használták azokat, hogy leszállitását követeljék a szegényeket 
illetll törvényes segélyeknek. Igen i de el öbb szükséges volna 
megszüotetni az akadályokat és intézményeket, mellyck gátolják a 
nagyok fölöslegének a szegényekhez való eljutását, még miután el
tör8ltettek is a törvén y ek, mellyek akadályozták, hogy a munkás
ból birtokos váljék. 

Egyébiránt csupán az angolok emelték a gazdászatot valódi tudo· 
mánynyá, és pedig azon határok között, mellyeken ldviil az egész 
csak utopia, nyerészkedés és irka-firka. Más országok ban eklek
tikus modorban kezelték, minden egyes nép szükségeihez alkal
mazva, anélkül, hogy az eszményi hez emelkedtek volna. Igy 
Ganibi Francziaországot, Delaborde a társulások hatalmát, Merwal 
a gyarmatokat, Naville a törvényes segélyzést, Flores Eatrada, 
Ulloa, Pebrer, Rarnon de la Sagra Spanyolországot, Kluit és 
Quetelet Hollandot és BeJgiumot, Storch Henrik Oroszországot 
érdekl8leg, melly utóbbi szerz8 mesterileg becsli a rabszolgák 
munkáját, eme forrását a nagy nemzeti gazdagságnak ama biro
dalomra nézve. 

·Az olaszok nem igen foglalkoztak a gazdászati tudományok
kal, ha csak nem történelmileg 1) i s miként a megel8zö száza
dokban 1 inkább politikai ügykezelök és gazdászok voltak mint 
bölcsészek. Romagnosi egy iskolát alapított, a jogtudományra tá
maszkodva. Gioja, Bentham követaja a gazdáezatban, Lockeé a 
logikában, igy szólt: "Kutatni a tényeket, látni mit eredményez
nek azok, ime a bölcsészet. A tudományok nem egyebek, mint 
eredményei az olly módon összefüggö tényeknek, hogy könnyü 

1) E nemben említést érdemelnek Costodi báró Nemzetgo,zdáazok gyüjte
ménye czimü munk!ja; a palerm6i Ferraraé, melly Turinban jött ki ; GiuBeppe 
Pecchio Storia dell economia politica in Italia éB Lodovico Bianchini Scienza del 
ben vivere aociale (Palermo 1845.) czimü müvei. Pecchiotól megtanulták az 
irlegenek, hogy e tekintetben, "harmincz év alatt semmi sem jött létre Olaaz
or$z!gban.11 
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legyen azok megértése s maradandó a reájok val6 viss2laemléke· 
zé e. u Miért is csak köznapi b öl csészetet ~dhatott ; észlelte a je
lenségeket, anélkül, hogy kutatta volna 3zok okait j egy felhozott 
tényből, mellyet ollykor be sem bizonyit, elméletet vezet le. 
Szerinte az erkölcstan a jdlét tudománya; s a jólét nem egyéb 
mint a kellemes érzetek összege, levonva belöle a kellemetlenek 
számát: "a törvények, jogok, kötelességek, szerz8dések, vétségek, 
erény nem egyebek, mint gyönyörtik és fájdalmak összeadásai, ki
vonásai, sokszorozáeai, elosztásai j s a polgári és büntet8 törvény
hozás az érzékenység számtana •). A beszédek úgy mint a té
nyek a nagyobb haszon s a kisebb kár átaJános törvényének van
nak alárendelve 2) j e egy jó emésztés felér száz évi halhatatlan
sággal a). u Következéskép megvetette a népet; a nagy gyárosokat 
eléjök tette a kicsinyeknek, a nagy birtokokat a kis birtokok
nak ; kikiáltotta a közigazgatási zsarnokságot, mig a politikai intéz. 
ményekröl, a gazdászat és törvényhozás között létezö viszonyok
ról, a pénzügyekröl s a szegénységről egy szóval sem emlékezett 
meg j s É r d em és j u t a l o m czimü munkájában a hivatalos fel· 
G.gyeletet a családi szentélyre is kiterjesztette 4). · 

De mig Malthus morog a gyermekek ellen , kik szegényül 
születnek, a az emberi nem két harmadának atyailag nödenséget 
ajánl j mig Ricardo hidegen számítgatja, mennyi áldozatot szük
séges hozni a versenynek : másokban emberies érzelmek kere
kedtek felül. Megszünvén. a háború zavarai, a békének addig 
még ismeretlen zavarai állottak elö j s a forradalom által okozott 
változásokhoz még nagyobbak és váratlanabbak járultak, mellye
ket a gépek behozatala idézett elö. 

Mig az ember!lek ura volt, nem ezenvedett éhséget, ép ugy 
nem, mint az eb vagy a ló : növekedvén a függetlenség, növeke
dett a szegénység ; feloszlattatván a kézmüves testületek, mindeo-

1) Prejaziune al trattato del ditJorzio. 
2) Del merito e delle ricompeme, 1, 231. 
3) Nuovo Galateo, p. 386. Ö, ki mindent Bllerzettnek ~s egyezm~nyinek 

tartott, Galateó-ban azt vitatja, hogy az udvariassignak a tenn~szetben ~s ~r

zelpiekben alapúl6 szabályai vannak. Mit fog felölünk mondani a jövő, kik di
cs~rtük s az ifjúsignak ajánlottuk e kilnyvet? 

') Romagnosi, biriiván öt, igy irt : "A gazdisza t, amint napjainkban fej
tegettetik, a szannyes és 11sarnoki érzékiség szinét ölti magira, melly mallett 
az embf'ri nem szeretetének és mélt6sigának legbecsesebb része feledésbe 

mer1·" 
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ki alszigetelve találta magát; 11 a szegény parasztok, kiknek egy• 
kor menhelyiil szolgált a palota és a zárda, leromboltatván ezek, 
a városokba tódultak. A forradalom, a merre elvonult, a száraz
földön megszüotette mind a népies, min d a szeretet-intézménye~et. 
Olly országokban, hol ink á bb diadalmaskodnak a hitel s a gyá
rak, undoritöbb alakban tünik fel a szegénység sebe; a gép-ipar 
~ellett elégségesek a kevésbbé ügye~ munkások is , kik jobban 
kerestetnek, mert kevésbbé költségesek; miért is többé nincs sza
bályos állapotuk, s a gyor11an váltakozó viszontagságok á.Jtal tét
lenségre, vagyill nyomorra kárhoztattatnak. A kormányok belátták, 
mikép a munkás osztályok felemelése rájok nézve nem csak köte
lesség, hanem szükség : ugyanazért gyógyszerekhez nyúltak, de 
minden rendszer nélkül ; nevelni akarták azokat elöbb, mintsem 
munkát biztositottak volna részökre ; tenni akartak, a helyett hogy 
engedtek volna tenni. 

Slsmoodi. 
Sismondi Károly (1773--1842), Genfböl, a j6zan észt alkP&I

mazván a társadalmi tudományra, kikeit az ipart érdeklő tanok 
túlzásai ellen, könyörületre híván fel a gépeket és bankárokat ac 
emberek szenvedései iránt. A termelés· gBzdá&zati e11zközei fJ)önyé
re szolg4lnak ' társadalomnak, ha megfelel azoknak a fogyasztás, 
s ba minden termelő annyi hasznot húz azokból, mennyit hú
zott, mielőtt ama gazdászat életbe léptettetett, vagyis ha valóban 
]löveli a termelést. Ama vere.eny, melly mindenkinek h11rcza q~in

denki ellen, ép az ellenkező eredményt szüli, s nagy bonyodalmak
kal és éles igazságtalanságokkal jár. E harczban, mellyet a kis ip$r 
. ellen a nagy tökepénzesek vivnak, kik a bupkokkal szövetkeznek, 
hogy gépeket állitsanak elő, mellyek szaporitván a felhalmozván 
az !irúkat váls4goht szülnek, a nép szenved. Az egyedi érdekek 
hf.'rcza D!3W elégsége& arra, hogy az összesek nagyobb javát erecl
ményezze ; s nem voltak rollzak a rendszabályok, mellyekkel a 
ezébek a tulságos termelést akadályozták, melly most a kis vál
lalkozókat a nagyoknak áldozza fel. 

Mig tehát Smith ki akarja vonni a kormány befolyása aJól 
1\Z ipart és kereskedelmet, mi annyit tesz, mint nem mo~ditani el 
természetes talajukból az iparokat előjogok és kizárások által, 
Sismondi ellenkezllleg követeli azt, akadályozza a szabad versenyt, 
s azt mondja "hogy az ember phyeikai j6léte, mennyiben az a 
kormány müve lehet, a politikai gazdászat tárgyát képezi." Jóa
karatúlag két különLözö fajt állapit meg, a szegényt és a gazdagot: 
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pártolja a jótékonyság törvényességét, s nem sugall gyógyszert 
azon apr6 iparosok előnyére, kik i ránt a nemzetgazdászok között 
majdnem els8 mutatott érdekeltséget. Azok sem igen fognak több
re menni, kik arra kárhoztatják az embert, hogy mindent a kor
mánytól várjon, s hogy csak azért- tegye s jót, mert parancsolva 
van. 

Bizonyára a nép most anyagilag jobban áll, mint a nagy gé
pek behozatala előtt j jobb utakon jár, van világitása, vannak vas
utai, ingyen-oktatást nyer, olcsón ruházkodik. A gépek, meggaz
dá.lkodván az időt és erőt, sok baromi fáradságtól megkimélik az 
embert, s olly munkákat visznek véghez, mellyek előbb lehetetle· 
nek voltak: de veszélyesekké teRzi azokat nem annyira a gyárosok 
kapzsisága, mint inkább a tökék felhalmozódása, mi a kormány
védnöhségek által gördített akadályok szüleménye. Egyébiránt 
vannak bajok, mellyek csak lassan orvosolhatók j s könnyü azo
kat fölfedni, mint mindig könnyü itészelni. Kiilönben a szenvedéí 
osztályok érdekében az érzelemhez intézett ezen felhivás sokaknál 
visszhangra talált, kik aikra keltek az önző gazdászat ellen, s a tu
dományt az ember jólétének, tökélyesedésének s annak előmozdítá
sára irányozták, mi felvilágosítja értelmét, ösztönzi tevékenységét, 
enyhiti bajait . 

. Droz, kinek meghatározása szerint a gR.zdászat 11 a kényelem 
lehetö kiterjesztésének tudománya, u azt tanácsolja, hogy a gaz
dagság ne mint czél, hanem mint eszköz tekintessék; mert egy 
ország boldogsága nem a termékek mennyiségétől, hanem azon 
módtól függ, melylyel azok fel vannak osztva. Dunoyer ellenben 
az alsó osztályok hibáit tárja fel, mellyek: az oktalanság, tudat
lanság , elégületlenség 1). Villeneuve-Bargemont, B átalában a 
katholikus nemzetgazdászok azt hiszik, hogy a nyomor részben az 
ember természetéből, részben a vétekb61 ered j s gyógyszerül 
a pap szavát, a bűnös bánatát, az iilteni kegyelmet jelölik ki. 
Buret, tanulmányozván a nyomor elméletét 2), megkapó képét ad tit 
annak, habár nem igyekszik, mint más szenvedélyes művek, bizal
matlanságot kelteni a koldusok, a veszélyes osztályok, a pro
stitutio ell en. 

• 1) De la misére des clatJs'es laborieuses en Angleterre et en France, De la 
nature de la miaére, de son exütence, de aea cauau, de l' inaujfisance des remédes 
qu! on l ui a oppoaéw juaqu' ici. 

2) Neki megvau az az érdemP, hogy elsl:l vette sd.mit!sba az erkölcsi 

e ri! ket, 
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Szegényügy. (Pauperlsmus). 
Angliának, főleg a parlamenti reform után, gondoskodnia 

kellett a szenved8 köznépré:Sl; 1 a bizottságok, mellyek lrlandba a 
a gyárvárosokba küldettek, hogy megvizsgálják &. nyomorú kuny
hókat, hol szegénység és piszok vannak felhalmozva, az e;nberi 
nem olly mérvű lealacsonyodását hozták napfényre, mellyet nem 
lebetett látni, a nélkiil hogy segiteni nem igyekeztek volna azon. 
Aztán a cholera ejtette félelembe a gazdagokat, nehogy ama föld
alatti lakok ragálya a palotákat is elérje: továbbá a szegények 
megtanulták rendszeresiteni a forradalmat, mi okuk sem lévén tö

r8dni nagyságával és jólétével egy olly hazának, melly öket a lét 
- bizonytalanságára s remény nélküli munkára kárhoztatja. Ezrei 

a bor és bujaság mámorától tántorgó gyermekeknek, a nemökröl 
megfeledkezett n8knek, a munkásoknak, kik soha sem hallották 
Krisztus nevét, kik gyakran saját nevöket sem tudják, esküdtek 
össze ama gazdagságak ellen, mellyeknek első nemzHiül tartják 
magukat; s a nélkül hogy csak egyetlen is elárulta volna a tit
kot, fölégették a munkáR Sheffieldet; s kikiáltották, hogy n Jobb a 
halál, mint az éhség." 

A közérdek nevével takarózó ama társadalmi önzés, -melly 
O' ConneH szólama szerint a gazdag kerekeit a szegény könyeivel 
keui, kénytelen volt engedni a gyógyszerek szorgosságának. De 
millyenek legyenek azok? A törvényes jótékonyság, melly midön 
segit a testen, porba. sujtja a szellemet, növelte a szegény-adót: 
de az e czélra költött négy ezer millió frank haszontalannak bizo
nyitotta azt. A parochiák által osztogatott -alamizsnát dologházak
kal helyettesítették, mellyekbe sok mérföldnyi távolságokról terel
ték a szegényeket, hogy elkHlönitve nejeikt81, gyermekeiktől, mint 
barmok fáradozzanak; valódi büntetése a szegénységnek, melly 
nem vétekbl:ll, hanem a törvényes akadályok által okozott igazság· 
talan birtok-felosztásból ered. A kormány egy külön hivatalt ál-

·litott fel a szegényügy kezelése végett, minden országban tanul
mányoztatta a szegényeket érdeklő rendszabályokat, és Porter mü
vében össze vannak gyűjtve e kutatás becses eredményei, mellyek 
azonban semmi határozott javitásokra nem vezettek. Belgium, 
Holltmd, Schweiz szegény-gyarmatokat alapitottak; de sokkal többe 
kerültek, mint a mennyit gyümölcsöztek. Mig a mult században 
dicaCSségnek tartották, hogy megeztintették a czéheket, B szabad 
vagyis elszigetelt áUapotba helyezték az embert, melly állapot a 
gazdagot felmrnti az adakozás kötelt>zettségétől s a szegényt meg-
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fosztja a segély-kérés hatályát611 most szükségesnek találják va
lami módon ujra felépiteni azt, mit lerontottak. Cornwallisban 
összefüzni igyekeztek a munkásokat, részt engedvén nekik a gyá
rak nyereményeiböl, ép ugy, miként ez az angol czet-halászoknál 
divik, kiknél a haszon a haj6-tulajdonos s a legénység között 
osztatik fel j kölcsönös biztositások és nyugdíjak léptettek életbe; 
uj, tisztán erkölcsi természetű testületek. Erkölcsi biztosíték vol
tak ,a takarék-pénztárak, mellyek Wilberforce által találtattak fel, 
de csak 1810 után terjedtek el: jók, ha valóban a szegények javára 
vannak irányozva, könnyítvén az elintézéseket és áttételeket; de 
még nem elégségesek arra, hogy felszabaditsák a szegényt a vál
lalkozó fensösége alól. S átalában, mit sem érnek a segélyzések, 
ha a szegényeket képese kk é nem teszik, hogy segélyek nélkül 
mozoghassanak, s a nyomortól való szabadulást illetőleg önma
gukra számithassanak. Akadályozni akarni az eredményeket a 
nélkül, hogy az okok megszüntettetnének, tévely vagy esztelen
ség, bevallása a tehetlenségnek. 

Szünjék meg a nemzetgszdászat csupán a pénztigyeket s a 
kereskedelmet tartani szem előtt j szünjék meg a kormánytól várni 
azt, minek a szabadságtól kell jönnie j szünjék meg magát csupán 
a gazdagság tudományaul, s a pénzt gazdagság gyanánt tekinteni. 
A gazdagság az, mi eleget tesz a törvényes srükségeknek, s a 
politikai gazdászat azon tudomány, melly ugy rendezi el egy nem
zet különféle alkotó részeit, hogy jobb létet és nagyobb boldog
ságat biztosítson annak. A népek szükségei, mellyek béke idején 
a királyok tudomására jutnak, nem tűrik az elvontságokat s a 
huza-vonát, hanem határozott és társadalmi feleleteket követelnek. 
A tenglidiaégnek (Proletariat) van-e joga az élethez? van-e joga él-

. vezni munkáinak gyümölcsét? miként emelendő az ki jelenlegi meg
aláz6 helyzetéből? elég-e az önmegadást ajánlani neki? elég-e könyö
rületet gyakorolni irányában, vagy kötelesség mindenkinek megadni 
az eszközöket, hogy teljesítse s11ját hivatalát, gyakorolja ~;~ajat jogait, 

. kifejtse saját tevékenységát? .•. E kérdésekre a feleletek, mellyek 
legalább megkiséreltettek, ne kerestessenek R gyakran esztelenül 
önhitt könyvekben, hanem a parlamentekben s a ministeriumoknál, 
mellyek sokkal többet érvényesitenek, s a gyakorlat által támo· 
gattatnak j s érzik, hogy nincs többé idő a vitatkozásra, hanem 
tenni kell most, midőn olly élénk a mozgalom, s kiegyeztetni 
a ezemea érdek számitásait a szeratetet lebelő erkölcstao sugal• 
lataival. 
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Javltások. 

S a részint gyilkos, részint képtelen tanok közepatt sok ja· 
vitás történt, mert az emberek jobbak elmélcteiknél. Napjainkban 
a törvényhozások ezentesitették a személy· és vagyon·egyeplösé· 
get vagy legalább kezdeményezést tettek az iránt; maga Török
ország is megsemmisítette a mamelukokat és janicsárokat, s töri 
a keresztényeket; Anglia felsiabaditotta a katholikusok at, Schweiz 
az 1:1 helotáit; Oroszország megváltja a rabszolgákat: a zsidók köz 
törvény alá keriilnek, s lemondva a nemzetiségről, egyházzá szán· 
dékoznak alakulni. Az állapotok nem agyenllík, de mindenkiben 
egyenlő a képesség minden hivatalra, mellyet megérdemel; egyenlő 
az alávettetés a törvénynek, az adóknak, a katonai szolgálatnak. 

A sauverainség visszaszerzi a hűbéresektHI a hatalom ma· 
radványait egységesitvén magát: minélfogva a közigazgatási hata
lom teljesen el lesz válasziható a biróitóL A régi köztársaságok
kal eJtiintek az aristokratikus hatalmak: a:r. apró vasali uraságok 
megsziintek, midön elismertetett Németország fejedelmeeskéinek 
teljes souverain·itása. Egyszersmind követelik, hogy az állam 
csupán a azorosan vett szükség határai között foglalkozzék a tár
sadalmi igéoyekkel, s az egyesek jogának csupán az összesek jog
érdekében szabjon korlátokat; most már többet adnak a valódi, 
mint az akadernini szabadságokra. 

Hol államvallás uralkodik, betilt ható az eltérő istenitisztelet, 
de többé senki sem fürkészi a magán hiezemeket vagy gyakorla
tokat. Tisztán erkölcsi hatalomra szorittatván az egyházi férfiak, 
javaik ugyanazon adóknak, személyeik ugyanazon törvényszékek
nek vannak alávetve, s a kánoni jog mindinká.bb szűkebb térre 
szorittatik. Ha egynémelly országokban (Anglia, Norvég, Svéd· 
ország)· a· papság részt vesz a törvényhozó hatalomban, e jogot 
nem mint külön és saját ezéHal biró outály, hanem inkább mint 
a patriciatus elemeinek egyike gyakorolja. A nemesség, még ott 
is, hol mint politikai testület tartotta fen magát, el vesztette ingat
lan javainak nagyobb részét, s több helyütt a törvényhozási sza
vazatot, a polgári, községi, katonai hivatalok, s az egyházi méltó
ságok kiváltságát; földesuri joghatósága megszorittatott s fölebbe
zésekt81 tétetett függővé ; alá van vetve az adóknak, a katona
állításnak, a rendes törvényszékeknek; szaporodni látja maga kö
rül a mövelt és iparos egyéneket; a szabad 'polgári örökösödés 
megingatta ~azdagságainak állandóságát. A rou ministerek törvé
nyetil hagyván a hallgatást és mozdulatlanságot, a nyilvánosság 
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miodinkább tért" foglal, és pedig nem csupán alkotmáQyos Qrszá
gokban i PoroszorazAg királya megengedte vitatkozni a közigazgatá.R 
fölött, Dania uralkodój 'l fel11zabaditotta a sajtót: s hol nyilváno3· 
ság van, ott napjainkban elegendö szabadság is van. 

A háramlás (fiscalitás) megszüntettetett, ha nem máskép, köl
csönös szerzödések által. A köz-bizalom egyike a pénzUgy alap
jainak, ép ugy miként a hasznos gazdálkodások s a számadasok 
nyilvánossága; a vert pénzt illet8leg mindinkább kiszoruln ak a 
téves nézetek i szabályoztatnak az ocsmány börzejátékok; ugy 
rendeztetnek a vámok, hogy ne legyen ezükséges a csempészet 
erkölcstelen gyógyszere. Sok polgári rendszabály, mellyek a köz
jogból eredtek, ezzel együtt érvénytelenittettek : illyen az atyai 
örökség egyenlőtlen felosztása, s a nök megrövidítése az örökeé
gekben. J 61chet némellyek által meg lett támad va, a végrendel
kezési jog minden törvényhozá~biLD tiszteltetett: az atyai tekintély 
megszorittatott, de fentartatott i hol a házassági elv á l ás meg van 
engedv~, indokai kevesbittettek. 

A legföbb fontosság, melly a közép km·ban a földbirtoknak 
tulajdoníttatott, nem ment feledésbe i de jobban fogták fel. az ingó 
tulajdon eszméit, B az alkotmányokban nem csak az iparnak, ha
neJ!) a gondolatnak is képviseletet engednek. A jelzálogak nyil
vánossága biztositotta a hitelt, s kevesbítette a pörlek edések okait 
Az adót illetőleg egyhangu a nemzetgazdászok véleménye, .hogy a 
jövedelemre és pedig a legnagyobb mérsékeltséggel kell kivettet
nie, s hogy meg lebessen azt tagadni, ha felülmulja az állam valódi 
szüksé-geit i akarják, hogy a fizetök képességeihez arányosittassék, 
mint ára a társadalmi védelemnek és ellínyöknek, többel tartozván, 
kinek több van biztositva. Egyátldán helytelenitik a személyes 
adót, melly nem a jövedelmet hanem a létet sujtja, s melly kez
detben a katonáskodá.si kötelezettség pótlányául hozBtván be, most 
azzal együtt fentartatik. , 

A tudományok nem hitték bevégzettnek küldetésöket, ha 
hóditmányaikat a közjó erdekében nem alkalmazták. A népszám
lálás behozatalával könnyitették az adók méltányos felosztását i 
jobban fékezték és szükség szerint osztották meg n vizeket, a jó
tékonyságnak tanácscsal szolgálnak, mint kelljen javitania a kór
házakon és börtönökön. A nemzetgazdász tanulmányozza a mun· 
kadijak mártékét i mennyire kell rendszerezni a munkás osztálya· 
kat B· nélkül, hogy akadályoztatnék az ,egyed ösztöne és értelmi
sége; miként tenni kevésbbé eanyaruvá a gyermekek munkáját a 
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gyárak ban i milly intézmények könnyithetik a szegényeknek ve
rejtékkel szerzett javaik jobb használatát j miként lehessen öket gaz
dálkodás hoz, előrelátáshoz szoktatni j mikén t mozditani el ö a vállala
tokat földhitel és leszámítolási bankokkal ; mit kelljen tenni, \hogy a 
közhasznú nagy munkAk a magánzó nagyobb javára szolgáljanakj mi
ként egyeztetni össze a kincstár érdekeit a sorsjátékok, a só-adó, a 
vámok s más egyéb közvetett adók kevesbitésével j miként kelljen, 
ami főfő feladat, arányba hozni a népességet a léteszközökkel. 

S már javítva van a viszony a szegény munkája s az élve
zetek között, mellyeket megszerezhet j az emberi fáradság nagy 
része a természet ingyen-erőire vitetett át j a munka mindinkább 
sokasitja s a szabad verseny illöbb arányban osztja fei a társada
lomban a hasznos dolgokat, növelvén a termékek mennyiségét1 

vagyis lelletségessé tévén a szükségek kielégitésé_t. 
Nevelé~. 

A társadalom belátta, hogy nincs joga büntetni a biint, ha 
minden eszközt fel nem használt annak akadályozására. Erre 
nézve leghatályosabb a nevelés, melly ha czélul tüzi összhangba 
hozni a· társadalmi szükségekkel a tény eket, érzelmeket, számítá
sokat, meg fogja kimélni a törvény kényszeritB közbelépését. Innen 
van, hogy annyit foglalkoznak a neveléssel: s végtelenü! szapo
rodnak az intézetek i de, fö hiba, egy egészen különbözö társada
lom rendszerei tartatnak meg azokban j és megvesztegetbetli 
emberekre bizatott azon rendszerek alkalmazása, mellyek testüle
tek számára készíttettek. Feloszlattatván a testületek, a rend
szereket is gyökeresen át kellett változtatni. 

Ez irányban történtek némi kísérletek. A népet csak köny
nyü modorban lehet oktatni j nem terhelendll emlékezete anélkül, 
hogy ne fejlesztetnék erkölcsisége j hanem azon kell lenni, hogy 
a gyermeket javítsák a dolgok, mellyeket tanul, s a módszer, 
melly ezerint azokat tanulja. 

Az anyák nem igy közlik-e a szó által gyermekeikkel a he
lyes és jó eszméit? S épen az anyai nevelés fölött elmélkedve, a 
freiburgi Girard Gergély atya (1765-1850) azt gondolta, hogy 
a nyelv tanulmánya, melly elvégre is a gondolat tanulmánya, leg· 
alkalmasabb eszköze lehet a nevelésnek, ép ugy, miként els8 
eszköze ; azt kivá.nta, hogy az emlékezet és értelem minden gya· 
korlatával valameily vallásos és erkölcsi leczke, egy érzelem köt
tessék össze. A zürichi Pestalozzi Henrill (1745 -1827) módszere 
J!,Zt eszközli, hogy a nl:ivendék önmagától fejleszti ki saját néze-
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teit és tulajdonságait, fiiggetlenfll a neveli:S magán dleményeit81, 
B hogy saját ismereteit a tárgyak kiegészitö és lényeges részei
nek megkülönböztetett ismeretére alapítja, ugy, hogy a meater a 
növendék által képeztetik, s az viszont ösztönt ad ennek j a cse
lekvés összeköttetik a tudácsai j összhangzólag gyakoroltatnak a 
gyermek természeti, erkölcsi és értelmi képességei. De túlvivén 
Locke egy eszméjét, a nevelés alapjául a mennyiségtant tette, 
mintha nem volna szabad az öntudat s a sziv által bizonyitott 
igazságokat is elfogadni. 

A népet inkább erkölcsileg nevelni mint tanulmányilag, és 
pPdig olly módszerrel, melly mindenkinek ki>nnyen megérthetB, s 
olly kevés költséggel járó legyen, hogy ne kelljen a kormányra 
szorulni1 ez volt a ezé!, me11yet Laneaster József (1777-1838) 
maga elé tüzött. Már a skót Bell Andrá&, anglikán pap (--1832), 
lehetőnek találta a növendékek oktatását maguk a növendékek 
által, s ez eszme alapján egy iskolát nyitott Madrasban. Anélkül, 
hogy erréli tudomással ·birt volna, Laneaster életbe léptette az l:l 
kölcsönös oktatását j gépies eljárás ez, mellynél fogva a gyerme
kek egymást oktatják, s a jobbak igazgató, padfelügyelö, meater 
szerepet visznek, egynek vezetése alatt, ld inkább felügyelő mint 
oktató. Lon.don legnyomorultabb negyedében iskolát nyitott (1799), 
mellyben a gyermekek a többi iskolákhoz képest fél áron tanul
tak olvasni, írni, számolni ; megkímélte a könyveket, egyetlen, a 
falra függesztett példányt másoltatván vagy homokban ujjal, Yagy 
palatáblán j aláirások u~ján ingyenessé tehette az oktatást, s min
denkit bámulatra ragadott, hogy egymaga a növendékek ezreinek 
volt képes megfelelni. Csakhogy egyik másik egyházi férfiúnak 
nem tetszett a dolog, mert ö quaker volt, s minden felekezetbeli 
egyéneket befogadott j ö maga sem igen tudott magalkudni a ne
héz körülményekkel, mellyekkel minden ujitónak küzdenie kell, s 
igy adósságok és üldözések között nyomorú életet élt. 

M6dszere, daczára a mindennemü cllenmondásoknak, elter
jedt, s bevihető volt a q ba a vallásos érzelem· is j· mert most 
(Owenen kivül) senkisem fogadja el az E m i l azon különcz véle
ményét, hogy az első korban mellőzni kell a legfőbb lény eszmé· 
jét. D~ a gyárországokban folytonos munkára lévén kényszerítve 
a szülök, elhagyjá!( gyermekeiket, kik nyomorban és erkölcstelen
ségben növekednek fel. E siralmas elhagyatottságon a gyermek
menhelyekkel segi1ettek j kittlnő intézmény, csak ne térjen el 
czéljától, ne ragadja ki a gy•wmeket állapotukból, ne lazitsa a 
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seftlHk ~s gyermekek között ama köteléket, melly mindig leghat
hatósabb óvszer leend a vétek ellen. 

S átnlában a népoktatás gúny és csalódás lesz ott, hol meg
tanitják irni és olvasni, anélkül1 hogy e tudományának 'hasznát 
vétetnék vele. Mi a magasabb oktatást illeti, melly igen gyakran 
szül mtisodrendü tehetségeket, de nem nagy értelmiséget, a kor
mányok még most is egyedáruskodni igyekeznek azzal, annyira, 
hogy megvonják az atyáktól a becses jogot olly eszmékben ne· 
velni gyermekeiket, mellyeket jobbaknak hisznek 1). S a nevelés 
és oktatás dolgában igen gyakran nem tudják, mit akarnak : birál
gatják a régit, nem tudnak megegyezni az uj iránt j tapogatózva 
járunk, s nem vagyunk biztosak az eredményekröl: annyira igaz 
ez, hogy nem az alappal, hanem a módszerekkel bibelödünk: 
Mit mondjunk azon utánzó országokró!, hol másolni akarják a 
módszereket, mellyek egész más országok részére készültek, s 
mellyek határozottan ellenkező czélra irányulvák azzal, mellyet 
amaz országoknak szem előtt kell tartaniok ? mit azokról, kik 
folytonosan a szabadságot hordva ajkaikon, zsarnokilag utánozzll.k 
az oktatás egyedáruságát j az atyákra, kik kötele;;ek, s ugyanazért 
jogositvák a legjózanabb ok ta tás t adni gyermekeiknek, s követ
kezésképen önmaguktól választani meg 8 meatereket és módsze· 
reket, mellyeket legalkalmasabbaknak tartanak, rendszereket és 
meatereket tukmálnak, mellyeket a polgári hatalom ir elö? 

A jótékonyság más tekintetben is mindinkább szemesebbnek 
mutatja magát az emberiség sebeinek fölfedezésében, a elmésebb
nek azok gyógyitásában. A kórházak javittattak, a mennyire ez 
megvesztegethető kezek között lehetséges; akarják, hogy a sze
rencse-játékok ne legyenek állami jövedelem-források, ne temető 

a talált gyermekek házai, ne kinzás a szeretet rnüvei. London
ban a tengerészek részére mcnházat nyitottak egy hajón, melly 
részt vett a trafalgari ütközetben (Dreadnought), minden nemzet
belit fölvévén abba, mint ollyakat, kiknek közös hazájok a ten
ger. A katholikus orsz.ágokban ujból behozattak 8 betegápoló 
rendek j s a szürke és szeretet-nénék majd átkokkal, majd biza
lommal találkoztak a gépek e századában. A süket-némák neve-

1) Schellinl!' sok jeS e'zm~t rakott le 11.z oktatfura von'ltkoz6lag a fei
olvasásaibR.v, mellyeket az 11kademiai tanulmányok uJ6d,zere fólött tartott. De 
még jobbak fejtettek ki a franczia pairek kamrájiiban 1843 és 46-ban. E te. 
kintetben Thien mUve is kitürö. 
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lése tökélyesbittetett ; a vakok oktatasa bebozatott ; gondoakadtak 
a merevitő görcsben szenvedök megmentéséről. A társulások 
mindinkább terjedő elvét a szeretetre alkalmazván, kölcsönös se
gélyzés, tűz, jég, viz kár ellen biztosító egyleteket boztak létre ; 
ismét másokat az árvák, vagy elhanyagolt gyermekek, a veszély
ben forgó, vagy elbukott nők s a kitett gyermekek segélyzésére, 
melly utóbbiak száma ijeszt8 mérvben szaporodik 1). A S z e n t
g y e r m e k s é g társulata egyesiti ifjainkat ama gyermekek meg
mentése végett, kik ezrével tétetnek ki Chinában. Egy oceaniai 
társ ú lat neveli az uj népeket; egy algiri tériti az afrikaiakat; má
sok a rabszolgákat váltják meg, s azon vannak, hogy végkép 
megszünjék a rabszolga-kereskedés : s nem lehet eléggé dicsérni 
a téritök, e békés hódítók buzgalmát. 

Börtönök. 
Azokra nézve, kiket a szükség vagy tudatlanság bünre visz, 

a javítás és njjászületés eszközévé igyekeznek tenni a börtönö
ket. Anglia, miután elvesztette amerikai gyarmatait, Uj-Hollandba 
szállittatta vétkeseit, megalapitván délen az uj-walesi gyarmatot i 
aztán 1817-ben a Van-Diemen,földön állitott egyet: s az önkén
tes kiköltözottek is bámulatosan boldogultak ama ~endkívül termé
keny és vadállatoktól ment földön, hol a nyájak. nagy jövedelem 
forrását képezik, csak utak és fehérek legyenek ott; és virágzó 
városok alakultak olly egyének b öl, kikkel Európa csak börtönöket tu
dott volna megtölteni. Azonban ugy találják, hogy az átezállitás al
kalmával megrontja egyik a másikat, a szolgálatban roszabbakká 
válnak, s ama büntetés nem riasztja viasza öket a büntöl. 

1787 -ben Rusch tudor Franklio házában felolvasásokat tar
tott a n y i l v á n o s b U n t e t é s e k n e k a b ü n ö s ö k r e v a l 6 
hatásair611 mínek folytán a börtönök javítása végett 
egy társulat alakult, melly a vezeklési rendszert hozta be. l 790-
ben Philadelphiában az á ll a m-b ii r t ö n alapittatott, melly tiz te
kintélyes polgár vezetésére le t t biz va, s a bebörtönzöttek vizsgá
lat alatt lévökre, súlyos és könnyü véteégekért elmarasztaltakra, 
kóborlók éa adósokra osztályoztattak i minden rab saját javára 
dolgozott, s a jóvisalet büntetés-rövidítéssel jutalmaztatott. Éjjel 

l) Necker 40,0fl0-re becsülte a gyermekek szllmit, kik 1789. eH!tt kité
tettek s FrancziaorszAg Ö•~zes menhllzaibRn ápoltattak; 1815-ben 67,1166-ot szll.
mitottak; 1819-bPn 99,346-ot; 1834-ben 129.699-et, s mintegy 10 milli6ba ke
rültek. Oontreenq_uétea sur les enfanta trouvéa, 1839. roájao. 
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nappal el voltak különitve, mig az auburni bartönben nappal egyfitt 
dolgoztak, de hallgatogon ; e két rendszer mindegyike magáuak 
igényli az elllnyt, de abban egyeznek, hogy megakadályozzák a 
bünragályt a foglyok között. Anglia utánozta, de jó eredlllényt 
csak egy két emberbarát volt képes felmutatni, mint l'· o. Fry 
asszony, kinek Newgateban sikerült megjavítani a nőket. A genfi 
(1820) s a lausanei (1824) javítóházak dicséretes eredménynyel 
müködtek, B most már minden müvelt országban vannak illy inté
zetek, vagy legalább ohajtják azokat. 

Szóval, a szenvedések egyetlen neme sem kerüli ki a tudo
mány és jótékonyság figyelmét, mellyek kezet fogva mindentttt 
ott teremnek, hol vigaztalni, segélyezni, felvilágosítani kell ; de a 
tapasztalás azt mutatta, hogy mire sem mennek, vagy rosz ered
ményt szülnek, ha a vallás által nem ihlettetnek; s hogy az olai, 
melly helyre:l.llit és megerösit, csak az olt:l.rról bugyog fel. 

Az alkalmazott eszközök tehát csak leplezők. A közben né· 
mellyek éhen halnak, másokat a túltöltekezés öl meg. Mind 
mélyebbé válik az őrvén1 a milliomos vállalkozók s a szükölködő 

cunkások közöt~ minélfogva kevesek ragadják magukhoz az ipart 
B puszta kenyérre szorithatják, vagy ma·holnap utfélre dobhatják 
a népet. Földművelő országokban a bér-rendszer javította a földe
ket, egyszerűsitette a köz és magán kezeléseket, de nyomorba 
döntHtte az alsóbb osztályokat, mellyek kénytelenalt mindent a 
bériHnek engedni át, kinek a lehető legnagyobb hasznot kell haj
hásznia s a jó indulatu pártfogottság minden kötelékétől feloldattak 
a hagyományos birtokosok, a vallásos vagy ajtatos testületek irá
nyiLban, mellyek földbirtokaik gyümölcsei közé számították pa
rasztjaik életét. Lehet-e a nemzetek leggazdagabbjának nevezni 
azt, hol minden évben az emberek nagy száma vesz el éhen? 

Soclallsták. 
Ezen és más egyéb bajokra, mellyeket ingerülten festenek s 

miattok a jelenlegi társadalmat okozzák, gyökeres gyógyszereket 
keresnek a socialisták. Egymás között meghasonlott felekezetek 
ezek, nem csak az alkalmazások életképességét, hanem az elvont
elveket illetőleg is; mellyekben azonban a régi demokratikus esz
mék az ipar nj fejlődésével társultak, czéljuk levén reformálni a 
személy és tárgy-jogot, átaJános elméletre vivén azokat vissza. Azt 
hiszik tehát, hogy a nemzetgazdászat mitsem ér, ha csak az egész 
társadalmi rendszerrel össze nem olvad, s ujbó1 gyurják a vilá
got; nem többé a mult, sem a jelen, hanem a jövő böJesészei 8k, 
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kiknek tudománya kinyilatkoztatás, módszerök a történet, czéljok 
az össztét, vagyis azonositása a vallásnak és bölcsészetnek az élet 
és tevékenység, vagy hogy ugy mondjuk, a társadalom egy tudo
mányában. 

Salnt-Simon. 
A párizsi Saiot-Simon Henrik (1760 --i 825), ki, jóllehet 

magas származásu volt, egész szivével a népen csüggött; érezvén 
a társadalmi elsöbbségek igaztalanságát, jelszóul tilzte "Javítani a 
szegény osztály sorsán." n Ha ma ( mond á ö) minden, királyi vér
b lU szárma&zó herczeg, a korona tisztviselői, az állam-ministerek, 
püspökök, s ráadásul Francziaország tiz ezer legnagyobb birto
kosa meghalnána&k, sajnálatra méltó esemény volna, mert igen de
rék egyének ; de az állam egy hajszálnyi rövideéget sem szenvedne, 
s holnap e harmincz ezer kidőlt oszlop pótolva lenne, ez1·en meg 
ezren levén ollyanok, kik képesek azt tenni, mit a vérherczegek, 
ministtlrek, nagy birtokosok és fllpapok tesznek. Ellenben kihal
ván a föbb kézmüvesek, a föbb terme)ök, vegyészek, természettu
dósok, festök, költök, e három ezer egyén nem lenne pótolható. 
A nép sokat nyert az utolsó küzdelmekben, a f'dleg önmagának és 
szlikségeinek tudatára jutott, ugy hogy többé nem hisz a szenve
dés és elnyomatás szükségességében. De ha meg lett is szűotetve 
az aristokracziai hűbérség, még mindig tart a gazdagságé, s mig 
egy rész hanyélve élvez, fáradság és nélkülözések osztályrészök 
azoknak, kiknél van a munka, a szellem, a polgárosodás hatalma. 
Ama jómóduak, kik a polgári jogok teljét bírják, Francziaország
ban a népesség huszonöt százalékát toszik i meddő egyének, kik 
törvényeket hoznak a többiek részére, Aközben a véletlenre 
bizzák a polgárosodás el8menetelét; esetlegesen müvelik a tudo
.mányokat ; eseti egesen alkalmazzák azokat ; a fölfedezések érvénye
sitetlenül hevernek, mig valameily tökepénzes kapzsisága meg nem 
töri a gyári azokásokat i a bukások és divatváltozások a munkások· 
ezreit döntik nyomorba; a véletlen gazdaggá tesz egyiket mási
kat örökösödés utján ; a gépek és tökék hűbérjószágot képeznek, 
mig a többiek előtt, kik nem birtokosok, minden ut el van zárva 
tehetségök érvényesitéséhez. Szegények azért vannak, mert sokan 
nem saját1 ész vagy kézi munkájok, hanem másokéi után {,}nek, a 
annyit fogyasztanak, hogy a munka nem elégséges az illy dolog
tatanok s egyszersmind a fáradozók fentartására: és vannak sze
gények azért, mert azok mag!n-alamizsnáira számítanak, kik as 8 
földjeiket és tökéiket bérlik." 

XVIII, 62 
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A hazafiaktól s a Buonapartistáktól származó sz a b a d e l v ü 
(liberalis) elnevezést Saint-Simon az i p a r os szóval helyette
sitette, melly jobban ráillik olly egyénekre, kik békés eszközök· 
kel állandó rendet akarnak meghonosítani, 11 belölteni az lsten 
akaratát, melly abban áll, hogy mindenki munkálkodhas8~k, s 
mindenki munkája ezerint vagyen jutalmbt. A Bentham által hir
detett önzés nem venné elejét a magán és átalános érdekek kö
zötti összeütközésnek: miért is Saint-Simon a rokonszenvekkel cse
rélte azt fel, s az egyedi ösztönt a nagy emberek vezetésével helyette
sítette, kik ihletök, és kezdeményezök. Mindazáltal Bentham el
méleteit fogadta el ; csakhogy mig ez meg nem mondotta, miben 
áll az átaJános hasznosság, ö azt a termelésbe he
lye~te j szabatos eszme egy határozatlan helyett. 

Miként az anyagi rendben a szegények szenvedései a a tör
vényhozási gyógyszerek el.égtelensége, ugy az erkölcsi rendben a 
bizalom-hiány rágódnak a társadalom testén. Elenyészett a vallá:
sos, el a politikai hit ; az erőt ravaszság váltotta fel; nincs többé 
igazságosság, hanem csak tehetetlen önzés ; esküsznek és megsze
gik az esküt, a szerint a mint a pártérdekek kivánják ; a tekin· 
tély és szabadság olly szavak, mellyeket kölcsönösen hangoztatnak, 
de mellyek senki által ntlm értetnek j a büntetés boszuál1ás, nem 
pedig üdvös fenyítés, s nem jobbitási eszköz; a nevelés ziirzava
ros oktatás minden határozott czél és tekintet nélkül az egyedi 
hajlamokra s az átaJános szükségekre ; a siralmaB klassikai isko· 
lák meddő gögöt keltenek az emberekben, kik ismel'ik Homert de 
nem a bibliát, ismerik Helvetiust és Dnpuyt de nem az evange· 
liumot, sem a katechismust hacsak nem Voltaire után. Az önzés 
felszabadítja a szenvedélyeket, s kioltja az érzelmeket; a szarelem 
üzérkedés, gyermekjáték az irodalom ; a költöknek nem marad 
egyéb hátra, mint gunyolni azt, mit látnak, és sohajtozni valami 
jobb után, mit meghatározni nem képesek. 

Hogyan orvosoltassanak e bajok? Ép ellenkezőjét téve annak, 
mi eddig történt. A mult két nagy korszakra oszlik, a pogány
ság és kereszténységére. Ke:adetben mindkettö átaJános hitelre 
találván, rendszerezték a társadalmat (szervezeti korszakok): 
azután bölcsészek jöttek a i tészeltek (i t és z e t i k o r sz ak o k ), és 
itészetök ledöntötte az előbbi épületet: melly rendezés és rombo
lási munka között az emberiség folytonosan, csalhatatlanul halad 
az lS három nagy szervében, a tudomány, miivészet és iparban. 
Most egy itészi korsz~k zürzavarában élünk, s egy uj szerveze~it 
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kell elé:Skés11itenünk, mellyben Rz érdekek, rokonszenvek, intélmé
nyek egyesüljenek s ugyanazon központ felé tartsanak. A ke
reszténységet, melly tévesen fogatott fel vagy megromlott, ismét 
"' felebarát, s f8leg a szükölködö osztályok ezeretetére kell vissza
vinni, növelvén az iparos tevékenységet, egyenlBen osztván fel an· 
nak haszuait, s szabályozván azt egy hierarchikus hatalommal, a 
középkor Egyházának mintájára. Kezdetben az erő uralkodott, s 
nyilvánulálla a háboru, következménye a rabszolgaság volt, mind 
ez a sokaság hátrányára; ellenben a társulás, az ipar, az értelmi· 
ség városokat és nemzeteket hoznak létre, felszabadítják a rab
szolgát, megváltják a gondolatot. Megszüntetni amazokat, hogy 
emezek átalános társulAara vezessenek, ez czélja az uj tudo
mánynak. 

Minthogy az emberek hisznek annak, ki társadalmi jólétet 
igér, e kérdések népszerüek lettek : a hirlapok mindent elkövet
tek, hogy előmozditsák az ipar növekedését, s megtörjék a politi
kai segédeszközök varázsát; küzdöttek a tiltó rendszer ellen ; fel
tüntetni igyekeztek a tudósok, munkások, müvészek fontosságát, s 
kisebbiteni a harczosokét; szóval, azon voltak, hogy levetvén a 
trónról a gazdagságot és politikát, a munkásokat ültessék arra. 

Az Isten ezen országa felállitásának mi áll utjában ? A hii
bér maradvalnyai, vagyis a tulajdon, melly esetleg és nem érdem 
ezerint száll át. Le tehát az örökösödési joggal, s az eszközök 
a képesaég mértéke ezerint osztassanak fel. Illy módon az ipar 
mindenkit sajé.t Lelyére állitand ; a kormány bank leend, melly a 
nemzet minden javait átveszi, hogy ollyanaknak oszsza ki, kik. 
jobban tudnak azokkal élni. De ez felbontja a családot. Le 
. tehd.t a családdal, a nB ezen rabszolgaságával : a n ö függetlenitse 
magát az atyától, ki eladja, a férjtől ki megveszi öt; s legyen ö 
is termelő : a gyermekek ne házi önzésben, hanem a társadalom 
szándékai ezerint neveltessenek. 

A fejszét tehát a jelenlegi társadalom gyökerére irányozták; 
eltörülték az örökösödést; kikiáltották, nem a javak igazságtalan 
közöaségét, hanem azoknak képessdg szerint való felGsztását. A 
Saint-Simonisták tanaik diadalát vélték láthatni az 1830-iki forra
dalomban, mellyet a munkás osztályok olly nagy önzetlenséggel 
inditottak; s az ipar, a bankok, a jelzálogok, a lelenczek, a kös· 
munkák, a szegényUgy, a társulals, söt a történelem és szépmiivé
szetek ·fölött is eszméket hoztak forgalomba, mellyeket oem ök 
találtak ugyan fel, de dogmatik~~oi alakban olly Ugyesen állitották 

62• 
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egybe, hogy sohasem fognak azok többé megszünni közkincs lenni 1). 

Az e klektismusra halálos csapást mértek; éleselmilleg biráigattAk 
a többi rendszereket j a tudomány ok átaJános össztéte, mint mód
szerök kiegészítése, megtartatott nagyjából j a bölcsészet, miJilt az 
élet-tudomány, valódi ezé l ja kitüzetett. 

Akkor, nem többé papoktól, nem olaszoktóJ, hanem egy 
nem is keresztény felekezettőllehetett hallani kikiáltatni az Egyház 
és katholikus papság polgárosító fontosságát, s a két hatalom elvá
lasztasának szükségességét j és hirdettetni, hogy a szellemi haladó
ban van, midön a világit alárendelni, vagyis· a születés és hóditll.si 
jogokat a képesség jogainak alávetni törekszik, s hogy a katholi
kus papság volt első, melly egy, a békés erők alapjára fektetett 
társadalmat hozott létre 2). 

Az önz8 világ közepatt meglepő volt látni e gazdag és te
hetséges ifjakat, miként mondanak le személyes eli:Snyeikről, hogy 
az összesek javának áldozzá.k fel azokat, miként vetik ali. magu
kat a gyakorlatnak és közös életnek ; látni nagy tudósokat, mi
ként lesznek muokásokká, szakácsokká, s szállnak szembe a jó 
legveszélyesebb mert legfélelmesebb ellenségével, a nevetségessel; 
s miként hirdetik a tekintély szükségességét ép akkor, midlln di
vat volt azt hitelétől megfosztani. Aztán a gondolkozók figyeimét 
nem kerülhette ki, miként jutottak egy ipar-rendszert8l vallásihoz, 
a legnagyobb szabadságtól a pápasághoz, Bentham írott törvényé
től az élőhöz. Miként ez, a hasznosság elvéb8l indulván ki, kény
telenek voltak megtagadni a jog halhatatlanságát j ha az egyé~ meg
sziint önz6 lenni, a társadalmi test lett azzá ; ugyanazért a té
nyek, mellyek csak annyiban beoaültetnek, mennyiben a tllrsada· 
lomnak használnak, vagy durva azoigáJatokban vagy magasztos 
hevélyben állanak j a vonzalom, szeretet, vallás, müvészet, áldoza· 
tok magukban véve mitsem érnek, hanem csak mint a termelés 
eszközei. 

Aztán a. termékek felosztálla il a termel6k nevelése végett 
papságra van szlikaég ; miértis a tan vallássá változott át, Dem 
csak az ipar ás kereskedelem, hanem az érzelem, az eszmék, a 

') L!\sd a Globe-ot: Erepolieion de la doctriM Baint-Simonienne. 
1) Már Campanellánál is feltalálható a javak ktlzössége, a család, a haza, 

a uem1etlség eltörlése, a közBsen gyakorolt f'cSldmilvelés, a hierarchia fe16.lrlll 
lefelé, a ga1dagságok felosztán a képesség éN munka s1erint1 " végre a pápa
lág. De 111011arohia hilponioa. 
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fölfödözések fölött is gyakorolván hatalmát. Ido jutva a Saint
SimoniamuB istenuralommá és eretnek ábrándképpé fajult, a ke
resztény önmegtagadás helyébe a kéjek szabad élvezetét B a szen
vedélyek kielégítését állitván; t> midön Rodriguez által kérdez
telve, vajjon fel fogja-e minden gyermek ismerhatni atyját? En
fantin, a felekezet legfőbb feje, azt feh,)te volna, hogy a nőnek 

álland jogában ezt eldönteni, a jobbak elpártoltak ama zászlótól, 
B a kárhoztatás tiszteletre méltó egyéneket és olly tanokat is ért, 
mellyek sohasem fognak meghaln,i. Mert a Saint-Simonismus áta
lánossá tette a szegény I)Sztály iránt való érdekeltséget, melly 
észlelhető a regényekben és költeményekben ugy, miként a kama
rai viták és kormányi rendszabályokban. 

Fourier Károly. 
Korábbiak, de jeles tanítványokban kevésbbé ezerencsések 

voltak Owen és Fourier Károly (1772-1837). Ez utóbbi maré
szen fedte fel a sdzad bajait, a legalsó osztály szenvedéseit, a
kéjelgő bünt s a nyomorgó becsületességet, a politika romlottsá
gát, a családi egyenetlenségeket, az összeütközést a rend és a 
természeti szépség között, s a világ erkölcsi ziláltságát, Ő tehát 
az öt-féle mozgás elméletét állitotta fel, mellyek: az a n y a g i1 

a világ vonzatása, fölfedeztetve Newton által j a s z e r v e s, jel
képi vonzatás a sajátságokban; az ö s z t ö n i, a szenvedélyek 
és ösztönök vonzatása ; a p a r á n y i, vonzatása a súly talan 
testeknek ; a t á r s a d a l m i, vonzatása az embernek jövő ren
deltetése felé. A szenvedélyek csak azért lesznek bünökké, mert 
a társadalom helyteleniti azokat. Igy ö ; anélkül, hogy észre 
venné, mikép a szenvedélyek magukban véve sem jók sem roszak, 
hanem erök, meHyek által az emberi szabadság nyilvánul : kiir
tani azokat, lehetetlen, nem akarni korlátozni bün j s az összhang 
nem akkor áll elő, ha átengedjük magunkat azoknak, hanemha egyen
súlyba hozzuk a jogot a kötelességgel, két oily eszme, mellye
ket megfejteni lehetetlen, de meg nem tagadhatók. 

Ő tehát, mint élö erőt, hasznosit~Lni akarta a szenvedélyeket, 
s a feldaraholtság helyett, töke, munka és tehetség ezerint társi
tani czélozta az embereket, mit a szenvedélyi vonzatás segélyével 
hitt létesithetönek. S a munkát gyönyörökkel füszerezte; a szeny
nyee falvak helyett, kényelmes és választékos munkás kaszárnyá
kat (p h a l a n x t e r i a) torvezet t, mellyekben a hasznosság ne le
gyen feláldozva a fényüzésnek, sem az építészet a szükségnek j s 
mellyek a mindencemü munkll.sok csoportjai által lakaseanak, kik, 
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cserében a forgatható munkákért, minden javaikat a tulajdonosok· 
tól kapják. Illy módon mcgszünik a tulajdon s a földmivelési 
munka feldaraboltsága j mindenki hajlama ezerint választja meg 
foglalkozását, a felhagy azzal, ha elmegy a kedve tőle; kgzö11en 
dolgozván, versenyezni fognak : ismervén kölcsönös fontossagukat, 
a tökepénzesek megbecsülik a munkásokat, s ezek viszont amazo
kat: senki sem fog érezni szükséget, nem lesz korlátozva a vágy, 
nem megalázva az önszeretet ; saját illetékét mindenki a t8ke, a 
munka, a tehetség arányában fogja kikapni. Majd ha a fáradsá
gosabb és aljasabb munka jobban leend jutalmazva, s utat nyi
tand a nagyobb gazdagságra, menoyi neheztelés fog eltünni a vi· 
lágból ! Aztán az összes csoportok közre fognak müködni, hogy 
vagyont, tiszteletet, elismerést biztositaanak a nagy embereknek, 
kik az egész emberiségéi. Hadseregek fognak alakulni, nem 
öldökl8 katonákból, hanem iparosok és tud6sokból, kik mindenüvé 
segélyt viendenek, hol szükség lesz arra. 

A részletek, mellyekbe bocsátkozott, hogy biztositsa csoport
jainak a gyönyöröket, könnyen hozzáférhetők voltak a gúnynak j 
botrányosnak látszott ama házi egyesület, a férfi- és nő-kedven

ezek, a nemzök és szülök, a völegények és menyasszonyok kü
lönféle fokozataival : mindazáltal méltán panaszkodott Fourier, 
hogy tadból egyes mellék-dolgok kapattak ld s tüzettek a gúny 
czéltáblájaul, a helyett, hogy a födolgot vették volna figyelembe, 
melly nem egyéb, mint az ipar szervezésének mestersége; mi, ba 
létesülhet, az erkölcsök javulását, a szegény, gazdag és közép
osztályok egyetértését, a pártvillongások, forradalmak s a kincs
tári szegénység megszünését, 8 az átaJános egységet eredménye
zendi. Considerant Victor (sz. 1805), kit profán m6don e tan sz. 
Páljának neveznek, az emberiség egy történetét irta meg, melly 
a paradicsomi állapottal (e d e n i s m u s) kezdődik, midön még nem 
voltak egyedi birtokok, nem elöitéleti vagy illem-megszoritások 
a szerelemben, nem összeütközés az érdekek között. E boldog
ságban nem maradhatott meg örökké az emberi nem, 8 érezhető 

kezdett lenni a szükség: most lábrakap az önzés, ezéthull a tár· 
sadalom, csupán a család éli tul a vonzalmak hajótörését, s egye
düli alapja lesz a társadalomnak. Vad állapot, mellyet a patri
archalis élet, aztán a barbárság, végre a polgárosultság váltanak 
fel; szenvedés korszakai ezek, mellyek szükaégesek, hogy az 
ember megszülje a tudományokat és müvészeteket. Megszületvén 
esek, a v~dkezesség (g a r a n t i s m us) korszakának kell elöál-
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lania, melly az egyszerü természet szabadságát összeegyeztesse a 
végsöig vitt polgárosultság finomságaival. 

O wen. 
Owen (1771-1858), ki .'l.z emberi nem bajainak okát a val

lásokban keresi, s azért kivétel nélkül mind gyalázza, megtagadja 
a hit és törvények tekintélyét, s él!zszerü kormányt, összemüködli 
közeéget akar, sürgetvén a munkások állapotának javítását, nem 
gazdászati reformokkal, hanem jó közigazgatási és erkölcs-szabá
lyokkal; törültessék el a tulajdon, melly oka a szükölködésnek; 
reformáltassék az egyház és oktatás j szüntessenek meg a házas· 
ság, a család, a birtokok ; ne legyenek jogok vagy kötelességek, 
ne hitvallás j a végzettől függ a jó és rosz j egyedüli köte
lék a jóakarat. Szóval, megszüntette a személyes érdek ru
góját, de nem helyettesitette azt a vallásival. 

New-Lanarki nagy gyárát minta-gyarmattá alakitotta 't 
(1816); nem kímélte a költséget, gondoskodott a nevelésröl, a 
legelmésebb eszközökkel küzdött a romlott hajlamok ellen j isko
lákat nyitott a gyermekek részére, segélyezte a betegeket, szüne
teket engedett a munka után, minden családot részeltetett igen 
okosan vitt gazdalkodásának jótéteményeiben, vidámsághoz s a 
jóléttel együttjáró fesztelenséghez igyekezett szoktatni a kecJélye-, 
ket. Es szép sikert aratott: de nem vette észre, hogy a. jó ered-
mények ellene bizonyitottak, mert (nem emlitve az ö ritka ttirel
mét, s amaz evangeliumi erényeket, mellyeket gyakorolt, mialatt 
irataiban becsmérelte azokat) ö önzetlen gyárfőnök volt, ki fize
tett embereket tartott szolgálatában j mi nem képez társadalmat. 
New-Harmony, mellyet ö Amerikában alapitott (1825), jól indult, 
de csakhamar az összes társadalmi vétkek jelentkeztek j s a szor
galmasak a henyék áldozatai lettek, s az értelmesek a tudatlanok 
javára zsákmányoltattak ki, Az aacheni congressoson elöadta 
gazdászati nézeteit j jelezte a tultermelés veszélyeit; a gépek, 
mondá ö, most már képeRek az egéBz világot ellátni j a versenyt 
az érdek-egységnek kell hellyettesiteuie. De ama congressue 6-
gyelmét más egyéb, nem ernheriségi ügyek vették igénybe. 

Szóva.l, egy vagy más módon mindenki foglalkozik a s!e· 
génység nagy kérdésével, kutatván, miként lehetne a gyáriparnak 
gépek segélyével való előhaladását összeegyeztetni a nép kevésbbé 
terhes létfentartásával ; miként növeini a személyes értéket bár
meily állásban j mikéQt kezdeni a javítást a gyermekségtől fogva. 
Mig az elméleti nemzetgazdászok alapul a féktelen versenyt tet-



tók, u socialisták az :i.ltaláuos tát·sulást hirdetik; de Babeurtöf 
kezdve; mindnyájan a kényuralo~hoz jutnak, egy csalhatatlan 
miodenható hatalmat 'teremtvén, mollyet kormánynak neveznek, a 
arra róják a felel6sséget1 melly alól fölmentik az egyedet. A 
socialisták tiszteletre méltók ugyan, amenny iben folytonosan a 
nagyobb szám anyagi elönyét keresik, de feledik, hogy az ember 
egyéb valami, mint anyag, s hogy 8Z élvezhető jók csak eszközül 
nem pedig czélul tekintendők 1). 

Communlsták. 

E tanok feltüzelték a communistákat s növelték számukat. 
A tulajdon ki váltság, egyedáru~ág, de mellyet tisztelni kell, mert 
szüksége~ ; ez vala a nemzetgazdászok ( oeconomisták) szabálya.· 
A socialisták elismerik, hogy szükséges kiváltság, de kárpótlást 
követelnek azért a semmivel sem birók részére, millyen a munká
hoz való jog. A communisták, sokkal tovább menve, kivánják, 
hogy ha a tulajdon kiváltság, töröltessék el, egyenlitessenek ki a 
javak és élvezetek ; . a kárpótlások ne a képesség, hanem a szük
ségek szerint mérlegeltesseoek. ~,rancziaországban már mindjárt 
az 1830-iki forradalom után erőteljesen voltak szervezve. Némely
lyek lázadás utján akarták diadalra. juttatni elvöket ; mások elveik 
lassu· de folytonos terjeszkedésébe hittek ; némellyek az istentaga
dást hirdették; mások a. sa vojai vicarius határozatlan deismusá.t; 
ismét mások az evangeliuroot , saját izlésük szerinti keresz
ténységgé öntve azt át. A vallási egyenetlenség föindoka volt 
megosz lásuknak, minélfogva erőik szétforgácsoltattak, s szerenceére 
hatálytalanok maradtak; s mindenféle democratikus töredékeket 
befogadván kcblökbe, igen igen eltértek véleményeik az iránt, 
miként kelljen társadalmilag alkalmazniok a közösség dogmáját, 
mellyet ök a részleges tulajdon dogmája helyébe állitottak. La
mennais, ki apostolból népvéddé l évén, Krisztust népvezér gya
nánt tűntette fel, elérhotlen ékesszólással festi a közttép, e modern 

l) A Aok czároll.t J<i;ziil, mellyek főleg li-48 ut;Ín tétettek körm\, legaján
latosnbhnak tetszilt nekem B;~stiat 1larmonie economique1 czimii munlcája, melly
ben bebizonyitja, hogy IL társadalomhan minden a töbhaég javára van irányona, 
csak 11 v4dnökaégek ne akadályozzák 11 ,zahadságot. Örömünkre bZolgál látni, 
miként osztják & jobb11k n•lzeteiuket, mcllyeket. mi m(u j6val korábban, ~ elöbb 
oyilvánitottunlt, mintllem a keserii tap11szt1!lás megelőzte volna a gy6gyszerek 
ismeretét, mindig a azabaolság szigoru ti~ztelet ét hangsulyozván; a szabadságot 

" rendben, 
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r~~obazolgák nyomorát, kiknek aors11. roszubb a középkoriak~nál; 
a ugy állítja öket elénk, mint ·számtalan áldozatait a csekély 
azámú élvező és uralkodó hóhéroknak 1 kiknek boldogsága abban 
látszik állani, hogy mioden mást gyütörnek. 

Hogyan orvosoltassanak e bajok? Ő fenbangon mondja ki a 
szót, mellyet mások elf()jtva mormugnak: "Ébredj nép; rabszolgák 
keljetek fel j tépjétek azét lánczaitokat j ne türjétek, hogy továbbra 
is lealacsonyitsák bennetek az emberi ne vet. Azt akarjátok, hogy 
egykoron megkékülve a bilincsek alatt, mellyeket ti hagytatok 
rájok örökül, igy szóljanak gyermekeitek : A t y á i n k a lj a a a b
bak voltak a római ra,bszolgáknál, m~,rt egy Spar
t a c u s s e m t a l á l k o z o t t k ö z ö t t ö k ? u O tehát föltétlen 
egyenlőségre és saját fönségénak (suoveraini tas) egyenes gyakor
latára szólitja fel a népet j ösztönzi, hogy alapitsa meg ama aza
bad társadalmat: me Ilyben ,,a hatalom, m int a nemzeti akarat 
egyszerü végrehajtója, engedelmeskedjék, ne parancsoljon; ugy hogy 
a világ ezután egyetlen várost képezvén, melly Kriaztusban fogja 
üdvözölni legfőbb és utólsó törvény hozóját." Midazáltal ö küzd 
a commuuisták ellen, a tulajdont a szabadság szükséges föltéte· 
Iének hiszi, a legfőbb feladatnak ama mó dok meghatározását tartja, 
mellyek segélyével birtokra lehet szert tenni. Mert a szabadság 
csak egyedi lehet; s mig a socialismus mi n den tulajdont az állam 
kezeiben központosit, a communismus tu lság osan kiterjeszti azt. 

Ámde a communismus már sok hely ütt összeesküvéseket 
szött, fegyveres pártokban nyilatkozott j nevében kegyetJen Jáza
dást inditott Lengyelország I), mire a királyok dühösen számüze-

•) A lengyel kör.otársa~Ág uem:/leti lwrmáuyáuak 1846. febr. 22-röl kelt, ~ 

Gor7lkowslti, Tys~owski, Grzegorzewtild és Ragawski á.ltnl aláirt kiAltváuya igy 
s:/lÓl: n •..• Mi, lengyelek, hu;z millión vagyunk : keljüuk fel mint egy ember, 
~s semmif~le erő nem lesz képes megt.örni bennünket; szabadok leendünk, mint 
a világ bármelly más népe; harczolva liinarlalmi l~tre teszünk szert, mellyben 
érdeme b képes8ége szarint mindenki élvezheti a földi javakat j mellyben sttmmi 
néven nevezendiS kiváltságnak uem leend helye i mcllyben minden lengyel nyu
galom és hiztonságnalt fog Öl' vendeni saját maga, nilje ~s gyermekei részéréH j 

mellyben az, kinek term~szeti {,s ín·telmi képességei születésétiSI elbanyagoltat· 
tak, megllláztatás n,lll<iil ré9ze~iilen d sz egész társadslom aegélyéhen; mellyben 
11 földelr, mellyek mo•t föltéh·lesen müveltetnek a parantok által, friltétlen tulaj
donukká válandnak i mellyben az adok, szolgálatok 11 mioden máH illy nemü 
terhek eltöröltetnek j me ilyhon végro a h11záért fegyver Rlatt hozott áldocatok 
nemzeti javak adományor.oádval fognak jutalu1aztatoi." - Egés111eD másféle 
eredmények voltak aztán ésr.lelhetilk 1848-ban. 
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t0ae.kkel, öldöklésekkcl, akasztólav al feloltek; au nak nevében al~~o

kitotta át Scbweiz a kölcsönös jótékonyság ama társula.tait, mely
lyek mintaképpé tették <St, s vesztette el ama békét, s koczkáz
tatta ama szabadságot, melly olly kedvessé tette. amaz oruágot 
a köztársaságokért rajongók elött; a nem-birtokosok küzdelme a 
birtokosok ellen megváltoztatta a háboruk természetét j s többé 
nem e vagy ama kormányformár611 hanem arról van szó, hogy 
semmiféle kormány ne legyen j eléje akarják tenni a piaczot a 
kabioetnek, a hev68séget a megfontolásnak, egy fegyveres csoport 
Btkaratát a mérséklök tapasztaltságának : mi visszatérítés lenne a 
nyers er8höz, a lealacsonyító szolgasághoz. 

A lázító s~óno.klatokkal, a heves támadásokkal ellentétet 
képesnek a bérenczek megvásárolt ellenvetései, kik folytonosan a 
népek boldogságának dicséne~eit zengik j s a mostani jólét ma
gasztalásai, mellyeket a szerencse egyn émelly kedvenczei hangoz· 
tat.aak. Mások, kik kevésbbé aljasak mint emezek s higgadtab
bak amazoknál, azt hiszik, hogy az egyedi értelmiségek olly nagy 
mérvü növekedése szükségképen a politikai jogok méltányosabb 
felosztását fogja maga után vonni, s a nép belépend ama közép
osztályba, melly most elmondhatja m:tg4ról: "Az állam én va· 
gyok" j szeriotök a fontoijság többé nem keresendö a köztársaságban, 
vagy az egyeduralom ban, vagy a képviseleti kormányban j hanem az 
erkölcsi rendet illetőleg, a nép vaHásos és társadalmi nevelésében j poli
tikai szempontból pedig az ipar ujjá szervezésében s a munkások álla
potának javításában ; továbbá megsziitetésében amaz embertelen 
elvontságnak, melly a munká1wkat ugy tekinti mint érzéktelen 
mennyiségeket, mcllyeket az okoskodó ész kénye ezerint mozgat; 
végre a családi kötelékek megszilárditásában. Hogy ezt elérjék, 
nem a t;~ép szenvedélyét akarják felizgatni, hanem azt kivánják 
éreztetni, mikép a társadalom a kölcsönös szolgálatok örök cse
réjén alapszik j azon kell lenni, mondják ök, hogy windenkinek 
helyzete saját viseletétöl függjön, s értelmiségéhez, erkölcsiségé
hez és erőihez legyen arányitva. Ez a fö dolog, a többi magá
tól megjö. 

A földi boldogság álom, s az élet min dig teljes lesz szüksé
gekkel és betegségekkel j sem az ipar csodái, sem a tudomány 
titkai nem mentik azt fel a betegségek és fájd11lmak alól: magá
nak az észnek ie megvannak saját határai, mellyek ct soha át nem 
lépend; az akaratnak megvannak hajlamai, mellyeket soha nem fog 
uralma alá. hajtbatni. A boldogSÁg tehát mindig csak "isr;ony-



987 -

Iagos kifejezéaJ; s a tál'Sadalom mindinkáhb közeledik!ahhoz. Ezt 
bizonyitják a folytonosan emelkedő fokozatok, a mindenki előtt 

nyitva álló útak, a nép miodinkább növekedő munkássága. Igaz, 
hogy most az általáno:; jelszó : K i k i m a g á n a k, holott ál
dozatra, philaothropiára, mondjuk ki nyiltan , keresztény sze
retetre van szükség; de nem hirdettetett-e .. e szó, Palaestina egy 
hegyéré:ll, már tizennyolcz századdal ezeJött? 

zÁBszó. 
Az ujitók igen sokszor eltalálják az igazat, csak u a hibá

jok, hogy megelőzik azt; s a mellyek egy században utópiák 
gyanánt kinevettetnek, a következőben köznapi igazságokká vál
hatnak. 

A felhozottak közöl mellyik részesülend illy sorsban? 
E kérdésre rni nem felelhetünk; mert, habár a történet 

megtanitott tekintettel a jövöre rendezni be a jelent, de lelletetlen
nek mutatta elé:lre látni az eseményeket, s meghatározni az idő

ket. Isten ot·szága, me.lly után napt·ól napra a hivök mindinkább 
növekedő száma eseng, bizonyára eljövend, de hogy mikor, azt 
"csak az Atya tudja" ki türelmes, mert örökkévaló. De ha min
den értéket nélkülöznének is, az ember köteles tanulmányozni 
ama véleményeket a hangulatQkért, mellyeket taousitanak, a szü.k
ségekért, mellyeket vádolva feltárnak, ama reményért, melly ko
runknak becsületére szolgál s egyszersmind kinját képesi ; s a 
közben kötelessége elő késziteni az utakat, "éberked ve, imádkozva, 
erősen állva a hitben, férfiasan müködve, s mindent szaretettel 
cselekedve." Alázatosan örvendjenek az erősek, ha látják, hogy 
Isten által czéljai eszközévé választattak ; az elnyomottak higyék, 
hogy az ujjászületés csak a kiengesztelés utján történhetik meg, 
de hogy a negyednaposra is el lehet mondani: "Tudom, hogy te 
mindent megtehetsz, mit akarsz. r.c 

Illy bizalommal fogtunk mi munkánkhoz, e bizalom tartott 
fen nehéz utunkban; boldogoknak és böven megjutalmazottaknak 
éreznök magunkat, ha becsepegtethettük volna azt olvasóink szi
vébe! Dc miodcn következtetést levonni elözményeinkböl ha.a•
ta,lán leone e.zokra nézve, kik nem olvasták, reméljük, fölösleges 
azoknak, kik olvasták munkánkat. 
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A gondolat biggadtaá.ga, mellyuek a~ e1·ös felhcvüléaek után 
azükségét érezzük, lehetséges-e, midőn harmincz év szélcsende 
több rázk.odást okozott, mint a mult század sokféle viharai? Az 
eredmény okulás és tapasztalat lett i a az ember miutáo az egész 
multat átkarolta s sz en vedett a jelenben, megállapodik a jövő 
küszöbén, és széttekint. Mögötte romokat, körülte zavart, elötte 
homályt lát. Kikérdezte ama névtelen romokat i a milly tanusá
got vont el belölök ? mit beszéltek neki a csekély számti nevek, 
mellyek azok fölött lebegnek ? Közepette az egyidejü zűrzavar

nak, a politikai változások fontodaága nagy akadalyúl szolgált neki 
annak észrevételében, hogy sokkal nagyobbak voltak a nemzet
gazdászati és társadalmi változások i mi több, hogy a társadalom· 
egészen átalakult! 

A központositási mozgalom ban a nagy hatalmak nyertek, a 
kisebbek vesztettek vagy végkép elenyésztek. Spanyolország nem 
birja többé Amerikát, sem Port ugalia Brasiliát; a holland koroná
nak kitépettek legdrágább gyöngyei; Németország számtalan hü
béri , egyházi, helyhatósági fensöségei (souverain) negyvennél 
kevesebbre szállottak alá i Lengyelorszá g választókirálysága, V e
lencze , Ragusa , Lucca , Genua 1 Malta köztársaságai eltün
tek i Anglia meghódoltatta India fejedelmeeskéinek tömegéti ha· 
bár Belgium különvált Hollandtól, csak a diplomacziának köszön
hető, hogy egy más nagy nemzetbe nem olvadt; déli Amerika 
sok államra szakadt, de erjfolyamatban van, melly fölött itéletet 
hozni korai leone. Austria, kárpótlásul Németalföldért, melly el
szigetelt birtok neki csak költségeket okozott és zsibbasztotta ere
jét, a szárazföldi területtel s az Adriai-tenger szigeteivel együtt 
Velenczét, Istriát, Dalmacziát, Ragusát és Galicziát nyerte; Val
tellina által az Alpesek mindkét oldalán összekötötte uradalmait j 
a szép Salzburggal birodalmába keblezte 'l'irolt, hol megszüntette 
a trienti és bressanonei egyházi herczegségeket j a passaui püs
pökséggel védállomást nyert az Inn és Duna összefolyásánál j Pi
acenza, Fcrrara és Comacebio erl:Sdeivel biztositotta a Pó folyam 
átjárását. Poroszország jobban kikerekitette alakját, magához 
csatolván Posen hcrczegiiéget, a svéd Pomerániát, a rajnai nagy
herczegséget, Szászország, WJstphalia, Frankonia nagy részét. E 
fegyverrel alapitott ország sokkal többet szerzett a békében mint 
II. Frigyes összes háboruiban ; elemeiben különncmü, helyzetében 
mesterkélt lévén, fölismerte rendeltetését, s ama bátorsággal kö
vette azt, melly magukat a hibákat is diadal okaivá változtatja 
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át: utólsó érkezvén Németországba, az emlékek és remények köz
pontjává teszi magát j képviseleti intézményeket léptet életbe, ha· 
bár még k_imélve a kiváltságokat; Németország érdekeit a vám
szövetség, a hitvaUásokat a kölni dóm, az emelkedettebb értelmi
ségeket egyetemai körül csoportosítja, szabad vitatkozást enged
vén, mellyet azonban keila korlátok között kiván tartatni. 

Francziaország elveaztette San- Domingót, az Antillák na· 
gyobb részét, Canad!t Louiaianával együtt, a minden állomásAt a 
mexikói és Szent-Lé:lrincz öblöknél j Afrikában Madagaskart és Ile 
de Fran~et i mindazt, mit Indiában a Comorin foktól Surateig a 
Gangesig birt i Európában Minorca szigetet, a négy vArat, mely
lyekkel XIV. Lajos erősitette meg határait: a gyenge egyházi fe
jedelemségek helyett, mellyek határai és a Rajna között feküdtek, 
most Poroszországgal s a Német-szövetség más tagjaival szomszé
dos, s az Alpesek felé jobban meger{lsitett korlátha ütközik. De 
kárpótlásul egyik lábát északi AfrikAban, másikat a Marquesas szi
geteken vetette meg, s mo11t a Sandwich szigetekre vetette sze· 
mét, mellyek, ép en közép helyet foglalván Amerika és China között, 
s kikerülhetetlenül utjába esvén az Indiába és halászatra tö
rekvé:! európai hajóknak , nagy jövőt ígérnek. Aztán erköl· 
esi fontossága azon mérvben emelkedett, a mellyben politikai 
befolyása csökkenni látszott; s vérének árán kiküzdvén a szabad· 
sAgot, Európával szemben minden kisérletek nagy mühelyéül szol
gál. Ha egyéb nem, nagy forradalmának megvolt az a haszna, 
hogy mint egyuéges nemzet került ki abból~ melly tömörebb mint 
bármelly más európai nemzet, s megtisztult ama nagy hóditási 
igaztalanságoktól, mellyek a Wbbiek fejlé:ldését akadályozzAk, 
s igazszolgAltatásukat roszabbá teszik. Fontossága nem egy 
ministerium, nem is egy uralkodóház változtatásában, nem egy 
jobb alpesi vagy rajnai határ szerzésében, nem az Oroszország 
vagy Angliával való szövetségben áll, hanem áll a nemes érzel
mek ama föllengésében, melly gyakran szUli azokat i áll ama gyö
nyör-szenvedélyben, ama szinpadias hiusAgban, melly azt a kép· 
zelem képviselöjévé, minden más nemzetre nézve a gyülölet, a 
rokonszenvek, az utánzás ezétpontjává teszi. Irodalma egész 
Eur6páé; nyelve átaJános közlek edé si segédeszköz j az erkölcsi, 
politikai, jogi rendszereket szivesebben tanulmányozzák e nemzet 
nyomán, mert világosabba n formulázza, észszerüh ben vezeti le, s 
közvetlenebbül alkalmazr;a azokat ; szószékei mindazon népekéi lát· 
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szanak lenni, mellyek nem birnak ollyanokkal '*)'; s mindinkább 
ig azzá válik J effera on mondása, me ll y szerint minden embernek 
két hazája van, t. i. a sajátja, és Francziaors:r.:ág. E nemzet m6g 
mindig inkább érzelmek mint számítások által hagyja magá~ ve
zettetni; s minthogy a kezdeményezés min dig a eziv embereié azo
kott lenni, Francziaország több izben ezentelte magát a szabadsa\g 
ügyének; mindenüvé elküldötte küzdeni fiait, hol a szabadság suga\ra 
felvillant j most, habár a létkérdést még nem oldotta meg, arany 
és vérpatakokkal szerzi vissza Európának a Közép-tenger bizton
ságát j s észrevévén, wennyire tévedett, midön el nem szánta ma
gát habhozottan megtartani azt, Afrika ama partján, mellyet az 
Atlas hegység választ el a sivatagtól, uj ból termékenyiti sze nt 
Cyprián, szent Lajos, Sebestény kirá.ly vérét. 

Francziaországnak ellentéte Oroszország. Ez Svédországtól 
megszerezte a rég ohajtott Finnlándot, Abot, Wiburgot, Esthlan
dot, Lieflandot, Rigat, Revelt, és Lappland egy részét j Német
orsdgt6l Kurlandot és Samogicziát j a lengyelektöl Lithvaniát, 
Volhyniát, Galiczia egy részét, s a tulajdonképi Lengyelországot; 
az Ottomao birodalomtól Kis-Tatárország némell y részeit, Krimiá.t, 
Besearabi.át, a Fekete-tenger partvidéké t, a Duna torkolatát; Per
zsiá.tól Georgiát, Circassiát, Schírvant; a term~szettöl az északi 
végrészeket, mellyek Ázsiát Ameriká.val kötik össze, a a szom
sz~d szigeteket: roppant folyam, melly feltartóztathatlanul töri át 
a rohama elé kerülli gátakat. Nagyezerd hivatása: polgárositani 
nyugat és közép Ázsiát, a el8segiteni Európa összeköttetését Chi
návaL Végzetében fekszik meghóditaní Konstantinápolyt, mitlil 
eddig is csak diplomacziai ellenzéaek, vagy saját mérséklete tor
tották vissza. 

Oroszország kezében t~rtja a szláv népeseégek szivét, mely
lyek alig -várják, hogy saját l~tre tegyenek szert, mi után olly 
rég6ta epednek. Milly jövő nyilik tehát előtte ! De Lengyel· 
ország miatt nagyon bebonyolitotta magát Európa ügyeibe, s 
ijellztöjévé válik a haladásnak, holott dicsénekre tehetné magát 
érdemesnek a gyarmatok, falvak, városok ezreiért, mellyekkel a 
taurosi isthmu&t és Siberia jégviJékeit népesíti. HiMja az, mi 
taldon hatalmát képezi, hogy nélkülözi a politikai ezabadságokat. 

Anglia semmit seln vesztett, és végtelen sokat nyert. Van· 
nak gyarmatai, mellyek franczia, német, spanyol nyelvet beszél-

•) Ldtni tlaló, m.ikép a mondottak aa 1848 elötti idökre tlonatkoznak. 
A kiadók. 
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nek j mig semmiféle más hatalomnak nincsen birtokában ollyan, 
melly angolul bes11.:élne. Europaban megszerezte Helgolandot, Mal
tát, Gibraltárt, a jóni szigeteket ; Amerikában Canadát, Acadiát, 
a Lucajokat, a Bermudá.kat, igen so kat az Antillák köz81, Gojana 
egy részét, a Malouinákat és más szigete ket, ugy hogy Falkland
ról és Trinidadról uralkodik a Caraibi- tenger fölött: Afrikában 
Bathurstot, Sierra-Leonet, igen sok tele pitvényt Guinea partvidé
kén, Ile de France, Loss, Rodriguez, Socotra, Ascension, S. He
lena s a Seychellen szigeteket, mindenekfölött pedig a fontos 
Jóreményfokotj alkudozásban van Fernando Po és Annobon meg
szerzése v~gett, melly szigetek k.ulcsát képezik a Niger folyam
nak; Ázsiában megsemmisítette Francziaország befolyását; birto
kaba vette Ceylont, egy százhuszonöt millio lakost számító biro
dalmat, melly naponként emelkedik j továbbá a singapuri szigete
ket, Maiacea és Sumatra egy részét j Adenb81, melly igen alkalmas 
állomás Bombay és Suez között, s egykor Arábia legfontosabb 
vt\sárhelye volt, Yemenbe és Hadramautba fogja szállithatni Európa 
és India termékeit: az Oceanon birja Australia nagy részét, Tas· 
maniát, a Norfolk szigeteket, Uj-Kaledoniát, Uj-Zeelandot, Tahitit, 
a Sandwich szigeteket. És Anglia folytonosan hódít, nem nagyra
vágyásból, mert e hiba soha sem sajátjuk az ellensulyozott kor
mányoknak, hanem a benső biztonság végett: ugy hogy minden 
piacz helyett, me ll y előtte Európában elzára tik, Angliána k az 
Indus vagy a Sárga folyó mellett kell kárpótlást keresnie. 

Övéi teljesen átkutatták a Földközi-tengert, az Indus, Gan
ges, Bramaputra, Godavery, Kistnab, Ka very folyókat; át a Perzsa 
és Arab-öböl minden pontját, minden partját, s az egész tenger
részt, melly a Fok és China között terül el j gőzhajózást tervez
nek az Amazonok folyóján, s utat szándékoznak vezetni az 
Andeseken keresztül ; nagy hajókat küldenek ki, hogy bejárják 
C bili partj ait, s egy go lettát hocBátottak a Titicaca tóra; a P am· 
ban csatorna segélyével kikerülendik Ceylon hosszas körülbajózá
sát, egy másikat a Ganges és Indus között fognak nyitni, máso· 
kat a suezi és panamai földstorosokon keresztUl terveznek j a 
tengeri rablóktól megtisztították Concan panjait, s illy módon 
biztositották a gözbajókat, mellyek Bombayból j!lnek s a Lake
dive ézigeteknél azon hajókkal találkoznak, mellyek Orissa, Coro
mandel, Ceylon és Maiabar partvidékeit járják. 

Egyetlen ország, hol mindenki szabad és mindenki engedel
meskedik, s a conservativ aristokraczia meghajol a reformok 
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eUStt, mihelyt szükségeseknek i11meri fel azokat; hol egymáost érik 
a bámulatos találmányok j hol gl:lzgépek tiz millió ember er8t he
lyetteaitenek j hol a fl:lvároa több lakost szamit mint Görög, Han
nover, Würtemberg, Szász, Norvég orszaLgok j hol hidakat, söt 
vasutakat épitenek tenger-karok fölött, alagutakat ásnak~ nagy 
folyók alatt, hajózható csatornákat vezetnek hegycsucsokon ke
resztül, hajódákat (basin) készitenek, mellyek nagyságra egy ki
kötl:lvel vetélkednek, mindezen muok:Uatokra száz meg száz mil
liókat költvén, s harminczat egy egyetlen hidra (W a t e r l o o 
b r i d g e), ötvenet néhány gá tra, kilencz ezer milliót vas utakra, 
s talán ugyanannyit más, egészen vasból készült épületekre. 
Mintha nem nyujtan a elégséges téd ennyi tevékenyaégnek és 
gazdagságnak egy birodalom, melly a földfelületnek majdnem 
nyolczad részét foglalja el, s az emberi nem egy ötöde fölött 
uralg, az idegenek között is alkalmat keres anuak gyakorlására 
és üzérkedik. Törjön ki forradalom a világ bá.rmelly részében, 
Anglia pénzt ktilcsönöz a felkelöknek, nem törődve vele, ha el
veszti is, mert böven kárpótolja magát az előnyökkel, mellyeket 
kereskedelmének biztosit. Angol társulatok készítik egész Európa 
vasutait és csatornáit, s hasznositják az amerikai hányákat j négy
száz milliót helyezett el Dél-Amerikában kölcsönkép és üzletek
be, harminczat adott Görögországnak, háromszázötvenet Austriá
nak ; börzéje egy tenger, mellynek az összes európaiak csak pa
takocskáiul tünnek fel; s e roppant tökehalmaz termelö ténye
zökké alakul át. Van-e hely, hol nem találkozunk vele ? fordul-e 
elö esemény, vagy van-e helyzet, mellybl:ll h11sznot nem huzna? 
Huaz millió font sterlinggel elnyomja a néger-kereskedést i ugyan
aunyit költ hi tk ü ld érek re vagy tudományos kiküldetésekre i mond
hatlan költséggel és türelemmel a legkopárabb sziklákat is gyar
matosHja, azon reményben, hogy egy kor piaczul ezolgálandnak 
iparának j a koraiJok alig képeznek egy szigetecskét, ö mind
járt kitüzi azon lobogóját s egy családot helyez oda: bör
töneinek salakját lakatlan partokra szállítja át, mellyekblil csak
hamar virÁgzó gyarmatok válnak : 11ok község, a helyett hogy 
alamizsnát adna, a Maldivákra s az Ocean más boldog szigeteire 
szaLilittatja szegényeit, fentartván maguknak az örökös-bérlet-jogo
kat; s az illy szigetek gazdagok és népesekké lesznek j sok mil
liót jövedelmez csupán dél Australia müveletlen terilleteinek el
'rusiUaa is. Söt a többi népek gyarmatai ie ugy tekinthet8k 
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mintha Nagy-Britannié.éi volnának, mert a legeleö háboru kitöré
sével, csak akaratjától függ elfoglalni azokat. 
• Egyedüli vetélytársait a keresktJdelemben, Oroszországot és 

Eszak-Amerikát, háttérbe szoritja gyártmányainak jutányosabb 
áráv"l és jobb minöségével, roppant tökéivel, előnyösebb tengeri 
áUomásaival, a legtávolabb vidékeken is rendelkezésére álló nagy
szerű kereskedö-házak és bankok hitelével, gondosságával, mely
lyet kereskedelmi lobogójának védelmében r.oindenütt kifejt, ügy
nökeivel, kik a leggyorsabban értesitik a szükségesek felől, a 
ügyességével, mellynél fogva az idegenek i~léséhez és szeszélyé
hez tudja alkalmazni termékeit. A többi nemzet ek azzal serken
tik saját gyárosaikat, hogy féltékenyen kizárják az angol árukat; 
Anglia ellenben minden fentartás nélkül bebocsátja az idegen 
gyártmányokat j legyözvén C binát, négy kikötlit nyittat meg vele 
nem csupán saját hanem az összes nemzetek részére. 

De olly szilárd-e alapjában, a milly fényes külsejében? 
Épen nem, belsejét a legsulyosabb bajok szaggatják j e nem. 

zet, melly terjesztHja a szabadságna!<, kiváltságokból él j mig egy 
részt felszabadítja a kereskedelmet, gyöz anélkül, hogy hóditana, 
megfészlteli magát p,gy országban anélkül, hogy eltörülné annak 
alkotmányát, más részt még mindig erBa kötelékek füúk öt a 
közép-korhoz, holott ennek gyógyszerei már elvesztették hatilyu
kat ; mindent elkövet a négerek felszabadítása végett, a egy egész 
népet (páratlan látvány a világon) koldusbotra kárhoztat j kevés 
kezekben egyesitvén a föld birtokokat, néhány aristokratától . teszi 
függövé az alattvalók millióinak sorsát; vallása türelmetlen, habár 
hite lanyha; az anyagilag nagyban kiterjedt ipar czélul a termé
kek gyarapitását Uizi, minek pedig csak · eszköznek kellene 
lennie j s határtalanul szaporitván a gépe ket, nem törődik vele, ha 
az emberek ezrei hullanak is el éhen j e végre hogy táplálja sze. 
gényeit, törvény utján rója alattvalóira ama jótékonyságot, mellyet 
Krisztus mint erényt hirdetett. 

A szegénység e rákfekéiye arra kényszeríti, hogy bámulatos 
tevékenységet fejtsen ki, hogy szaporítsa piaczait gyorsasággal, 
mások megelözésével, a hitküldé1·ségek és fölfedezéRek terjeszté
sével. Minélfogva, ha Anglia nem tekintetik is többé, miként a 
mult' században, a szabadság és alkotmányok előképe gyanánt, 
mindazáltal nem kis dicRI\ségére azoigál neki az, h ogy saját jó
léte érdekében sürgölnie kel! az uJ. népek polgárositását B a pol· 
gárosultak felszabadítását. Es minden esetre méltóvá tette öt f' 
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hAmniatra a n~gy törvónyhozási győzelem, mellyeket legközelebb 
aratott: a katholikusok felszabadítása (1829), a parlamenti reform 
( 1830), a rabszolgaság eltörlése (!833) '), aa szabad gabona-keres
kedés (1846). Megzavartatik a pénzügyi egyensuly? bels~ sza
badságokkal segit rajta, mollyeknél fogva most már olc!!Ó kezd 
lenni a kormánykezelés; s a helyett, hogy gabnatermelésre eröl· 
tetné a földeket, mellyek alkalmasabbak más gyümölcsök elöálli· 
tására, kivülröl szerzí azt be a növekedő népesség arányában. 

Azonközben, ugy látszik, a vallási jóvátevés láza lepte meg 
a szigetet j s a katholikusok felszabaditáaa után más cselekvési 
modort tanultak ott el, a politihi izgatá.st, mellyhez minden párt 
folyamodott. Ami mesterkélt, nem tarthat örökké, s szükségképeo 
kell, hogy előbb utóbb a valódi szabadság fakadjon a szigeten, s 
megszünvén az aristokraczia és az állam-vallás, átalakittassék a 
góth épület, melly ha eddig is annyi tannak és példának volt 
szülöje, mennyivel inkább lesz az majd, ha megszünnek az egyen
lötleneégek, mellyek egy kiváltságolt kisebbségnek azoigálnak 
eHSnyére l 

, Mert az elnyomáson alapuló nagyságoknak, hízelegjenek bár 
a növekedés jelen látszatával s elfojtásával ama ezerencsétlen ki
aérleteknek, mellyek mindig megelözik a jog szent diadalát, el
végre is enyészet a rendeltetésök, a állandóaágra csupán ama. ha
ladás számíthat, melly az elvek nagylelküségén, az emberi ter
mészet méltóságán, s a nemzetiségeken alapul, mellyeket Isten 
kötött össze s a zsarnokság nem képes szétbontani. 

Ez előnyök felé, ugy látszik, utban van Németország, mellynek 
mozgalmai mindig azonosak voltak Európáéive.l. Az állam és egyház 
közötti egység, melly legalább látszólag a római szent birodalom
ban testet nyert, megörizte, ami közöset talált Európa népeiben, 
Istent, hitet, törvényt, egyházjogot, latin nyelvet j e a hatás e 
kölcsönössége Észak és Dél között, melly mindkett6nek üdvére 
azolgált, tevékeny és eröteljee életet idézett el6. Miután amaz 
egység felbomlott, Észak, nélkülözvén a mérséklö köteléket, más 
befolyások alá jutott, mellyek vesztét okozták ; Dél pedig, meg
fontatván amaz er5teljes sugallástól, elgyengüléebe esett j maguk 

1) Ae amerikai angol gyarmatokban a rabszolgaHág n~gy utolsó &dben 
Európa &vi kö11&p jövedelme 6i),361,212 lira volt; a kol'látolt ijzabadság dgy 
&ve alatt 79,162,200: 1838 &~ 39-ben, teljes Rzah:1i1oág mellett, 92,150,487-re 
emelkedett. 
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a pápák is egy szük ós lassukás rendszert fogadtak el. Akkori
ban Németország végfelbomlás küszöbén állott j elfeledte llsi alkot· 
mányát, el amaz idők nagybágát, midőn a keresztény müveltség 
élén járt j egy család névleges fensllbbsége alatt, apró fejedelmek 
kozött volt ezétdarabolva; idegenekkel szövetkezve, minden haza· 
fias érzületet s az egységes érdek fogalmát is nélkülözve, teng
életet vitt Európa közepén, melly a német névvel a lasssúság és 
durvaság eszméit társitotta. Sanyaru viszontagságok uj életet ön
töttek beléje, s megifj od va a h a z a névben, lerázta magáról a régi 
rongyokat, mellyek akadályául szolgáltak, de megőrizte a mult 
szabadelműségének hagyományait, mellyek mindig legjobb alapját 
képezik a jövőnek j s még ott is, hol az atyai önkényt határo.zott 
törvényekkel nem helyettesítette, ezek követelésében ama higgadt
ságat tanusitja, melly tud várni, s melly legnagyobb bii!íonysága 
az erőnek, mert gazdálkodik az:10al. 

Az Elbén tul szintén uj életre kelnek a nemzetiségek, hogy 
ismét nyelv, törzs, vallás ezerint csoportosuljanak i és Scandínavia 
még mindig a calmari unio felől ábrándozott, melly gátul azoigál
hatna Oroszország félelmes terjeszkedésének. S mindenfelé ész
lelhető a német egység s a többiek között elszórt szlli.v törzs 
felszabadítására irányulll nyilt vagy fátolyozott törek vés j Cseh· 
ország anyagi haladásaira támaszkodva magas röptü reményeket 
táplál ; Magyarország nagylelkü reformokra nyujt kilátást, ha 
mégis a hibás ezervezet nem akadályozza ott a nép hatalmának, 
jogainak, fenségének (sublimitá) felismerését, s ha a jobb után 
való türelmetlen vágy koczkára nem teszi az elérbet/l jót j s Kelet 
határaira helyeztetve , kezet fog a feltámadt Görögországgat 
Ennek sorsa bizonyitékul szolgál a ezenvedöknek nrra, hogy a 
nemzeti ügyek nem semmisülnek meg j sőt inkább a tapasztalás 
az egyedi rohamok helyébe az egyesitett erllket, a közös vezetést 
állítja, melly kimértebb, mart kitartóbb e mert jobban meg van 
határozva czélja. Ekkor nincs többé ugrás, hanem rendes hala· 
dás i nincsenek forradalmak, hanem kifejlések; nincs er/l-bálvá
nyozás, hanem jog-tisztelet j s a kevélység, az egyediség, a láza· 
dás ösztönei a gondolat, az akarat, a szabadság isteni teheteégei
nek engednek helyet. 

Mind e tényeken egy átalános emelkedik felűl, az európai 
törzs tulsulya, melly mo~tanában nem vonatik többé ki-tségbe. 
Európaiaktól hemzsegnek szigetei és szárazföldei az ötödik világ
résznek, e mult nélküli földnek, mellynek jövlljét senki meg nem 
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jósolbatja. Ázsiában, csak ugy uralg e törzs Bengalában mint 
Siberiában i halászsza a Beh!'ing azoros fókáit s India gyöngyeit; 
megnyitja a Dardanellák at és Pekinget. Afrikában az összes 
folyók torkolatait birtokában tartja, alkalomra várva, hogy, egész 
forrásukig felhatoljon; megsemmisítvén ott a tengeri rablókat, 
azon van, hogy a rabszolgaságot is eltörBlje, melly olly régi, mint 
maga a világrész i s illy módon, kioltván a benszülöttek között 
dühöngő engesztelhetetlen háboruk üszkét, napról napra szükebb 
körre szoritja vissza a barbárságot, ép ugy miként az oroszláno
kat és hienákat. Nekiink köszöni létét Amerika porgárosultsága, 
melly jóllehet még csak tegnapi, már is versenyez anyjával, s 
tulteend azon, ha megszünik a politil~:ai fejetlenség délen s a val
lási északon. Brazilía a nagyság egyetlen elemét sem nélkülözi; 
a régi spanyol gyarmatokban az izgatottság akadályozza a ter
mészeti eWnyök felhasználását, ámde az izga_tottaág életjel, még 
ha vészthozónak látszik is. Az angol-amerikai törzs évenkint fél 
fok hoaszu~ágban halad elöre foglalva Oregon területén, ugy 
hogy az Oceantól kiindulva csakhamar a Csendes-tengerhez fog 
jutni; a Szikla hegységek (Rocky Montains), mellyeket a téritök 
már átléptek, mielöbb a gyarmatosok által is át fognak lépetni, 
kik öaszefüzö lánczezeromé teendik amaz országot Európa és 
Kelet-India között t). 

Afrikában a gallák délről fölfelé huzódnak, hogy megrohan
ják északot; e nép ép olly szelid és vendégszerető békében, a 
milly engesztelhetlen a háboruban, s ugy látszik, nem sokára el
foglalandja a kimerült A byssiniát, Ininélfogva el ö haladása Afrika 
jövő történetét fogná képezni. Aközben északról Algír terjesz
kedik; az európai példa tökélyesLiti Egyiptom és Marocco korcs 
polgárosultságait; a nyugati partvidékek vér-piaczokból a tevé-

1) Egy, Anglia által e végböJ válas~tott bizottsig jelentes6böl kitünik, 
miszerint 1816-töl 63-ig 3,793,529 személy hagyta el Európát az uj világ6rt; 
1846. óta a kiköltözöttek hi közép száma 303,000-et tesz; 1841-től 51-ig 
magáb61 lrlandb61 1,600,000 költözött ki. A New- York Speclator 1858 január 
16-iki szé.ma Rzerint, am11. városba 1857 -ben 186,773 német és iriandi kiv6.n
dorló érkezett. Miként a~ Amm ilet. han megejtett öss~eirási tábláZRtokból lát
hatni, 1854 elsö napját61 augusztus végeig 209,414 egyén költözött az Egyesült
Államokba; kik köz ől 1 Í6,400 mlmet, 64,648 ir landi. A kalandorok az arany
termő országokba igyekezuek, de a gyarmatosok előbbre teszik ÉaZB.k-Amerikát, 
hol mfivel611 alá venik a Far-WeAt hAtártalan fölilcit. 



keuy11ég és neveléti központjaivá válnak; 11 a Júrcméuy fokától 
mindinkább terjed a világosság a hottentották közótt 1). 

Ama Sahara, mellyet elöbb közönség·.~sen folytonos száraz
ság által sujtott, s csupán oroszlánok és viperák által népesitett 
pusztalJágnak tartottak, kevésbbé költői észlelőknek ugy tünik: 
fel, mint oázok szigettengere, mellyek mindenikét pálma, füge, 
gránátalma, b11raszk fák é~ szőllötöktöl környezett lak ok eleveni
tik i viz minden iiregben található ott, ugy hogy a furatások egész 
más alakot adhatnak ama sivt\tagnak i a lakosoknak, kik szorgal
masak és nagyon ragaszkodnak hazájokhoz, számos nyájaik, szép 
mezöik és kertjeik vannak, s részint állandóan megtelepedett föld
mivelök, részint nomádok, kik törzsenként fölkerekednek, hogy a 
távol vidékek gazdagságaiért cseréljék ki sajátjaikat Rettenthetlen 
utazók lévén, könnyíteni fogják egykor on Afrika bensejének s 
ama Tombuctunak megismerését, mellyhez közeladni ránk nézve veszé
lyekkel teljes merénylet, holott Tunis és Algír kereskedői kétszer 
fordulnak ott meg évenként 2). S talán Afrika nem fogja látni, 

1) Közép-Afrika barbárságá.r61 ezörnyü bizonyHágat tesznek Monléon és 
Brue utaz6k, kik 1844-ben Dahomeyt látogattA.k meg, hol a legbaromibb zsar· 
nokeágot találtA.k. Guesoh-Apoji király embereket áldoz az isteneknek és sa.jl!.t 
szenvedélyeinek j egyetlen éjen át hatvannégyet öletett le kapuja előtt j mlt.sokat 
ismét ünnepélyek alkalmlt.val ; gondosan fontartja a kanibálol[ egy törzsét 
avégbBI, hogy megetesse velök az ellendégek fejeit, s van egy zlt.szlóalja har
czias és szilaj nBkbBI. Az elleneégek kiherélésa ép ugy dívik ott, mint 
Abyssiniá.ban. 

2) Lásd Rec!terchea mr la géog•·aphie el le commerce de l' Algérie meri· 
dicmale, par E. ()arette, aec1·étaire de la commiasion acientijique, Párizs 1845. -
Latham, Rapport of the XIV. meeting of the Britiah Áaaociation for the advan· 
cement oj acieuce. Loudon 1844. Dr. Livingston, miután legujabban sikerült 
neki fölfedezni a bensö Ngami tavat s a Zambezi folyót, ugy tekintetik mint 
Afrika Columbutia. Jelenté8ében, mellyet 1857-ben tett közzé, következilleg ír 
ama réözek társadalmi és politikai szervt~zetéröl: "Az afrikai törzsek kormánya 
legnagyobb részt patriarchalis. Mindeu ember feje saját családjának s mind
azoknak, kik ahhoz tartoznak. A fiul< kuuyLóikat egy kolla-nak nevezett hely 
körül épitik. E családfök fölött befolyásos emberek állanak, kik vérség vagy 
házaseé.gi kötelékkel vannak a város vagy a törzs-főnökhöz fűzve. }'elügye· 
letök alatt több kotla áll, s gyakran barenana (kis urak) czimet viselnek. A 
fBnök (mo1·ena vagy koai, azaz fejedelem vagy király) kinek lrotlája éa gulya
tanyájA. & váro11 közapén áll, miudeuek fölött vai6 ur, Ha az atya uem képes 
engedelmeHségre szaritani saját fiát, a kia urat hiv ja segélyülj s ha egyik kotla 
embere pnna~zt emel egy mátlik koLJához tartozó ellen, a kis urak a f3nök elé 
viszik 1111 ügyet. Ha a. kérdés cöekély fontosságú, a f6nök a tanuvallomások 
nyomán dönti azt cl; de ha f tos ügyröl vagy országos kárdésről vao u6, a 
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miként Amerika, benszülött törzsének kivea21tét; s maga a rab
szolgaság is utat nyitand a polgárosultságnak, melly erkölcsi ön
tudatra fogja ébreszteni ama világrészt. 

Oceaniában, hol huszonöt milliónál több, mindcnféle eredetü 
ember sürög forog egy hatszáz ezer négyszeg mérföldllél (leghe) 
nagyobb területen, a kereszténység, a tudományok, a kereskede: 
Jem uj életet keltenek, annyira, hogy ama földrész viszontagságai 
már befolyást -gyakorolnak az európaiakt·a. A temérdek sok part 

fllnök mind összehívja a kis urakat, hogy közö~en hányják azt meg. Emezek 
szabadon nyilványitják v6leményeiket, s a főnök elfogadja vagy elveti llzokat 
amint jön. Ha a főnök erős és határozott jellemü ember, saját bt~látása szerint 
it~l, ba nem, a kis urak rendesan saját véleményökre vouják öt. A főnök ritkán 
batiroz valami elleokezöt a közvéleméuynyel. Egy vagy két er61ye~ elleomondá~ 
ingadozóvá teazi, vagy 11rra birja öt, hogy a Morshoz vagy jósliAtokhoz folya
modjék. Az előkelök vagy urak itélethozásukban bizonyos hagyományilag át
származott mondatok és közmondtl.sok által vezettetik magukat. 

"E11 észrevételek különösen n déli széleRség 18 fokától d6lre lakó törzsre 
vonatkoznak. A valódi négerek vidékén, északra az emlitett ponttól, a politikai 
viszonyok némileg m6dositattak a női befolyAs által; de egyik törzsnek ú. talán os 
viszonya a roAsikhoz mindenütt ugyanaz. A törzsek függetlenek egymástól; 
azonbau egy neme a hagyományos v&d- és dacz-szövetségnek létezik ltözöttök. 

nA l8-1k fokon tul lakó dgerek között a legf!Sbb főnök-rendszer nagyobb 
érvényben van mint a kaffereknél. Matiamvo lFJgföbb feje egy kiterjedt törzs
nek, melly Balonda nevet v i.. el: de a joghatósága alatt álló különbözö f!Snökök 
teljesen függetlenek, s nevét csupán mintegy ijesztöill használják fel, s minden 
két évben ajándékot küldenok neki. Cazembe, Matiamvo vazallja, f8vezéri sze
repet visz mellette. Monomotapa tMotapa ur), kit a portugalok gyakran caá
szárnak neveztek, talán egyike a legföbb főnököknek; de jóllehet a portugalok 
pénzzel l&tjllk el, s európtli testélrsereggel veszik körül, bizonylÍra nem olly ha
talmas mint Sandilla Caffrariában. 

"Jóllehet e fönökök egym&s között majdnem föggetlenck, nem ollyanok 
népök irányában. Ha példani valaki nincs megelégedve saját főnökével, köny
nyen atmebet egy másik uralma alá; s mintboiy a fönök fontossága növekszik 
az alattvalók számával, a menekiilölt mindig tárt karokkal fogadtatnak •.•. 

"Afrika benseja tt>rmákeny. A gyapot már miíveltetik ott, hnbár nem 
nagy menuyiségbeu. A méh-tenyészté:; is virágzilt ; de az afrikaiak megeszik a 
mézet s elvetik a viaszt. A kávé, gabona, czukor, indigo 'l'eten tulra vitettek 
ki. Sok helyütt a földet vad szölö le:pi el, mellynek fürtei rosz izüek. A 
gabona a Zambezi ;íltal önWzött kel'iiletckuen terem, melly folyó, hasonlóan a 
Nilusboz, évenként nagy területeket öut el. E folyó egy völgyből veszi erede
tét, melly roppant menuyiségü vizet és sol< súgetet zár magába .•• " 

A magyar származisil Magyar L'í.szló is tiz <\ven át fürkészte Afrikát, a 
vadak közül u!lsült, 6 igen fontos felvilágositásoltat adott ama világrész fel!ll. 
- Usd e könyv 851. lapján a 2-ik jegyzetet. 
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ép oly köonyüvé teszi ott a kikötést, a milly uchézze a tömör 
Afrika; s most már 1\ •·égi népek lciJ·ázattak az ujakkal való 
órintkezés, s azon foglalkozás által, mellyct ott a té1itö buzgalma, 
a kereskedő kapzsisága, B a biilcsész szemlélödése keresnek •). 

Ázsia két végAö részét az angol-indián 2) s az ot·osz-aiberiai 

J) A vicloriai kereskerlclmi és hajózási almanach, melly 1855-re Melbornban 
nyomatott, a a Victoria al'any korszaka telve vannak államismei adatokkal, mely
lyek roppaul jövőt igérn~k ama gyarmatnak. Az Anglia :iltal PolynesiáiJól ki
vitt áru:, ~rtéi<e 1853-ban 362 és fél millió franlcra becsültetett. Australiábaa 
igen sol. ar:myat ásnalc, miböl b a kivitel következő volt: 

') 

New-Siid- Waleaböl 

1851-ben 11,208,400 frank 

1852 " !-KJ,()(J4,375 " 
1853 n 44,fJ2~,275 

1854- " 19,830,22!) " 

1855 " (5,1!31,250 " 
Az ('Semények , mellyek 

nov.) mentek végbe, arra ösztönö11nek, 
birodalomra. 

Victoriaból 
11,000,000 frank 

153,376,000 ~ 

215,350,000 ~ 

215,000,000 " 
282,575,000 

e nyolczadik ld adás végözlével (1858, 
hogy m~g egy pillantást ves!üuk e nagy 

India polgári és katonai intézményei bármelly má.9 nagy nemzetéit felül· 
múlják, s csak China tesz tul rajta lakosoltbsn. Ötszázezer négyszögmérföldet 
(leghe) tehát nagyobb területet foglal el mint Európa, nem számítva hozzá Orosll
orsllágot: a bombayi elnökség egymaga nagyobb területet foglal el mint Anglia•, 
Skóczia, Iriand: a madrasi vetélkedik Norvég- és Dánországgal: a pnnah és 
ésll&k·nyngati tartományuk Spanyolor811lággal érnek fel ; a bengalai elnöks~g na
gyobb mint egés11 Frlincziaorazág ; a lord Dalhonsie kormányzása alatt csatolt 
tartományok harminczhatezer négyszögmérfóldet (leghe) foglalnsle el. És ne higye 
senki, hogy eze le pusztaságok; ln dia átalában véve olly népes, mint Európa 
legmííveltebb onzágai, jóllehet azt állitják, bogy kevesebb idö óta ollyan. Észa-a 
kon, a kedvezö égalj s a sole bevándorlás ki.ivetl<eztében a népesség szebb; 
hiudo~tanok kinéz~sre, teslalkatra, nagyságra hasonlitanak az eur6paiakhoz, 
kivéve a szint; (lszak bramin,iai, a radschaputolc, a dsc!Jatok igen szép törzsek; 
kevésbbé ollyanok !lZ alsóbb o:;ztAlyok, de még a páriákban is ta1Alhat6k szép 
typuRok; a11 iparos osztályok nem annyira bar nák. A bengálokat puhasll.g jel
legsi, de átalában ar. indian törzH erélyes és bll.tor, rettenthetlenül küzd s meg
veti 11 halált: igen tevékeny keresitedlik é! iparosok ; szorgalmasan muukálkod
nak állapotuk javitáeáu ; eszök eleven, a meuuyiség- és e:uct tudományok
hoz hajlammal bin.ak, ~ a tllnnláHra még a legalsóbb osztAlyokban is van 
fogékonyság. 

Az angol bil"tokokban legnevezete~ebb volt a skót lord Dallwusie kor
mán):& 1847 -tili [l5-ig. A mulraj:•i lázadás, melly a seikik egész szövets&gére 
kit~rjeszltedett, háboru l" a kényazerit.ette öt, me Ilynek következtében Runget-Sing 
orezágn megszünt lenni, s Pl•ndschab angol tartomány lett (1849). Egy, nem 
sokára kitört ujabb háboru a Shenab és Telum partjaitól az Iraoadsi partjaihol 
szólitott11 öt, a birmanok ellen, kik bántalmaztfok az angol ögynököket; 1 néhin7 
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birodalom foglalja el, a a kettő között a mórhetlen központi föld
hát terül el, melly, az eleuták teljes alávettetése után, egészen 
Chinához tartozik ; ugy hogy ama két birodalom csupán Baktriana 
legszélsöbb délnyugati alacsony vidékein, az Aral-tó lapályain , s 
a Kaspi-tenger keleti szélén át közlekedhetik egymással. Központi 

hét alatt ama vadak egász országa alávettetett; s Pegu urHzág, melly egykor 
végsé:l India legvirágzóbbjai közé tartozott, de egy szAzad óta, meghódíttatván a 
birmanok AltaJ, lehanyatlott, momt az indiai tartomAnyokhoz csatoltatott (1852). 
Berar tartomány a a oizam néhány kerülete adóssAgok fejébeo szareztettek meg 
1853-ban; Nagpur, Sattara, Ibaobi törvényes öt·öl{ösök hiányában jutottak az 
angolok kezére; mind e tartományokért kardját sem kellett kihuznia, s éven~ 

ként huszonhat millió fraokot jövedelmeznek Angliának, különösen Hyderabnd 
kerületei, hol a legszebb gyapot-ültetvényelt vannak. Aud orszl1.g, melly Pend
achabnak kiterjedésre egyharmadát teszi, de népesség és gazdag6Agra fölér vele, 
egy, 1856. február 7-ré:ll szóló rendelettel 8 a legbékésebben csatoltatott a britt 
tartományokhoz ; s igy a következö fökormáoyzó, vicomte Canning, békét és 
jólétet '.alált ott. 

Az angolok oemcsak hódítani, hanem, mikéot a rómaiak, p(\lgá.roeitaoi és 
jblétet terjeszteni is akarnak; s e tekintetben igen sokat tett lord Dalhou8ie. 
Peodschabba igen jó és a viszonyokhoz alkalmazQtt ügykezelést vitt be; lefegy
verezte éz orezAgot, hol mioden f'dnöknek eré:ldei, mioden parasztnak fegyverei 
voltak; elbocsátotta a sik hadsereget, jobbjait az angoiba osztván be; megfosz
tattak a lovagok hübéreikté:IJ, mellyeket kntonáskodáai kötelezettséggel bit·tak; 
Runget-Sing igen népes és költséges udvara évpéozekkel ll1.ttatott el, mint 8zio
tén a pa p ok és ezerzetesek is ; rendörségek fékezik az utonállókat 8 a tu g
gokat, vagyis rendszeres gyilkosokat, kikről azt mondjAk, hogy 1832-töl 52-ig 
ezerháromszAznyolczvasoégy gyilko;;ságot követtek el. Nagys~er(i ntak oyital
tak, a a fH nyolczvan márföldnyire (leghe) nyúlik, százharmincz nagy és négy
százhatvan kisebb köhidoo vezetvén keresztül, mellyek I{özött oéhá ny nszó van, 
háromszázhuszonöt egybelánczolt hajóból összel1.llitva ; az Indu8on át egy két
százötven meteroyi hosszu függö hidat fognak vetni, hogy köuoyitessék a közle
kedés Calcutta és a Kiber torkolatai között. Ez ut ti:o~:enUrom millióba kerü
lend; mAs kisebbek központi Ázsia kereskedelmét mozditjAk elö, hol kutakat 
Asnak a karavánok részére. Nem kevésbbé fontos ott az öntözés, nagy 8züke 
lévén az esélnek ; s az angolok olly cs:ttornákat huztak, mellyek minden európain 
tul tesznek. A bari i csatorna százharminczhat márföldre (leg he) fog nynini; ki
indn!Asi pontján két méter széles és egy méter m~ly, torkolatánil negyven 
méter széles és ötoél mélyebb leend, erdélkkal szegélyezve, mellyek fit fognak 
szolgAitatoi, mi ott szükeo van. S2.óval, az elsö öt év alatt a bekeblezést!Sl 
huszonhArom milliót költöttek közmuokAkra; miodazAltal a földadó egy negyed· 
del kevesebb lett, a jólét terjed, a vArosok és helységek növel{ednek. 

Peguban sziotéo megkisérlették visszavarAz8olni a rági jólétet öntözés, 
utak ás hAzak épités6vel; emelkedik ott a Dalhonsie kiköti:! a Bassein folyó 
torkolatAnAl ; egy út BeogalAvai köti össze a Yomah hegységeken keresztül ; 8 

ha a népeaaég Sl!lap orodoi fog, ez ország felü1mulandjR Beogalát. 
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Ázsia torrongáaai egykor a népek hullámnival önfö~ték el Euró
pát, megváltoztatván ennak arczúlatát: most a veszély megazünt. 

Igaz, hogy központi Ázsia még nem jutott el a társadalmi 
lét-egységhez : de szabályozza a mozgalmakat, mindinkább megba
rátkozik a rend és munka eszméivel, lemond az erőszakos szoká
sokr61 j s a haladás e müve körül legtöbb érdemtik van Oroszor
azágnak és Chinának. Százezernél több tibeti férfiu él szelid budd
hista kolostorokban j a többiek az orosz kozák ok m6djára alakul
nak át; s a rablásban akadályozva levén a két erös birodalom 
szomszédsága által, ezek azolgálatába lépnek s örzik a határokat, 
fedezik a karavánokat, fürkészeti őrjáratokat teljesítenek a hábo
ruk alkalmával. A függetlenségöket megőrzött törzsek vetélkednek 
egymás között, s ugyanazért mindnyájan gyöngék. Aztán a Cobi 
sivatag két részre szakasztja öket ; s a déli törzsek, mellyek Cbi
nát őrzik Oroszország ellenében, felhagyván a vad szokásokkal, ke
gyeket és kiváltságokat hajbásznak, s arra használtatnak, hogy fen
tartsák a kereskedelmi közlekedéseket a mennyei birodalom két vég
része között. Ugyanezen birodalomtól fiigg névleg a kirghisek nagy 
bordája is, melly Z ungariától nyugatra tanyáz; mig a kis és kö
zéphordabeliek Oroszországnak vannak alávetve, s időről idl:lre a 
három napos hózivatarok által tizedeltetnek 1). 

Ama föld, melly az ott egymást felváltott népektől Skytbia, 
Baktriana, Sogdiana, Transoxiana, Turan, a nagy Yue-tsik országa, 
Mawarannahar, Carism, nagy Bukharia, Turkastan sat. neveket ka
pott, az orosz birodalom, Khorassan, Afghanistan 1 China nyugati 
lejtői s a kirgbisek bordái között teriil el. Az usbek törökök, kik 
ott uralkodnak, nem egyetlen főnek engedelmeskednek többé, ha
nem sok igen egyenJötlen khánságokra oszoltak, meilyek legna· 

Aud or~zág igen uj szerzemény, s még ezenved az elégületlenség miatt, 
mellye\ a hadsereg s az od var feloszlatáea okozott i hol a hArem temérdek 
odatiskjai után a rokonok egész serege élödött, kiknek foglalatossága az 
volt, hogy loptak és tobz6dtak i s hol a musulman törzs feliiikerekedett a 
benszülöUön, s fájlalja az uralom elvesztését. 

A haladAs mind e müvét félbeszakította és megzavarta az 1867 -ik; fól
kelés, melly mostanAig sem nyomatott el, s úgy lfl.tszik nem egyhamar lesz le
verhetll. Az eredmény J;agyon valós:;,inüleg az lesz, hogy megszünvén ott az 
indiai' Társaság uralma, az angol koronáé lépend helyébe. 

•) Egyike e h6zivataroknak, mellyeket ott borano-nalt neveznek, 1827-ben 
a déli Ural s a Volga között lak6 horda nyájait Saratof felé verte, minek kö
vetkeztében kétszáznyolczvanezer 16, harminczezer szarvae marha, tízezer teve1 
11 egy millión!l több juh veszett el. Humboldt. 
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gyubb részt törökök. Nem rég láttuk, milly sok Lajt okozott Khiva 
kháoság az Orosz-bit·odalomoak. A bokharai kLánság, melly leg
el8kelőbb, igen jó talajjal bi•·, de 11lig egy tized része van művc
lödés alatt; föbb tcrmclé~:~i czikkck az epeda, ~ a gabnanemiiek. A 
főváros, mellynek lakossága törökök, usbekek, perzsák, afgbanok, 
kalmukok zagyvaléka, nem a ~amanidák virágzó !Székhelye többé, 
de még mindig egyike a musulman oktatás központjainak, s tiz 
ezer tanuló vesztegeti ott el ifjúságát a Korán és az a fölött irt 
értelmezetek tanulmányozá11ában. Samarkand 1 'l'amerlao egykori 
székhelye, üres: Balk az Oxus mellett, hajdan a baktrian kirá· 
ly ok székhelye és Zoroaater hazája, s mint Köt. c p· Ázsia kereske
delm~nek árú helye, összekötü gy ürü kelet és nyugat között, most 
alig számlál kétezer lakost, mert a tizennyolcz pompás csatorna 
által vezetett vizek eliintvén a vidéket, dögleletessé teszik azt. A 
khán, ki ép olly önkényileg uralkodik mint minden más török fö
nök, folytonosan váltakozó békés és ellenséges viszonyban áll Chi
nával s Kabul, Khiva, Kunduz szomszéd főnökeiveL De a lako
sok, felhasználva előnyös helyzetöket annyi ország között, élénk 
kel'eskedést űznek, s Kaschmiron keresztül egész Hindostanig jár
llak ; csupán Kabulból mintegy kétezer tevével teszik meg éven
l,ént ez utat j mások Chinát keresik fel, érintve Balkot, Kasgart, 
Yergendet, honnan 183~· ben maga Bokhara kilenczszáz ötven te
h ern y i theát szállitott el 1). Ugyancsak Bokhara roppant mennyi
ségü makonyt szokott Perz-siából a mennyei birodalomba szál

litani. 
Mig tehát egyrészt a kereskedelem megváltozott utai, a budd

ha vallás 1:1 a földművelés biz.lJnytalansága csökkentik ott a népes
séget, s az apró államokra valú feldaraboltatás lehetetleniti ama 
közös erőket, mellyek egykot· Európát megreszkettették j más 
részt maguk a uehéziiégek könnJÍiik a polgúrdsodás első lépteit s 
a békés viszonyokat, mellyek eliimozditásaért hálára fogják ma
gukat érdemesekké tehetni China és Oroszország. 

S Közép-Ázsia nyugati népei, mellyck egy kor féktelen har
czosok vult&k, a kozákok módjára már is megtelepült népek szo
),ásait kezdik fölvenni; városokbau csoportosúlnak, s földmivelés
sel foglalkoznak ; s habár ez afghauok, u~>bekek , turk.omannok 
még nagyon mesaze állanak az európai fegyelerutöl, mindazáltal 
kilépLek az ösi hordák ~:~zervczetlcu állapotából. T .• rtaria 1 honnau 

1) Burnes. 
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egykor pusztító hordák törlek .Ázsia és Európára, most a buddbis
mus Al tal békésekké tett népeket foglal magában; orosz karavá
nok járják Turkestant, Khi v át, Turkomanniát; máshová ismét kö
veteik hatolnak be, s ezekkel együtt mérnökök, természet- és ál
lamtudósok. Szóval, minden jel oda mutat, hogy Ázsia az euró
paiak uralma, vagy legalább védnöksége alá jutand. 

Alaposabb ismeret, s a szabadság helyesebb felfogása kitün· 
tették, milly fonákul ítéltek a mult század bölcsei, kik bámulattal 
viseltettek a chinai kormány iránt. Valódi minta ltépe a családi 
kormányoknak, pazar a rendeletek és ígéretekben, betör a családi 
szentélybe, s tetszés ezerint szabályokkal nyügözi le a természet 
önkénytiségét, egyedüli törekvése lévén elfojtani a lázadásokat, s 
fentartani a rendet, mi nem egyéb mint a mozdulatlanság ; az 
egyenlőség abban áll ott, hogy mindenkinek kijár a bambú, s a 
szegénységen úgy segítenek, hogy kiteszik a gyermekeket, melly 
szerencsétlenek száma versenyez az éhenhalókéval. A büntetések 
teljesen anyagi jellegüek, annyira hogy még a főbenjárót Í.-; szabad 
pénzen megváltan i, vagy pedig mások által lehet azt kiállatni: a 
mandarinok, kiket egy egész nyelvtávolság választ el a néptöl, lé
ba és boszantó közigazgatAst gyakorolnak, melly, hogy úgymond
juk bizonyos telivérfiséget szül, minek kifejezése a mozdúlatlanság, 
s a félénk önzésböl s;~~ármazó választékos barbárság. A verseny 1 

melly semmiféle erkölcsi tekintet által nem korlátoltatik, s néhány 
pont körül tömörül, ösztönzi ugyan a tevékenységet, annyira, 
hogy virágzanak a müvészctek : de a kicsinyes felé hajló izlés ter
méketlenné teszi a szépészeti érzéket; a nyilt és súvélyes vi5zonyt 
merev szartartások azoritották ki ; az erkölcsi értekezések bangza
tos tételek, mellyek minden-istenlö, absolut, pedans tudósok tollá
ból folytak, kik csak az ernlét müvelik, s csupán a szavak hatá
sára és összeállítására vannak figyelemmel, a nélkül hogy ismer
nék a népet, melly viszont nem képes öket olvasni, és sem lelké
nek sem képzeimének nem talál bennök tápot. Sz6val, polgáro
sultság, oktatás, kormány, minden anyagi, minden a földi szüksé
gesség uralma. alatt áll, kivéve a szellemelviséget, az egyedül it, 
melly világot vethetne utjokra; kivéve ama vallási törv.ényt, mellynek 
titka melengeti a képzelmeket, a mig majd életre kel az é~z. S 
valóhan Buddha vallása, bármilly durva legyen is az, több hatás
sal volt, mint az összes tudósok együtt véve. Hatással volt mon
dom az egyedekre: de, megfosztatván titokzatosságától, melly an
nak a Ganges mellett erejét képezte, s melly nem volna értheU:I a 
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Sárga folyó partjain, hul Cijak a bálványok, s nchauy külsö sr~:cr· 
tartás őriztettek meg, ama vallás mcggyökerezését magában a 
nemzetben örökké lehetet! eu iti erkölcstana, melly olly szükkörü, 
hogy minden társadalmi becsétől megfosztja a buddhismust. E hiú 
küzdelemben, a jövö minden reménye nélkül, s csupán a mult 
tiszteletében élve, végelgyengülésnek néz ama nagy nép eléje. 

Európa ell~nkezől!lg, homlokán az E l ö r e szóval, három 
század alatt az egész világot elözönlötte népességével, anélkül, 
hogy maga szegényebbé lett volna; mig a többi törzsek, mintha 
ki volnának zárva a haladás e nagy törvénye alól, mindinkább 
hanyatlanak számban úgy mint hatalomban 1). Amerikában 1 a 
négerek még a rabszolgatartó országokban is kivesznek a halál 
vagy a kaveredés által, a benszülött törzsek pedig visszavonul
nak az előrenyomuló ma g v e tök e l ö l. Most már curópaiak
r61 beszél, ki az egész világról beszél ; ami érdekeink határozzák 
India szövetségeit vagy háboruit; európai követek hányják meg a 
perzsa udvar elhatározá&ait, s mondolják a nagytörök fermánjait; 
európai kamrák mérlegelik a feketék életét s a sárgák gazdag· 
ságát. Ázsia nyugati szélén egy más keresztény nemzet alakult, 
mellyet csupán a diplomaczia akadályoz kezet fogni növéreivel, 
hogy fölemelj e élettől ragyogó homlokát a nagyur beretvált feje 
m\lllett, kit h asztalan környeznek a heréltek, odaliskok, némák és 
a protol:ollumok. A török uralom tisztán hóditás müve, népei 
nem képeznek nemzetet, s azért e birodalomnak nincsen létoka 2). 

A hasonulás nagy müve tehát, melly állandó czélja a pol
gárosultságnak, mindinkább nagyobb előmenetelt tesz, a ~:t keresz
ténység diadala bizonysága a haladásnak. A téritések, mellyeket 
az izlam Ázsiában és Malesiábc~n a mult században még eszközölt, 
most már csu pán európaiaknak vannak fentart va, s az izlam leg
feljebb Afrik a szivében s központi Ázsia némelly pontjain talál 

l) Nem régiht•n élettanilag i~yekoztek indokoini a bcn~zülött Lörzsek kive
széaét, állitv{.u, miszerint, ha egyszer szines nö feh6rtöl fogadott mébébe1 több& 
más, als6bb törzsheli férfi által nem termékenyithetö ; mi nélfogva fogy a szines 
szülöltek száma, és ~lllaporodnak a fokozatok. 

2) Az 1839. nov. 3-r61 kelt. gulhanéi hires httisherif elöszavában Abdul· 
Medzsid következőleg nyilatkozik : "Sz!zötven éve már, hogy vá.Itakoz6 szeren
csétlenségek, ás különftlle okok következttlben, s mert nem a s>.ent törvénynyel 
é; a tiszteletremélt6 sz&bá.lyokkal egyezöleg jártak el, az Ö:;i hatalom eSs j61ét 
gyengeségnek és szegénységnek arltak helyet: kézzelfoghat6 bizony~ág!ul annak, 
)!ogy az állam fenn nem tartbat61 ba nem a törvények szerint igazgattatik." 
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még hitujonczokra. Küldetése tehAt most már dget ért, miután 
megtompultak a bandzsárok, mellyekkel vallását terjeszté. China 
brahmismusa és észhite nem igen állhatnak ellen az európai pél
dának s a térit8knek, kik békés el8futói a világosságnak. A 
chinai birodalom legközelebb eltörölte a törvényeket, mellyek 
tiltották a keresztény isteni tiszteletet; s áttöretvén válaszfala i, 
nem sokára eljön az idö, mid<Sn visszafizethetjük végső Ázsiának 
a polgárosodás régi adósságát. 

Az emberi nem müvelődését a kereskedelem békés utjai is 
előbbre viszik. Keleten a kereskedelem még mindig a régi sajá· 
tos módon üzetik, s veszteglő mert bolygó. A nagy karavánok 
járása minden országot biztosit, hogy határozott időben megkapja 
a szükségtils czikkeket ; miért is senkinek sem jut eszébe, hogy 
utra keljen fölkeresni azokat, hanem bevárják, miként bevárják, 
hogy a nap megérlelje a gyümölcsöket. S ha az európai kereske
delem ismét azon utat választja, mellyet a Jóreményfok megkeril
lése előtt járt, a karavanak igen fontosakká válandnak, s lehet' 
hogy a szent helyekre való zarándoklások, mellyeket most az 
urak a kereskedelemnek is hátrányára, csak képvisell:Sk által tel
jesitenek, uj lendületet nyervén, könnyíteni fogják megnyitni bensli 
Afrikát egy tökéletlen müveltségnek, melly egy tökélet~sebb ré· 
szére készitandi el a talajt. 

Némelly orsdgok minden idegen kereskodl:lt félénken kizár
nak. Illyen J apan, hol a lakosoknak 1637 után megtiltatott az 
országot elhagyni, s csupán a nangasakii kikötlS áll nyi_tva meg
határozott számu chinai, koreai és holland hajóknak, ezeknek is 
a legszigorubb ellenőrzés alatt. A belkereskedelem ellenben, azt 
mondják, nagy plirtfogásnak örvend, s a föld minden java nagy 
bőségben van ott ; de mi nem egykönnyen fogadjuk el olly or
szágok dicséreteit, mellyek titokkal veszik magukat körül 1). 

A chinaiakkal mi csak odavaló közvetítlik (k a n i st e s) 
utján üzzük a kereskedést ; de lik kint ie kereskednek , a 
fllleg az indiai Szigettengert, a Ga..,gesen tuli lndiát és Pa
puasiat látogatják; Siam és Annarn kereskedelmét kizárólag ök 
gyakorolják. A birman birodalmat s Maiacea félsziget néhány 
apró országát kivéve, az európaiak a Gangesen tuli Indiából is 
ki vannak zárva. 

l) 1857-ben &ll Egyesült-lllamokkal kötött azeu<ld~sek követkei'Jtóllen JJ.• 

p!n i~ megnyilt; ugyanaz tört~nt Francziaorad.gra n6zve 1858-bi.tl. 
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De mif~le korlátok állhatnak ellen a g8zgápeknek, mellyek 
megsaázszorozzák a termelő képességét, s mellyek Európából két 
hét alatt Indiába, s két hónap alatt Chinába röpítenek? Vasutak 
szeidelik a szárazföldet, közelebb hozatott a távol kelet, a tengeri 
most biztosabb, mint kevéssel ezeJött a szárazföldi volt, véget 
vetettek a barbareskek rablógarázdálkodásainak, meg l~ttek sziin 
tetve vagy módosittnttak a vámok és veszteglések, felszabadít
tattak a gyarmatok, visszanyerte fontosságát Görögország, visz
sza Egyiptom, egy nagyszP-rÜ forradalom 1 hasonló a XV-ik 
századéhoz , megváltoztatja most irányait a kereskedelemnek, 
melly ép ugy hordozója az eszméknek mint a gazdagságok
nak, s csökkenti a Fok fontosságát, hogy visszaadja azt amaz 
utaknak , mellyeken Olaszország nagyszerü nyomokat hagyott. 
Európai tóvá válik a Földközi-tenger, s mint elöörsek nyuJ
nak be abba Olasz- és Görögország. Vajjon az van· e megirva 
felőlök, :hogy kiragadtaini lássák megkötött kezeikből a jogart, 
mellyet a természet nekik szánt? Csak néhány percz, s a nagy
szerű forradalom be lesz fejezve j s a nemzetek, mellyek el
mulasztják vagy nem képesek a!l<t f·Jlhasználni, még hosszas sem
miségre lesznek kárhoztatva. 

Szóval, minden egységre, közösségre törekszik. Kezd~tben 
az egyenlötleneéget a társadalom szükséges alap_ja gyanánt tekin
tették, annyira, hogy szabad és rah!zolga törzseket állapitottak 
meg; ez állapothoz alkalmazkodott a művészet és szépség vallása 
Görögorszá.gban, aztán a jog s a politikai érdekek cuitusa Rómá
ban; de nem tüt·te azt a slr.eretet törvénye, melly meghódítja a 
világot, lassan terjeszkedve miként a napfény, s miként ez, jóté
konyan. Most a nemzetek között egyensulyt hoznak létre az is
meretek, a műveltség, a hatalom j mindenfelé ugyanazon zene in
dítja meg a kedélyeket j két nyelv elégséges, hogy az egész vi
lággal megértessük magunkat j s a nemzet, melly szellemi közle
kedésben nem állana a többiekkel, ugy tekintetnék, mint azéttö
rött szeille a nagy láncznak. Egykor a talajhoz kapaszkodtak, 
mert ennek birtokából eredt a függetlenség s a jogok telje j most 
az embernek, bárhol tartózkodjék, elég jelleme; a sa j tó s az uta
záso-k közösitik. az eszméket j a korlátok, mellyek a különbözö 
nemzetiségek által minden folyó-átjáratnál huzattak, mindinkább 
táguló határokra szorittatnak vissza, s a hitel neveti azokat, maly
lyeket a nemzetgazdász s a politikus emelnek. 

Némaily OVII/llágokban az egységesités iránt mélyebb szem· 
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pontból tétetett kisérlet : Sándor orosz czár azzal hizelgett magá
nak, hogy minden hitet egybe olvaazt össze ; utóda rAbeszélést és 
ediszakot haeaná It, hogy egyesitsa tág birodalmának valláeait; 
Poroszország azon fáradozott, hogy egy vacsora körül hozza össze 
a protestaosokat t!la reformatusokat. De remélhetö-e az egység 
olly hitvallásokban, mellyek maguk is csak töredékek? s ha ez 
ohajtott kienge~zteU!dés elközelget, megvalósulhat-e az másként, 
mint a tekintélyben , s a katholikus tan és ezeretet fény
körében? 

A részletes politikai egységek sem érik el czéljukat, hacsak 
egy átaJánosban össze nem ölelkeznek. Ne legyen többé szó az 
elslísegekröl, ne az egyetemes monarchiáról; a pogányszerii szá
zadok symbolumai ezek, s ellenkeznek a testvériség ama szózatá
va.l, melly a betlehemi jászolból s az Olajfák hegyér<H hangzotf, 
s melly a hazafiságnak, a személyes számítás e percznyi tévedé
sének, az ös~zes rosz hajlamok ellen való határozott küzdelmet ál
litotta hc'yéLe. Sz&.bad legyen remélni, mikép a népek, mint egy 
tő vesszői ugyan:JZon nedvbl!l veendik táplálékukat, jóliP-het min
denik saját gyümiilcsöt fog érlelni j s hogy társitva eszméiket, 
érzelmeik et, munkáikat, egyetértve igázandják le a természetet, 
s fogják növeini a boldogság és igazságosság adagát. 

Azon népeknél~ mellyek már részben élvezik az érintett állapot 
elönyeit, hol a kormányok nem hamisilják meg az ész-jogok érté
két, hanem csak szabályozzák azok módozatait, minden egyén olly
formán fejti ki saját tevékenységét, hogy érzi , mikép nem gép• 
hanem ember, nem eszköz, hanem ezé!. 

Az elkésett vagy hanyatló népekre nézve, mellyeket az erö 
azétdarabolva vagy összenyomva, vagy méltóságot nélkülözö anyagi 
jólétben tart; hol a hatalom védnöksége úri mindenbatóság, a ja
vítás egyedárúság, a a jPilem-megvesztegeMs rendszer; bol az ér
telem tévedései a helyett, hogy felvilágosittatnának, büntettetnek j 
hol a népre 1 melly tevékenységet szfikségel, ajándék gyanánt a 
tétlenség nyomora tukmáltatik, sokkal nehezebb e szabadság meg
nerzéae, sőt felismerése is. Az emberek ott, meg levén fosztva a 
bizalomtól, mellyre a szellemnek szüksége van, baszontalan fárado
zások és asszonyos sopánkodások között vesztegetik el életöket ; 
késedelmezve fogadják el a jót és roszat; önmegadáauk tunyaság· 
gá, egyenetlenségök rágalmazó küzdelmeivé fajul, mellyek testvéri 
czivódásokban engednek <~zabad folyást elnyomatásuk fölötti boazu
táguknak ; lelkesüitaéget csak a tánczos és lln&kesn8k képesek 
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bennök kelteni; kielégíttetve a romlottsá.ggal, melly hizlalja öket, 
a lealacaonyodáaaal, mellynek tényez<li voltak , imádva az arany 
borjút, Egyiptom vöröshagymáját eléje teszik a férfias nélkülözé
seknek i s rendnek neveztetik a röetség, és szabadságnak !'- dús 
gondtalan élvezéae. Legnyomorultabbak pedig azon népek, mellyek 
saját lánczaikból ie tréfát üznek, s mellyok az elnyomatás ellené· 
ben nem képesek a jogot szegezni, hanem vagy frivol gúnyoló
dással elégazenek meg, vagy duzzogva alávetik magukat! Illyenek 
számára nincs jövő. A romlottak a zsarnokságnak vannak szátJva, 
miként a hullák a hollóknak i s a történelem legfeljebb is mega
láztatásaikat foghatja egykor elbeszélni, mellyek annyira mennek, 
hogy az elnyomók nem is tartják méltónak zsarnokoskodni fölöt
tök, elégnek találván megvetni öket. A jók, kik közöttök szülem
lenek, gyaláztatva vagy elhanyagolva mert békések, szigorúk, 
meggyőződéssel bírók 1 scm meg nem atlják magukat a zsarnoki 
igának, sem le nem nézik a védhatalmakat, hanem alávetvén ma
gukat az ostracismuanak 1 azokhoz felebbeznek , kik éreznek, 
gondolkoznak , biráinak i 8 önmagukhoz fordulva bizalmokkal 
mint a támaszt nélkülözö eröa, tudják, mennyi fáradozás, erény, 
hősiesség , önmegtagadás kivántatik egy nép megteremtése és 
örökösitéséhez; mibe kerül megörizni az önzetlenséget a szá
mítások, a munka-szeretetet, az eivézet-düh közepett; milly ne
héz elevenen tartani a szivet, értelmet, képzeimet az átalánoa 
ügy és gyönyör-elfoglaltsággal szemben: s j61 tudván, hogy a nagy 
dolgok csak lassan érlelődnck, mérséldik a jobb után törekvő lá
zas türelmetlenlléget; az átaJános elvek küzdelmében viaazautasit
hatlan tényekkel igyekeznek erősiteni az erkölcsi érzetet s a 
személyes méltóságét, melly azt eszközli, hogy az ember megis
merje és akarja saját jogát, 8 a legföL b okhoz emelkedjék fel; a 
a azenvedéaek közepett a ezertltet és bizalom fegyvereit öltvén fel, 
a ujjá szülvén a testvériséget a fájdalomban, biztosak benne, mi
kép a nap még a felhőt is megaranyozza, melly átellenében áll, s 
szellemökkel segélyére vannak az Ur szellemének. 

Az ifjuság, mellynek nyugtalan, szenvedélyes természetével 
nem igen egyezik a tevékeny türelem egyhangosága ellenében 
megkivántató windennapi bátorság, mindabban tetszésót találja, mi 
a nagylelkiiség, az áldozat, az ellenállás szinezetével bir. Ámde 
a dühöngő költemények s a hajtépö ékesszólás megindithatnak, de 
batArozab a nem bírnak; a igen könnyü a remények nernea augal
latait összetéveazteni ama közönséges nagyravágyással, melly ve-
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zetni akarja a hazát anélkül, hogy ismerné az utat, vagy pedig 
amaz elvetemülttel, melly csupán az aljasság vakmerőségével bir
ván, a piszkos szenvedélyekbez, az erőszakhoz fordul, mi a valódi 
erő hiányából származik, s összeesküvésekben, kiméletlen birálga
tá&okban, párbajokban, szabadcsapatokban nyilvánul; melly a sza
badság komoly védőit visszariasztó rendetlenségekhez folyamodik, 
s a rágalom fegyvereit használja azok ellenében, kik bátorság
gal birnak szabadoknak, észszerüknek, állha tatosaknak mutatni 
magukat nemcsak ellenségeik üldözései hanem saját barátaik igaz
talanságai ellenében is i kik készek elviselni a pártok haragját és 
gyanusitásait, valahányszor a népszerüség ellenkezik a haza javá
val i s kik végre ba egyebet nem tehetnek, a hallgatás utólsó til
takozásához folyamodnak. 

Ám a történet, föltéve hogy nem csupán irodalmi gyakorlat 
az, hanem társadalmi tudomány, előlegezheti a tapasztalást, s meg
kimélbet a váratlan csalódások keserüségétől ; ugy állitván elénk 
a multat mint a jelen okát s a jövö alapját, az eszmékért ke
vésbbé rajongókká s a tények iránt engedékeuy~bhekké tehet, vagy 
orvosolhalja a nagyszájuság s a sopánkodás rendszeres kislelkü
ségét, Mennyi tanulság rejlik a tények mo8taui halmazában, me!y
lyeket a tan kezdeményezett, az erö bevégzett, a siker törvényesi· 
tett l Biztak az emberbaráti bölcsészetben ; és ez pazarul bánt a 
bitófákkal, kartácsokkal, vizbefojtással. Biztak a mindent békóba 
verő, rendszeresen elnyomó Rbsolutit~musban; de ez nagyobbá. tette 
a szakadást, elmérgesítette az egyenet.leuségeket, B még csak ama 
nyugalmat sem adta meg, mellyet a lealacsonyító szolgaság kár
pótlása gyanánt magasztalnak. Hittek a demokraczia kibékitö 
szellemében ; s Í"'le a schweicziak és amerikaiak testvér-vérben 
.fürösztik kezöket, s a romlottság ép ugy elaljasítja a szabadokat, 
miként a félelem a szolgalelküeket. Ellensulyozások utján szabá
lyozhatni remélték a mozgalmat, feláldozván a társadalmi erők 

felét, hogy megsemmisítsék a másik felét; s az alkotmányok, 
mellyekért juliusban nemes életek és feddhetlen birnevek pazarol
tattak el, septemberben már biztosan elátkoztattak. A souverain
séget a puszta többségbe akarták helyezni ; anyagi és változé
kony tény, melly egyre megy ki az erő jogával. Vívmánynak 
látsz(}tt a helyi kiváltságok eltörlése; de mindez a közigazgatási 
kényuralom előnyére szolgált. A nemzeti egység szeretete az 
egyedi tétlenséget szülte, s a szabad törekvéseket egy átaJános 
határozatlan szabadságban ölte el, melly meg nem felelő kárpótlá~t 

:nm. 64 
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a valódi azab11dságok elvesztéseért Sokat vártak a jószág és 
ezéh-kötelékek megsemmi~itésétől; du jú ll ehet a bérlet-rendszer 
javitotia a földmiivelést, s az ipar felszabaditá~a 10egkettöz.tette a 
munká::~ságot, az egyed llzflgéuy, olszigetelt, s ugyauazért gyenge 
lett j e kivétetvén a c.;aládi gyá.Ioságok alól, a I'l.ltidi:Írség 'erkölcs
rontó elnyomásának s a lázitók iz gatásai1.1ak vettétett oda zsák
mányul. A képviselet sö t mé~ a köztáraa~:~ág nevében iij az állam 
és a nemzetgyül ések mindenhatóságát kiáltották ki, alávetvén 
annak vallást, értelmet, ipart, iskolákat, B)linházakat, hirlapokat 
sőt még a családot is, e szent menhelyet, mellyben a Gondviselés 
a gyermeki nyilts11ivüséget és a tap::r.:oztalást, a gyeng e~éget és az 
erl:lt, az engedelmességi kötel es~éget B a tekintély jogát egy(l!!i
tette. Szégyeole tesnek · tetszett, hogy a p~ pi hatalom korlátokat 
szabjon a világ inak, miértis a fejedelm~k a papokat hivatalnokokká, 
ügyeiket a rnini steri kormányzat mellékletévé, az egyházi jogot a 
polgári kiegésútö részévé tették i de az eg)· ház alávetése az ál
lamnak osztályokat, érdekeket, hitval~ásoka.t, politik~ t sértett és kon
kolyt hintett, mialatt féktelenebbé tette a népet. A kormányok 
atheismusanak ugy la tszott legalább békét kellelt volna hoznia: s , 
ime, Eszak· Amerika meghiusi1ja e ruményt. 

A hit, 11 házi fegye!em, a. hagyományos alárendeltség lazulását 
nép-iskolákkal vélték pótolhatni: d•J a milly mérvben szaporodtak 
.ez~k, olly mérvben szaporudtak. a vétségek 1), bizonyságául annak, 
milly távol áll az oktatás a nevelésti:H, nem lévén amaz egyéb eszkö~
nél, melly jó, ba jök a tanitott dulgol(, B hivatásos oem pedig 
csak k.enyérkeresö tanítók által adatnak elö. Hirdették a nök 
felszo~baditá.sát j de csakhamar beismerték, milly meggondolatlan és 
szentségtör8 lépés werénylelet követni el a családi tüzhely ellen, 
ahogy a nök fclmagnsztalta:ása azokn;;k az anyaság érzelméhez valú 
csatolásában áll. Az egyedi stoicismust, a suoverain ész kevély 

1) Francz i u.- á~ Angolországhan nagyon elöhala<lt az oktatá,, min•lamellett 
növekedett a. vátke~ek ~záma, főleg Angliában. F,:ancziaor,zá.;ban, 18J3 után 
megkétszerezte!tek az iskolák, s a vétke,ek szAma, melly 1818-tól :.kkorig 
mir.tegy ve;ztegl':h, azóta 'endkivül megsz11porúJott; 18:H-b,·n 6932 volt kerPset 
alatt; 18!0-ben 8226; eg}szerü lopásért tS::il-35-ig 12,000 évenkéut; :JG--40-ig 
17,00J. Angliában hél á v Blatt a vé,l<esek 60 Bllázalékhl sz•porouhk; s ez 
országban, !:ol több az isl!ola, több a büoeset, mint 1.-laudban. B<llgíurnban, hol 
az oktat.\s szabad, 18H-4t-i,; a lJü nesetek 23 szá>otólival k~ve.bedtek; 1841· 
ben minden 9925 lakosra es· tt ~JY vádloe t, m:g Franc~iaor:z.i ghau 437-l-re 
esik egy. 
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aégét, az apsolut eszme elragadtatásait a nép nem érti meg; a 
bölcsészek new találnak gyógy~:~zert az átn.Iános kételgésre, melly 
nem tudja, vagy ábrándnak tartja a multat, és semmit nem lát 
a jövőben. Az értelem, mindenfelöl elpártolá~ra, lázadásrel ösztö
nöztetve, s bitében nélkülözvén a szeretetet, imájában a kenetet, 
kegyességében a vuuzeröt, azzal végzi, hogy a szenvedélynek 
engedi át magát, s igazolni törekszik a sziv és képzeJem téve. 
déseit. Mikor volt valaha ennyi összeütközés az eszmék vagy az 
ész és ösztönök között? ulikor illy za;qva szükséglete a. rendnek 
él! ugrásoknak, a ·mód~:~zert:knek és fegyelmdienségnek? Kildál
tották az áldozatot, s tiZentesitették a vágyakat j ingaduzó alkalma
zások kö:r.epett folytonosan uj i tás t igértek, és igéret öket soha be 
nem váltották, mert az ür fölött semmit sem lehet építeni. 

Lt:hutetlen-e tudományosau ~agy gyakorlatilag megoldani a. 
politikai és társadalmi felada-tot? Az ember ama szakadatlan re
ménykedésre van-e kárhoztatva , melly egyét·telmü a kétség
beesé3sel? 

A tizenhetedik s;~ázad tanulmányozta a kötelmeket j a tizen
nyolczadik a jogokat, s polgári egyenlőséget, politikai szabadságot, 
vallás-tltrelmet kiáltott ki. A tizenkilenczedik főleg az érdekkel 
foglalkozott, s ezeket az erkölcsi haladással arányba nem hozva 
fejlesztette ki. Nem ezükséges valami különösen nagyldküeknek 
lennünk, hogy boszúsággal ttijünk el; látva a közszellemnek önző szá
mítások általi elfo j tását; a vélemények ingadozását j a csekélylyel hatá
rosnak fennuralmát ; a középszcrüség túlbőségét; a népszerüség haj
hászását, melly semmivel sem nemesebb a czim- és rendjel- kórság· 
nál; a névtelen vágyakat; a ezé! nélküli Íi!igatásokat; ;.1 hiú~ágot a 
szokásokban, midön az egyenlőség kimondatott a törvényben; s a 
véler.aény-zsarnukl:lágot, melly mindent itél és semmit nem vizsgál, 
melly imád és eltipor, melly annyit követel bálványaitól s azuián 
összetöri azokat, melly gyakran elválasztja azt mit ezeret, attól mit 
becsül, s egy napig tarto bábokat és leveleket hagy maga felett 
uralkodni, mellyeket a szél elragad. 

Illy sulyegyenetlenséget tapasztalva a vágyak és eszközök, 
az ismeret és erö között j látva az ipar bübércsitését pusztán 
a nagy töltepénzesek előnyére j a f.-llületes ismeretek szenvedélyét j 
az emelkedettséget nélkülözö ítéletek, a mélység nélküli bec~ülé

sek fel!ilkerek.edését; az önszeretett~l tlllj13s tunyaságl)t; a mulékony 
mozgékonyeágot, melly a valódi tevékenység helyére lépett; a 
~jkiáltott szabadságot 1 melly erőszakot kénytelen elkövetni 1\ 

64• 
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l~lkiismereteken ; a bösiességet, melly haszontalan szája.skodd.so~ban 
. enged szabad folyást az ábrándképek által okozott félelem ' láz
rohamának ..•. , akadhat, ki tagadja, hogy a világ halad. 

. Azonban, nem is említve, miként emelkedik az ember léggömbö-
- kön a felh8kig, vagy hatol a föld mélyébe fúrók segélyével, e 

már réginek tekintvén a távirdát, miként jelezteti a villanyonág 
által, melly elöbb csak mennykövekkel ijesztgetett, az órákat, s 
röpitteti egy másod percz alatt száz mérföldnyi távolságra hireit; 
a wegsokasodott közlekedések, a sajtó, a göz, a t~virda közelebb 
bozzák egymáshoz az egyéneket, ép ugy, mik.ént a gondolatokat j a 
birtokosok növekedett száma többek között osztja meg az élve
zeteket ; magasabbak a munkadijak, kényelmesebbek a gyárak, 
elterjedtebb a világitás; a biztositások türbetöbbekké teszik a csa
pásokat j gondos felügyelet és elövigyázati rendszabályok meg
hosszabbitják a közép életkort, s kevesbitik annak szenvedéseit. 
A kormányok szükségletei szaporodtak ugyan a közigazgatást, a 
had és pénzügyeket illetőleg, de egyszersmind megszerezték az 
er8t, melly szükséges a rend fentartásához s a védelemhez. E 
szükségletek • növalték a termelő osztályok fontosságát, mellyek 
nyugalmat ohajtanak, még ha a szabadságot fel kellene is áldozni 
annak; ugyanazért a háborukat most már lebetetieni tik a vas
utak, a növekedő kiadások, a felhalmozott adósságok, a benső 

gyuladásoktól való félelem, s bizonyára nem fognak azok többé 
vívatni kirá.lyi szeszélyböl, hanem csupán a népek felszabadítása 
és jólétének előmozdítása végett, Ha hogy a fegyveres béke 
rendszere megbuktatja is a pénzügyeket I), de nem teszi tönkre a 
népeket; mart a szabályos kormány bármilly sulyos adója távol
rÓl sem ér fel egy háboru bajaival. 

A hübérség most már számüzve van Eur6páb6l. A polgá-

l) Francziaország elölegea költségvetésében 1842-re, 1,276,338,076 lirAb6l 
hadtigyre 325,802,976 volt szánva, ide nem értve a tengerészeti osztályban fog
lalt részt, mellynek költsége 125,607,614 lirAra volt téve; a 183o-t61 47-ig a 
hadsereg 6,065 és fél milli6 frankba került. AngliAban, 1846-ben az összes be· 
dtel 68,690,217, a k iadá.s 66,108,647 aterJingre számitatott, melly ö;szegb81 a 
_tenger4sllletre, hadseregre és tüzér•égre 13,961,246 sterling irinyoztatott ell!. 
Porouországban, 1841· ben a hadserr~g 23, 721,0fJO tallér ba került, mig az egén 
kiadás 66,867,000 volt. SpanyolorszAgban .687,909,129 reAlnyi összes kiadás 
mallett a hadsereg költsége 256,606,440-et tett. Belgiumban 105,566,962 lira 
öuzes kiadá&b61 a had~ereg 29,471,000-et emésztett fel. Mindezeu kiadások 
nagyban emelkedtek az 1848-iki forradalmak ut.án. 
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rok egyenlösé~e~ melly már minden polgári töl'Vénykönyvben meg 
van irva, nem sokára töhb lesz a puszta . szódl. S ez egyenlB~ .,, 
ség nem Gabio régi politikája szarint éretik el, levágva · a maga
sabb mákfejeke t, hanem az alsóbb osztályok fölemeléséveL Miért · 
is megszünnek a czigán.Y, zsidó, irlandi, hontalan stb. becsteleni
tőleg használt elnevezések, s a rabszolgaság még olly országok
ban is alábbhagy, hol az mindig virágzott. Majd minden helyen 
megtörténvén a forradalom, melly a közigazgatás kezébe teszi la 
a hatalmakat, érlelődik ama másik, melly a batalmakat azoknak 
fogja visszaadni, kiket jogosan megilletnek ; s azéttöretvén a rab
lánczok, most azon vannak, hogy a legiszonyubb szolgaságot, a 

. l 
szegénységet, is megszüntessék. Már maga az átalánoa foglal-
kozás a politikai nemzetgazdászattal s a tá.rsadalmí rendszerek~ 
kel eléggé bizonyítja, hogy mindenki részt akar venni. az ügyek-
ben, mellyek mindenkit érdekelnek. · 

Fogja-e hát valaki tagadni a haladást? Megjegysendő, hogy a 
moetani elBmenetel érdemét amaz. elögondoskodások · megazünte
tésének tulajdonitjuk, inellyekkel atyáink vélték azt elérhetni. 

És e baladás a szellemi rendben . is é~zlelhetis. Alábbhagy· 
ván az indulatoskodással, melly egy neme a zsarnokság~ák, pÁr
tatlanul márlegelik az erőket ·és eszközöket; társitják ·az er<>ket ;-, 
iratokat tesznek közzé (előhaladott országokról szólok)~ mellyek a 
szenvedélyek, uem az emberek ellen irányozvák, mellyek védik a 
jogot auélkül, hogy megsértenék az illemet, m'ellyek az igazaAgos'-_ 
ság szózatát hangoztatj.tk az erösek fülébe, s békér~ intik · áZ 
elayomottakat. 

Most már minden népszerüségre törekszik; arra az irodalom, 
még a müvészet feláldozásával is j arra a tudomány, BZBf!Oritván 
beavatottjait, s alkalmazván vívmányait ; arra a kormányok,· 
egyenllísitvén a jogokat, s mindent a nyilváno811ágnak adván át j 
arra a törvénykezés, esküdtszékeket állitván fel j arra ·a hadsere~ 
gek, nemzetiekké változván át. Minden javítás a nep ellínyere 
üt ki, érette vannak a gépek, a vasutak, ~z olcsó pósták, a vámok 
eltörlése, a szabad gabna-forgalom; érette az iskolák,· a teng~ri '' 
hatalom, s a társulás csodái; érette tanulmányozzák folyvást ama 
társadalmi feladatot, mellyet. a polgári Oedipusoknak meg kell 
fejteniok, ha nem akarják, hogy a nép-sphinx felfalja öket. 

Ha hiányoznak is az erélyes lelkek, de erkölcseink azelideb
bek, a· komolyabb éa ünnepélyesebb életet viazünk ; s mig a mult 
században az öregek is az ifjak nyelvét éa szokásait utariozták; 



iOi4 

tnóRt az ifjak öreg-elmét fitogtatnak. A nyugalotn-szeretetnek 
k~dvez az a körülmény, hogy sem rendkivüli jólét, sem· rend· 
kivüli nyomor nincf!. ÁtaJános a nagyravágyás, de kevés a fel
lengző j s mig minden egyed kis dolgokat mfvel, az állam rop· 
pantakat visz véghez. Nincseneit magas erények, de ~itka az 
erőszakoskodás j nem nagyon di szclgö, de kényelmes és egyszerü 
az élet; nem olly finom a modor, de az ízlések sem olly ba
romiak j kisebb a mü-tökély, nagyobb a termékenység. 

Az erkölcstan, mellynek a j0ggal ugyanegy l1.özpontja, habár 
nem ugyanazon kürülcte van, nem ismer különbségeket, R a 
király ép ugy itéltetik mrg mint a legutolsó alattvaló, sa politika 
ezután nem lehet egyéb rnint a társadalomra alkalmazott erkölcs~ 

tan. A törvény nem a hatalom ténye többé, hanem az észé j s 
még az absolut országokban is vannak alaptiirvények, mellyek sza
bályozzák a legfőbb hatalom eljárását; s hol nincsenek biztosité
kok a kormányban, vannak a közigazgatásban. A nem1.etek jogai 
elévülhetleneknek nyilvánittattak 1) j s nem sokára eljö az idö, midön 
erkölcstelennek fog ítéltetni a hatalom, melly önkényesen akadá
lyozza a jolétre szükségcs, s az emberi képességek kiterjedéséhez 
arányosított termelést. Minthogy az embernek kötelessége isme
reteket szerezni, szeretni, munkálkodni ; hibáznak ama kormányok, 
mellyek e képességek egyikére akarj:\lt öt szor it ani; s az ember 
akkor tökéletes, ha tudománynyal és erénynyel ugy fejti ki e 
képességeket, hogy ne csak egymagának, ham'm- míndenkinek 
előnyérc szolgáljanak, s meg~rdemelje azol{kal a jövö jutalmakat. 
Népnek nem az egyedek gyüjteménye, hanem a ténykedés, a 
gondolat, a czél közössége tekintetik. Azért a társult emberek 
között sztikséges a hatalom, hogy mindenkinek biztosilsa nyugal
mát, elnyom j a a rendPtlenségeket, e liisegitse a hasznos vállalato
kat: legyen pedig az erös, hogy ne legyen kénytelen kegyetlen 
lenni ; legyen okos, hogy a függetlenség lehe tő kimé!ésévcl tudjon 
tiszteletet szerezni a törvényeknek; legy~n erkölcsös, hogy ne 
higye, mikép elégségesek neki a börtönök, katonák, kémek, hanem 

1) "Egy igaztalan h6dit6, legyen bf rmilly hatalmas, eo ha Rl'm (oszthatja 
meg jogaitól az ig:~z~ágtalanul megh6ditott nemzet~ot. Erőszakkal rabazolg:\vá 
teheti azt, felforgathatja törvényszékeit, megölheti képviReliiit; tie függetlenül 
annak nyilt vagy hallgatag beleegyezé~étöl nem semmi•itheti meg lísi jogait 
ama tisztségekhez, törvényseéltekhe>:, vagyis ama formához, mellyet az min~ 

11111lkod6 n~m&et megállapi!QU." XVI. Gergely, .J nem azék cliadalu, 37 lnp. 
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a felebarát 11 az önmeghgadás szeretetét legyen képes beceepeg• 
te tn i a szivek be. Mig az önmagok és alattvalóik iránt bizalmat
lan és rövidlátásu kormányoknak nem marad egyéb bátra mint 
a botlások között való válogatás, a többiek alattvalóikban keres
nek öaziote támo(.atást, hogy hasznos ujitásokkal erősítsék az 
államot, s megszüntessé~;: a visszaélést anélktil, hogy sértenék a 
szokásokat. A jó elérésére irányzott törekvés é p ugy erősiti a 
kormányoht, amint b engiti a gyanakodás min den gondolat, min
den tanács, minden ujitás ellen. Mert a nép"ket többé nem lehet 
máskép hanem csak méltányossággal s politikai és vallási igaz. 
ságossáe;gal vezetni. Csak igy lehet helyesen fejleszteni a növe· 
hdö demokracziát, mellyoek bekövetkezendö forradalmát minden 
oldalról kétségtelen előjelek hirdetik, s azért vétek lenne, ha 
készületlenül hagynák magunkat általa meglepe tni j n<?m is kell 
azt amaz irigy b izai matlansággal tekinteni, melly boszant, s melly 
arra kényszeritené azt, hogy szabad féket engedjen vad ösztönei
nek j sem pedig, kijátszva a nehézséget, vakmerő kezekre hagyni 
az alkalmat, hogy iszonyu gyógyszereket alkalmazzanak a társa
dalomra 1). A demokratikus mozgalom folyam, mellynek meg
felelő ágyr.t kell ásni, nem pedig gátak ka l állni el utját. 

Látva, miként csalódnak az idők, s miként cealódnak az 
időkkel az emberek, megtanulták a türeImet i bukások és csalódá
sok követkP.ztében azétfoszolván az ábrándképek B alábbhagyván 
a csodálás, az emberek meggyőzödtek a politikai csoda~zerek hiu. 
ságáról, s belátták, hogy a javítások nem a kormányok cserélge
tésében állnnak; mert sem a köztársaság nem szabadság, sem az 
egyeduralom nem rcmd, s a legjobb szabályrendeletek sem zárják 
ki a zsarnok ságot, mig szabadság ott is rlvezhetö, hol amazok 
tök~letlenek. S azon következteté~;re jutottak, hogy a jólét nem 
a politihi b>~nem roásf{·le eszmékben áll; hogy az ember több 
valami ruint csupán polgár; s mig a kormány-formák, ak:\ r köz
társaság akár zsarnokság nevet viseljenek, hasonlitanak egymás· 
hoz, a kiilönbség a vallásban, a magán erkölcsökben, a család
ban, a polgári és bünügyi törvényhozásban, a közigazgatásban 
van: miud olly dolgok, mellyek tökéleto1sithetök, bármillyen legyen 
a kormány. 

·· ~linthogy a szá.zad kezdetének forradalma, eg~sz;m anyagi 
eszmékkel lévén eltelve, csak anyagi hóditásokra vezethetett, 

•) Qui nova relliedieJ accipe,·e noW, novo malo e:epeotet, Bacon, 



1016 

annyi rombolás után végre restauratiót ohajt a világ. A jobbak 
belátták szükségét ama társulásnak, melly ellen egy század óta 
harczot folytatnak ; olly társulásnak, melly ne semmisitsa meg, 
hanem inkább támogassa a modern ember egyediségét j melly ne 
dulja fel, hanem terj<!szsze ki a családi szentélyt j melly ne üzen
jen hadat a multnak, hanem gyüjtse össze annak hagyományait, 
s fogadja el, mi azokban jó van, s a dühös és meddő vitatkozá
sok helyett, az elvekhez térjen villsza, hogy teljessé tegye a tár
sadalmi elemek összhangját s a mozgás és élet végtelenségét. 

Az egyházi villongások Francziaországban, Scbweizban, Né
metországban, az üldözések Porosz, Svéd, Oroszországban, a moz
galmak Iriandban a az Egyesült-Államokban 1), napfényre hozták, 
maonyire ragaszkodnak még a népek a valláshoz; s miként for
ditják arra ama figyelmet és érdekeltséget, mellyeket a politikai 
ujdonságok nem képesek bennök fölkelten i. Pedig hát mi azok 
fiai vagyunk, kik hallották Voltairat Ás caodálták az Encyclopediát; 
olly ezerzök után neveltettünk, kik nem annyira üldözték, mint 
megvetették az EgyMzat, és ugy t akintették azt, mint társadalmi 
betegséget, melly azonban közel áll a meggyógyuláshoz; mint 
egy betolakodott uj hatalmat, melly a kard uralma alól ki akarta 
vonni a lelkiismereteket. 

De mig akkor az istentelenség és guny találtak viszhangra 
a j6móduak között, kik az irodalom választottjai voltak, moet, 

l) A TM OhU't'Ck-Joumal, 1867. julinsról, névsorát adta 11 Ne\v-Yorkban 
létezll felekezeteknek, nem lévén benne bizto•, bor;y mind ebzámlAlta azokat. 
Ime : Kereezteéglsmétlllk, keresztelők, uj keresztelők. ,zabad keresztelllk, külön
vált keresztelllk, szigoru keresztelők, ezabndelvü keresztelők, békés keresztelők, 

gyermek-keresztelők, diesöeég-kereeztelők, alleluja -keresztt>lllk, ktreeztény keresz
telők, vaskaró kereeztell!k, általános kere~ztelők, részlege~ keresztelölr, hetednapi 
keresztelők, sk6t keresztelllk,az uj általános communio-keresztelllk, fekete keresztelők, 
függetlenek vs gy pur i tanok, cameronianok, c rispatolr, rlaleitak, cambellitak vagy 
reformll.ltak, dunlrersek, szabad gondolkodók, kaManiták, huntigdoniaook, Jrvingilmok, 
inghaniták, tánczolók, bibliai-keresztények, gisesiták vagy eandemtmianok, régi pre,;
by~erianok, uj presbiterilmok, skótok, congregationalistál<, qtlakrrek vagy barátok 
(amici), reszketök, unitariusol{, soclnianusok, morva VBgy egység· testvérek, weslejan 
methodisták, eredeti methodistálr, reformált methodi,tá!t, metbodikus kalvinieták, fran
eziák, eredeti connexisták, uj eonnexieták, swedemburgianok, plymoutbi testvérek, 
ujrakeresztelt keresztények, mormonok, kelljiták, muggletouianok, romani11nok, per
fectioualisták, rogessianok, sePklerok, universalist.ák, vánrlorlók, wi t fieldietálr, tanít
ványok, szabad barátok (a~~Jici) vagy agapemoniták, Iutherar.usok, franczia pro
testsnsok, német reformii.Jtak, reformalt német protestansok, német katboliku~ok 
vagy Ronge-tanitványok, uj felvilágosultak, nngol anglikánok, német anglikánok, 
fravczia anslikll.uok. 



1017 

míután a kicsinyekhez és ezenvedökhöz fordul, a láthatatlan után 
való szomj, a vallásos érzelem kezd .abban felkapni, az egyedüli, 
mit a nép tökéletesen megért. S a nép az, melly mostanában, az 
egész világon, a vallás-kérdést szellőzteti, illy meggyőződésekben 

keresvén az ujjászületés s a jövő erejét ; Angliában visszaköveteli 
a disaidenenek polgári jogait; Németországban megszüntetését sür
göli a zsarnoki gyámkodásnak, melly természetes következménye 
a protestantismusnak 1); Ázsia szélén, szemben a félholddal, ujra 
fölemeli a keresztet; Francziaországban az atyák részére vissza
kivánja a szabad!'l\~ot, hogy gyermekeiknek jobb oktatást nyujt
hassanak amaz elpuhult és ho.tározatlannál, melly csak tétovázó 
eszméket és balga érzelmeket szül. S korunk legjelentöségtelje
sebb tényeinek egyike maradand a vallás eme társulása a sza
badsággal. 

A jövőben való hit teljes hiányát eléggé bizonyitja az. irók 
békétlensége, ml;lrt a nyugalom a vitatkozásokban csak a kimenet 
iránt való bizonyosságból származ ik. De az irodalom, melly ipar
szerüvé vállván az aljasok, vagy haszontalanná a pedansok kezé
ben, nem a czélra tör, hanem hatást vadásv.1 csak néhánynapi 
halhatatlanságot keres, s elkülöníti magá t a néptöl; a jobbakkal 
megszünvén kicsinyeskedni, azon van, hogy szabályozza a kötel
meket, okadatolja a jogokat, eloszlassa a kételyeket i s nagy re
ményre látszik jogositani most, midön annyira finomult az ember 
és társadalom tanulmányozása, s mindinkáhb tágul a látkör a kül
földi és keleti irodalmak megkönnyebhitelt ismerete következté
ben; most midön irók és tudósolt jutnak min iszteri székek re, nem 
csak angol és franczia, hanem absolut onzágokban is; s midön, 
még ott is, hol a gondolat csak gyanút kelt, bcvailják annak 
fontosságát az által, hogy majd alattomos, májd nyilt fegyverek
kel üldözik. 

Küszöböltessenek ki nemes ktlzdtérünkröl az orv-döfések, a 
befeketítés alattomos mesterkedései: szünjék meg a rágalmazók 
törvényes ellenségeskedése mind azok ellen, kik a cselekvés ös-

l) Eirbborn ur, közoktiLtA~ügyi minister Po1·o•zországban, legközelebb igy 
nyilatkozott: "csupán a. királyt illeti meg 11 jog é, bntalom szabályozni az alatt
val61r: lelkiismeretét, s ezelt engedelmeskedvén a király rendeleteinek, semmiféle 
felelősség aik nem esnek, mert 11z csupán a törvényhozóra nebezedhetik." 

Az 1S48-iki forradiLlomban Németország kivívta a· vRllási szabadságot: 
a Concord11.tumok helyi·e fogják állitani katholikus arnÁgakban az egyháai 

tzabadsáfot. 
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vényére lépnek; szítnjék meg a félénksé-g bálványozása, a félénk 
dicsöittetése, a a nemfélt köz~pszerU~égnP.It kiváltságolt tömj.éoe
zés. Szünjenek' meg csak azokat engedni szóhoz jutni, kiknek 
kevésbbé van ahhoz joguk, mert nincAMek meggyőződéseit\. i s 
csupán azoknak tapsolni, kiknek es~méi nem emelkednek felül a 
köznapiakon, kiknek szC\llumök senkivel sem jő Ö5szeütközésbe. 
Az ítészet türelemmel ft'gyvcrezvén fel magát, még a meréilz 
nyilatkozat irányában is, D9 engedjen rnflg magá.nak olly birálato
kat, mellyekre nem szabad válaszolni, s mellyek nem bátorkod
nak ott, hol kell dicsérni i ne akadályozza gyalázással a nemes 
lépteket j s nélkUlözvén önmaga a méltósá_0ot, u e igyekezzék attól 
másokat is megfoRztani a jellemeket megfélemlítés által lealjasi
tani, s rágalmazva a nemeslelküséget az áldozatoktól visAzariaHz
tani: han<>m 8zoktn~sa mng:H amaz 1"1gyenes és biztos ítélethez, 
melly ti.:~zteli a tudomAny szabadságát B az ész tekintélyét, melly 
tudja mélt án y ol ni azok törehését, kiknek érdemét növelik a 

bölcs tanácsok, s azon van, hogy elvegye a kedvet a tulzá-,októl 
és erőtetett dolgoktól, B visszatrritsen az egyszerüséghez, ama 
természetes egyenRulyhoz, mellyet zavartalanul fen!artva a józan 
ész mioden helyre és időre szóló haszno~ igaz~ágokat tud mon
dani. Illy módon elsö e~zk0z/wé váland, nem amaz oktatásnllk, 
melly csak követelöltet és képtelen'"lket szül, banern ama nevelés
nek, melly a kölcsönös jóakarat és tiirelem szokásait honositja 

meg, mellyek aztán a polgárok között igazságosRággá és öszz
hanggá lesznek. 

A tanultság most már tisztában van az iránt, hogy nem a 
hajó faráb1n ldtüzött fáklyának k~ll hmnie, melly c~ak az elfolyt 
hullámokat l'ilágitsa meg. A tudományok, kil<'pvéu a meré!lzle
tek korából s a tapasztalatisá~;hól, az elméletelH)t tök~letesiteni és 
alkalmazni igyekeznek j vagyis kez"'t fognak az okoskodás és a 
rokonszenv, a kiiltészet és a tan, migleu egy nagy gondolat Ö>Aze

sorakoztatja a részlegos munkálkod4sokat. Az igen heves bölc:!é
szi viták, mellyek egy szilárd alap ~zükségérzetét nyilvánitják, 
soha sem fognalt tagadó szellemben megoldatni; s a bölcsészet
ben a tudomány nem elégszik mr.g többé az eszruék P.s ismeretek 
egyedi szerzeményévP.l, hanem egyetemPssr.gre törek!!zik, nevP.z

teBsék az aztán józan észnek, vagy az értelem öokéaytiségének, 
V'agy világra hozott e>~zmének (idea innata), vagy átaláuos ala· 
koknak; módszereit nz Aredmények szerint ítéli meg, B legfőbb 

czéljául az isteni képnek az emberbeo val6 meg•tjitását tűzi ki. 
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Ugyanazért a ll J elvre vor.atkozó kérdések is nagy fontoseágra 
tettek ezert, mert nincs a természetnek, vagy a polgárosultsAgn11k 
olly feladványa, m ellynek megoldása a köz-bölcseség e leltárában, 
az emberiRég ez össztétében le nem volna téve. De aki egy uj 
vallást nyomoz, ne hizelegje n magának azzal, hogy a bölcsész•1t 
magzatának fogja azt találni. 

A ~zázad, melly mindinkább kezdi becsülni az idöt, nem 
méltatja figyelemre az P.lbeszélést, hacsak nem oktat és tanácsok
kal nem azoigál, s a helyett, hogy a haladás föltételéül tekintené 
a mult feláldozá~nt, a jövő utait keresi abban. Szóval, ezeretjük 
a fényt, de csak ugy ha tisztává teszi a látást, s a ezeretet pa

-rázsává vállozik át. 
A történelem, me Ily ogy szabályos és haladó polgárosultság 

lassu viRzontagságain keresztül örömmel láttatta velünk n övek v ö 

fejlödését a szabadságnak, e sarkcsillagnak, melly elhomályosod
hatik, de soha le nem száll, egyszersmind az ujitók ellenében 
ie óvatosakká tett minket, kik vak tapasztalatelviséggel egl:szen át-· 
adják magukat annak, mit tes?:nek, ~ elfogadják az es0ményeket 
anélkül, hogy megbiráinák azokat, és ismernék kiterjedéo~öket. A 
sokféle viszontagságok következtében h.ozzászoktun k okoskodni, a 
jót a lehetötöl megküliinböztetni, az akaratot az !l.ldozatok magas
Jatára emelni, nem ismerni t>rényt fárad'sá g, vallást önmegtaga
dás nélkiil. 

A t8rténelem megtanitott minket, miszerint az ujitások, mely
lyek felforgatják az eszméket, szokás0kal, erltölcsöket, véleménye

ket, rendesen semmire sem mennllk, s . a pu!!zta és merev rend
szerek eredménytelonek maradnak; hogy mindaznk, kik a kereAz
ténység óta, forradalmakat vagy rendszereket létmit ~ttek, elédnek 
hitték a legjobbat, s másnap m!\r belátták, hngy csalódtak, s a 
következő nemzedék kisebbitette azokat, kik n emealelk ül eg !ára
doztak, hog-y elökP.szitsék r~Az~re a jobbat i hogy csupán az érle 
lödik meg, rni lassanként ké&zittetett elő s átaJános vágygyá vált i 
hogy a sz~p de alkalmazhatlan szemléli)dP.sek nem egyebet hanem 
ama kétségbeesést szülik, melly 1\Z elodázhatlan ujitásoktól is el
veszi a kedvet. Nem a mienket. l\li tiszteljük az elveket, mely
lye~ jóval megelőzik a tényeket s még inl~ább az erkölcsiiket; 
mi, hálát adva atyáinknak, amiért annyi korlátot lerontottak, 
tunyaságnak hinnők azt gondolni, hogy bevégezték az utat, holott 
csak a baladás lehetöségét szerezték meg nekünk. Szerencsés, ki 

táreitani tudja a fentartást, melly megőrzi az életet, a haladá.saal, 
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melly er~t önt abba j ki tudja, hogy a javítás cllinyei elvál~szt

hatlanok az uj i tás vesr~<élyétöl j ki látja, hogy a hasznosság után 
való törekvés átalános tény, de azért nem igényli azt tanná 
emelni i és tan)1lmányozza a leg főbb feladatot, melly abban ,áll, 
hogy a közérdek eléje tétessék az egyedinek. 

Igazság (veritas), szabadság, haladás, ezek vágyai i de be
látta, hogy az igazság csak. egyetlen forrásból merithetö i hogy a 
szabadsig a képességben áll a tevékeny tehetségek teljes igéuybe
vételével tökéletesiteni a tnla)don és egyetemes J étet; s a haladás 
az ogyenlőaég valósitásában, a kölcsönös szer~tetben, az ember 
becsülésében s a testvériségben, me Ily 1 reményünk szerint, az 
egyetlen akolban fog létrejönni. 

Ki egy, vihar által hányatott hajóban áll, emelkedni és alá
szállani látja a csillagokat, mindazáltal tudja, hogy mozdulatlanok 
azok i inogni látja az iránytüt, de tudja, hogy folytonosan a sarkot 
p10tatja. Igy a becsületes ember, kinek eszméi az ellenmondás 
próbájára tétettek, kerüli a dicsőséget, ha zsarnoksággal van .. az 
összekötve, mint szintéu. a nyugalmat is, ha nélkülözi az a méltó
ságot j a jelesek müveit elismeréssel vizsgálja meg, melly u.em 
teszi öt hizelgövé, s igazságszeretettel, melly nem teszi öt hálát
lanná. Erős lévén amaz állhatatossll.gban, melly legnagyobb tilta
kozás az o.nyagelvisobg ellen, büszke tervek magaslatáról nem 
rohan hanyatbomlok hitetlen kétségbeesésbe; hanem tndja, mikép 
a nagy dolgok csak lassanként h~~:jthatók végre; a jövöt a. mostani 
erkölcsökre és ~rzelmekre alapítja ; nem akarja elválasztani a jót 
a széptöl és igaztól (verum), nem az okozatot az októl. Érzi a 
bajokat, mindazáltal nem káromkodik ; nem engedi magát vissza· 
riasztatni a balesctek által, mellyek a leginkább ohajtott jókból 
veszik eredetöket, meg lévén gyöződve, hogy a mi egy kornak 
ereje és dicsöségeül szolgáland, kezdetben annak nyomorát képezi; 
irataiban azon van, hogy felköltse az emberi méltóság s a társa
dalmi élet szentségének hatályos érzetét j s hirnőkéül lép fel a 
testvé1·iségnek, a hitnek, amaz átaJános társulásnak, melly az indu
latokat, a tant, a tevékenységet renddel, higgadtsággal és jó aka
rattal vezesse a gondolat, a jellemek, az erkölcsök emelkedettsé
gének elérésére; s összhangba hozva a jogot és kötelességet, elö
készitse a népeket a béke jubileumára; a jövö husvét ünnepére. 
A siker kimondhatlan jutalma a bátor kisérlcteknek, a kitattó 
eröködéseknek, az elviselt ellenmondásoknall, 



li' EL VILÁGOSITÓ JEGYZETEK 

a XVIU. könyvhe.z. 

A) 3-dik laphoz. 
Képvlsel61 ulasUások. 

A franczia nemzet gondolatai és óhajai mintegy rövidlatezve 
foglaltatnak a megbízólevelekben (c a h i e r s), mellyeket a válasz
tók adtak képvisel8iknek. Ime a jelentés, mellyet azokról Cler
mont-Tonnerre tett, 1789. jul. 27-én: 

- Uraim ! hivatásuk lévén ujjá szülni a franczia birodalmat, 
önöket e nagy munka végrehajtásában saját belátásuk s megbizóik 
utasításai fogják vezérelni. 

Első kötelességünknek hittük összegyUjteni és megismertetni 
önökkel a vezéreezméket, mellyek utasításaik legnagyobb részé
ben el vanl1ak szórva ; azután önök bizottságának különleges s 
amaz észrevételeit fogjuk elliterjeszteni, mellyeket az a végrehaj
tási módszerre vonatkozó különféle, e magas gyülés tagjai által 
vele közlött vagy közll"ndlS tervezetekbill össze~yfijthetett vagy 
özszegyüjthet. 

A jelentés, mellyet most önöknek teszünk, e muoka elsö ré
szét érdekli. 

Önök megbizói, uraim, mindnyájan egyetértenek egy pont
ban ; abban, hogy akarják az állam ujjászületését, de némellyek 
egyszerifen a visszaélések megszüntetésétöl várják azt és szilárd 
alapra fektetésétől az alkotmánynak, me Ily tizennégy ··század óta 
létez e mellyr<ll azt gondolják, hogy újból életre kelhetne, ha 
helyrehozatnának a sérelmek, mellyeket rajta az idő, s a szemé
lyes érdek számos lázadáBai a közérdek ellen, elkövettek; mások 
annyira hibilsnak tartják a létező társadalmi rendszert, hogy indít
tatva érzik magukat új alkotmányt kérni, s felruházni minket ( sé
relme nélkül a kormánynak s az egyeduralmi formá.knak, mellyek 
szeretete és tisztelete minden franczia szivébe be van vésve, s 
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IDellyek fentartá~a követeltetik) a szükséges hatalommal arra, hogy 
illy alkotmányt teremthessünk s a franczia birodalom jólétét biz
tos ala pokra, s az egyes hatalmi körök t~zabályszer!i illetményei 
nek megkülönböztetése és meghatározásáru fektel!sük. 

A ml!gbizók, kik illy véleményt oyilvánitottak, egyszersmind 
azt hiszik, miszerint az alkotmányuk első fejezetének az emberi 
jogok elismerését kellene magában foglvlnia, azon változhatlan és 
örök jogok ét, mcllye k fentartása végett alakult a társAdalom. Az 
olly roszúJ ismert emberi jogok eme kikiáltásának követelése 
majdnE'w az egyedüli viszálypont az új ~;~lkotmányt 11t1rgetű s azon 
utasítások között, mellyek csupán visszaállitállát követelik annak, 
mit létezö alkotmány gyanánt tekintenek. 

5 miudkét véleményt osztók hasonlóan megállapitották esz
méiket az egyeduralmi kormány elvei, a hatalom léte s a törvény· 
hozó lestület szervezése, a nemzeti beleegyezésnek az adókivetés
hez való 11zükséges volta, a közigazgatási testületek reudszerezése 
s a polgárok jogai fölött. 

Futólag megérintjük itt e különbözö tárgyakat, hogy ma.jd 
azok _mindegyike fölött mint döntvényeket tárjuk öniik elé a meg· 
bizók alapelveinek összhangzó eredményeit, s mint kérdét~ckct, a 
különhözö és ellenmondó eredményeket, a wint önök azon utasi
tásaiból kitüntek, mellyck kivanatát nekünk elkészíteni vagy meg
szerezoi lehetséges volt .. 

1-ör. Az egyeduralmi kormány, a király szent személyének 
sértbetlensége, s a koronának firól fira öröklés utján való átszálli
tá.sa, egyenlően elismertetnek az utasitásokban. 

2-or. A király hasonlóan elismertetik u végrehajtil hatalom 
teljének letéteményeséüL 

3-or. Hogy a hatalom öBszes kezelői tényeikről számot adni 
köteleztossenek, átalános a kivánság. 

4-er. Nemeily utasítások elismerik a királyban a törvényitűzö 
hatalmat, korlátozva az ország alkotmányos és alaptörvényei által. 
Mások csak annyit engednek meg, miszerint a király, az ország 
gyülés szünetelése alatt, hozhat ugyan rendöri és közigazgatási 
törvényeket, de ezek pus~tán ideiglenesek, s hogy érvényesek le
gyenek, a legfőbb törvényszékek szabad bel11jetromozá~ára van 
szükeégök: egy kerület még tovább menve kivánta, mikép az illy 
belajstromozás meg ne engedtessék a kerületi gyülések közbelső 

bizottaágai két harmadának beleegyezése nélkül. Az qtasitások 
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legnagyobb része elismeri a királyi jódhagyás azükségét a törvé
nyek kihirdetéséh ez. 

Mi a törvényhozói hatalmat illeti, az utasítások többsége a 

nemzeti képviseletben létezőnek ismeri azt el, fentartván a királyi 

jóváhagyást; összhangzólag a czikktllyes törvények (Capitularia) 

régi alapelvével Lex fit consensu populi et constitu

tione regis, n•t>lly átalán1>S~n elfog,,dottu;.k látszik önök meg

bizói által. 

Vonatkozossal az Ö:!szebivásra, r.érudlyek oda nyilatkoztak, 

mikép az oi'Bzággyülés magát csak önmaga oszlathatja feJ; mások 
szerint az össze hi v ás, elhala~ztás é~:~ feloszlatás joga a királyt il
leti, ugy azoo~an, hogy ha felukarja& azt oszlatni1 miudjárt ujaLkell 
összebi v nia. 

A tartarnot illetöl~:g, némellyek azt akarjált, hogy az ülése

zések idö:sz11.kiak legyenek, e e tekintetben ne függjeuak a hata

Ium letéteményet ének akaratától vagy érdekeitöl; mások, kisebb 

szálllbau, az urs2ággyüli:·o folytouusságát sürgetik, ugy hogy a ta
gok kü:önválása lit: vonja maga után az országgyűlés feloszlását. 

Az idö~zaki ülések rendazoere egy wilsik kérde1:1t 11zült. Két 

ülésszak köziitt Iear~;- e vagy nem közbelső bizottság? Önök megbí

zóinak többsége a l.özbelsö bizottságok iu1ézményét vesz.élyes 

rendszabálynak ítélte. 

Az orszá~os reudt k alkotásának mödját illetőleg,· többen a 

három rend eik ülönilese mellctt vannak: de a kiterjtdt feihdtal

mazások, meliyeket ruostanában önök képviselői közül számosan 

nyertek, kétségkiviti sz~~.badabb kezet engednek c kérdés megol

dása. kiirül. 

Némelly kerületek a ket első rend11ek ugyanegy kamrában 

való e~yesüllEsét kivánják; mások a p:~ pi rend eltörlését s tagjai

nak két másikba beo:;ztását; má~ok ellenben azt akarják, hogy a 

nemesség képviselete kélszot:rer:. számball mulja felül a papságét1 s 

hogy mindkét re11d lagjainak öaszes szám" egyt>nlö legyen a köz

ségek képviseletének l!zámávul. 

E .. ;y kerület, midön a két első rend eJ!yesité.sét sürgeti, egy 

harD.Jadik alkotását is kéri, a vidékek rer>dének czimén. Ugyan

ezen ktrület kivúnja ltlvábbá, hogy a ki hivatalokat vagy udv11ri 

tis"ztsé~eket visel, 11e lehes::en k Ö \"et az országgyülésen. 'V égre a 

követek személyeinek sérthetlensé~ét elismeri a többség, s egy 

kerUlet sem vonja azt kétségbe. A végzés módjára nézv e, a fejenként 

és rendekként szavazás kérdése már meg van oldva; némell y kerületek 
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a határozat érvényére a szavazatok két harmadát tartják azilksé
gesnek. 

Az adók kivetéséhez a nemzeti beleegyezésnek szükséges 
volta átatánosan elismertetett önök megbizói által, s mind(ln uta
sitásban ki van fejezve. Az adó tar tamlit mindnyájan azon határ
időig korlátozzák, mellyet önök fognak kitüzni, föltéve, hogy soha 
sem fog az tulmenni az ídö~özön, me Ily két ülésszakot elválaszt: 
parancsoló záradék, melly önök küldői előtt" az országgyülés örö
kössége legbiztosa bb zálogának látszott. 

Minthogy a kölcsönök nf:lm egyebek közvetett adónál, önök 
megbizói más adókra nézve elfogadott elveket hiszik szükségesnek 
azokra alkalmazni. Némelly kerületek a határidőhöz kötött adók 
közül kivették azokat, mellyek czélja a nemzeti adósság törlesz
tése, mindnddig folytatandónak tartva azok követelését, mig az 
egész nemzeti adósság oem törlesztetik. 

A mi a közigazgatási testületeket vagy tartományi rendeket 
illeti, minden utasítás kivánja azok életbeléptetését: szervezésök 
gondját legnagyobb részt önök bölcseségére bízzák. 

Végül, a polgárok jogait, az egyedi szabadságot, a tulajdon
jog szentségét, az egész franczia nemzet erélylyel követeli. Miként 
önmagának a köz-tulajdon, ugy winden egyes tagja rés.zére a ma
gán tulaj don sérthetetlenségét követeli; követeli egész kiterjedésé
ben az egyedi szabadságot, azon módon, amint örökre megállápi· 
totta a nemzeti szabadságot; követeli a sajtó-szabadságot, vagyis 
hogy legyen szabad a gondolatok közlése; nem~ boszankodással 
kel ki a pecsétes levelek (lettres de cachet). ellen, mellyek önké
nyesen rendelkeztek a személyekkel, s kárhoztatja a postai titok 
megsértését, melly egyike a kényuralom legfonákabb és legbecstele
nebb találmányainak. 

l 
Közepette e különféle sérelmi panaszoknak nilhány részleges 

módositási javaslatokat vettünk észre, tekintettel a királyi leve
lekre s a sajtó-szabadságra. Önök bölcseségök ezerint meg fogják 
tudni azokat fontolni : kétségkivül meg fogják önök nyugtatui ama 
franczia becsérzetet, melly ollykor nemes haragból a sérelem miatt 
nem tisztelte eléggé a törvényességet, a mely kétségkivfil ép olly 
kész lesz alávetni magát a törvénynek, ha látandja, hogy az erő

sek irányá.ban is kötelező az, a milly hajlandó volt kivonni magát 
alóla, midön egyedül a gyengék érezték annak sulyát; le fogják 
önök csillapitani a vallás nyugtalanságait, mellyen olly gyakran 
követtek el sérelmet a gonyiriLtok egy tiltó kormányrendszer alatt; 
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s a papság, m~gemlékczvén rilla, hogy a szabadosság hosszú idön 
á.t kisérö,i•l voll n rnb;:zolgasngnak, be fogja látni, rnikép a polgári 
szabad~ág elsö éa tet·mészctr.s ldivetkezménye a visszatérB rend, 
illom P.a Leesülés a köztioztelet tárgy~i iránt. 

Ime, ezek azok, miket önök biz•Jttsága kötelességének hitt 
elmoudani önök utasításainak az alkotmányt érdeklő részéröl. Két
ségkivül fel fogjá!~ önök azokban találni minden alapkiivét az épület
nek, rne1lyet egész magasságában fölemelni önök hivatva vannak; de 
utasítá~::tit~b:m üniik talán ohajtaní fogják feltalálhatni a politikai 
vélemPnyezések ama r•1ndét, teljét és összrfüggését, mellyek nél
kül a tár$adnlmi rendszer mindig s1•k hiányos oldalt fog felmu
tatni: e kh·onnthan a hatalmi kiirök csak jeleztetnek, kellö sza
batoss:í.gga l 1•1ég nincsenek meghatározva j a nemzeti képviselet 
szervezéHe nem állapíttatott meg eléggé i az elvek, mellyek az 
egyed választható~ágát illetöleg mérvadólt lennének, nincsenek le
téve; ez eeedmények önök munkájaból fognak keletkezni. 

A nemzet szabad akar lenni, s önöket bizta meg felszabadi
t ásának eszközlé·sévcl. Francziaország nemtője robarnositotta, hogy 
igy fej•!zzUk ki magunkat, a közszellem haladását; néhány óra alatt 
felhalmozta önök ré~:~zére a tapasztalatot, mellyet sok századtól is 
alig lehetett várni. Önök, uraim, alkotmányt adhatnak Franczia
országnak j a király és r•ép kivánják azt: mindketten mcgérdemelték. 

A z u t a s i tá s o k k i v o n a t o z á s á n a k e r e d m é n y e i. 
Elfogadott elvei( : 

l) A franczia kormány egyedurnlrui. 
2) A király személye sze nt és sérth etlen. 
3) A korona örtiklés útján firól fira száll. 
4) A kinily a végrehlljtó hatalom letéteményese. 
5) A hatalom k ezelöi számolni t<l.rtoznak tényeikrőL 
6) A király jóváhagyása szükséges a törvények kihirdetéséhez. 
7) A törvényt királyi szenteaitéssel a nemzet hozza. 
8) A nemzet beleegyezése szükséges a kölcsönök felvételé

hez s nz adó-lcivetéshr.z. 
9) Az adó csak azon időre ajánltathatik meg, melly az 

országgyülés bezárása s a következő ülésszak megnyitása kö
zött lefoly. 

·10) A tulajdon szont. 
11) S~t:nt az egyéni PZabadság. 
KérdéEek, mellyek iránt az utasítások többsége nem nyilat· 

)z;oz.,lt egyhangulag : 

XVIII. 
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l) Van-e a királynak az ország alkotmányos törvényei ál· 
tal korlátozott törvényhozó hatalma ? 

2) A király hozhat-e magától ideiglenes r('ndöri és közigaz
gatási törvényeket az országgyülés ülésezésci alntt? 

3) E törvények alá lesznek-c vetve a kgfllbh tiirvényszékek 
szabad beiktatási jogának? 

4) Az országgytilésuek van-e joga önmagát feloszla.tni? 
5) A király önhatalmáMI ösf!zehivllalja, elhalaszthatja és 

feloszlathatja-e az országgyUllist? 
6) Feloszlatván azt a kit·ály, lditele~-e rögtön ujat hiv-

ni össze'~ 

7) Az országgyülés ülésezésci folytonosak lesznek-e vagy 
idllszakiak? 

8) Ha idöszakiak, lesz- e vagy mm közbelső bizottság? 
!:l) A két első rend Pgyesiil-e ugyanazon egy kamrában? 
10) Rendkülönbség nélkül fog-e alakiitatni a két kamra 't 

l J) A pap~ág tagj ni beoszt.:1t1mk-~ a It ét. máHik rendbe? 
12) A papság, a Mmr.ssrg s a kiizst'gek képvi~elcte l, 27 3 

számarányban leend-e? 
13) FQg-e alakittatni egy új rend a vidéltek rendr.nek czimén? 
14) Az egyének, kik hivatalokat, vagy udvari tisztségeket 

viselnek, lehetnek-e kiivetek az országggyűlésen 't 
15) A határozat elfogadnsára szükségcltctilt-e a szavazatok két 

harmada? 
16) Az adók, mellyek czélja a nemzeti adóssá.g liquidatiója, 

fognak-e !!Zedetni windaddig, mig az egész adósság nem tö•·
lesztetik? 

l 7) A pecséte~ leve)PI!: eltöröltetnek-e vagy módos_ittatnak ? 
18) A sajtó-szabauság határozatlan leend-e vagy módo

sitva ? 

Eddig a jelentéstevö, ki azonban csak az alkotmány alapjait 
érdekliS nyilatkozatukat és követeléseket terjesztette clö. De jó lesz 
áttekinteni a többi szavazatokat is, mellyekkel a gyülés nem volt 
foglalkozandó, hogy megismerjük az óbajokat, mellyeket Franczia
ország kifejezett az elsií alkalommal, midiín ezt tennie megen· 
gedtetett. 

Az utasítások legnagyobb rész11 tehát kivánta: 
Minden polgát· képesitését a polgári es katonai tiszt~:~égekre j 

A büntetései{ t>gyenliíségét j 

A hivatalok áruba bocsátásának megsziintetését; 
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A hiibéri és uri jogok megváltását j 
A polgári és büntető törvénykönyv átnézését j 
A békebiróságok intézményét j 

Az 1'u·i törvényszékek, a szabad Lübéri jogok, a belsö vá-
mok, a fogyasztási adók , segélypénzek, adó-munkák meg-
szüntetését j 

1\iindennewü állawszolgálat költségeinek fedezésére határozott 
üsszeg utalványozását; 

A közadósság törlesztését j 
A lelkészek anyagi állapotának javítását j 
A különbözö vallásfelekezetek tűrését, megeugedve, mikép a 

francziák többségének vallása uralkodó j 
A sor<~húzás utján való katonaál-litás eltörlését, sat. 

,,i.\iidlln az utasítások nagyobb részéröl beszélek, mondja 
Droz, az iisHzes rcndek utasításait együttvéve értem : ha minden 
rendéi külön vétetnek, külonbözö pontolt körül különböz8 erödmé
nyek állauak elő. Például, a nemesség utasitásainak nagyobb 
része ellene van a hübéri terhek megváltásának, fen akatja tar
tani az úri törvényszékeket 11 az előjogot hűbéreket szerezhetui az 
illetékek fizetése nélkül, s a nemeseken kivül windenkit kizár a 
katonai tisztségcl\höl. Ebből kitünik, hogy ha miuden rend külön 
batározandott, sok visszaélést lehetetlen lett volna megszüntetni. 

"A francziák nagy többsége által kifejezett obajok összhang
ban voltak az igazsággal s a közjó érdekéveL Akadtak olly kö
vetelések is, mellyek elfogadtatván felforgatták volna az egyed
uralmi kormányt; de illyenek elszigetelten, igen kevés utasításban 
fordultak elő j szea·zöik nem vették észre azok következményeit, 
s nem csak egy rend adta példáját az illy tévedéseknek. Igy, né
melly papi gyülések azt kívánták, hogy a király eléje terjesztett 
névsorból válaszsza tanácsa tagjait j a nemesek némelly gyüleke
zetei egy badsereg-alkotmányról álmodoztak, melly lerontotta volna a 
királynak nélkiilözhetlen tekintélyt a csapatok fölött; a harmadik 
rend néwelly gyülekezetei azt akarták volna, hogy a király egy· 
szerü végrehajtója legyen a nemzeti képviseletböl kifolyó törvé
nyeknek. Az eszmék, mellyek nem igen egyeztethetök össze az 
egyeel,uralmi kormányformával, s mellyek mindazáltal megnyerték 
a szavazatok többségét, csupán a tartományi ügykezelések körül 
forogtak. Olly tág hatalmi kört s olly nagy függetleostget akar
tak átalában adni a tartományoknak, hogy csakhamar lehetetle
nitve lett volna az ország közigazgatásn," 
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B) 24-ik laphoz. 
Az embPI"i t\~ polgl•rl jog·ok klltlrth-lrsl'. 

A franczia nép nemzet-gyüléssé alakult k<'~pvi3elöi, Ldátván, 
mikép az ember jogainak nem isme•·ésc, feleuésbe rnrmé8e vagy el-, 
hanyagolá~a képezik a köztiyonH)I' é8 a kormány•)k romlolt>Jágá
nak forrásait, elhatározták r~ gy üunepélye>~ nyil al kozat.ban kif,~j len i 
az ember termé~zetet~, clidegcní~hellen és szcnt j'1gait, avégből, hogy 
e nyilatkozat, mindig szemük eliitt lúvén a társadalmi test tagjai
nak, folytonosan figyelmeztesse azo kat jogailt és kiitelmeikre, hogy 
a törvényhozó és végrebajtó hatalom tényei, minden perczben 
összehasonlittathatván a politikai intézményei( czéljával, nagyobb 
tiszteletre bláljanak ; s hogy. a polgáro:; felszólalásai, r·zentul egy
szerü és kétségbevonhatlan clvL!lHn alnpulván, segéljék fl·nturt&ni 
az alkotmányt és a közjót. 

A nemzeígyülés tehát a legfiíbb Lény auspiciuma alatt ezen
nel az ember és polgár ki'ivetkező jogait ismori el és l.Jirdeti ki. 

I czikkely. Az emberek jogokr,\ nézve egyenlőknek szü
let·nek ét:> ollyanok maradnak; mié1·L id a társ:.dalmi m~gkiilönbözte
tések csak a kiizhasznot:~s:igon alHpu\hatnalL 

IL Miuden politikai tár5uLI.s czélja az ember természeti és 
elévülhetlen jogainak mcgörzése, vagyis: a szabadság, a tulajdon, a 
biztonság s a nyomásnak való ellenállás. 

III. Lényegileg minden fenségi elv a w~mzütben gyökerezik, 
és sem testület, sem valameily egyén nem ;;yakorolhat hat:Jmat, 
melly határozottan nem abból folyna. 

IV. A sz,\badság lehetsé~bcn áll mindazt tcrwi, rni másoknak 
nem árt; ugyanazért az egyén terméazetús jog~.i gy ;o.hrlatának 
nincsenek egyéb határai az.1kon kivül, mellyeket ugyanazon jogok 
élvezete a társadalom tagjainak biztosit; s e határokat CRak a 
törvények szabbatják meg. 

V. A törvény csak a táraadaiomnak káros c~ulckvényeket 

van jogositva eltiltani, s amit a törvény rrem tilt, nem ak'l.dályoz
ható, és· senkit sem lehet kényszeriteni azt tenni, mit a törvény 
nem parnocsoL 

VI. A törvény 2z ,átalános akar·at kifejezét~e, minden pol
gárnak joga lévén, személyesen vagy ltépvisdök :\Ital, befolyni 
annak hozásá.ba. A polgárok, egyenlök lévéu a törvény előtt, 
minden méi'Óllágra, }(i)zhivntalokra igényt tarthatnak képességök 
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ozcriut, ll mindcn mL külöllu:Jég nélkül az créuy é:s alkalmas
ság~n kivül. 

VII. Senkit sflm lehet vádolni, fog~fl gra vetni, vagy letartóz
tatni, csak a tiirn~nyck által meghatározott esete kben, s az azok 
által előirt formák szeri11t; s moghüntetcndök, kik önkényes ren
deletP-ket 8iirgiil1wk, kiadnak, végrehajt:tnak v11gy h::1jtntnak; de a 
törvény értelmében felE"z6litott vagy letartóztatott minden polgár 
haladéktalanul engedelmeskedni tartozik ; ellenállva vétkesRé te
szi magát. 

VIII. A törvPnyeknek c~ak sz oros értele mb en és nyilván
valólag szühéges büntetésel;;et ltell megállapitania; és senkit sem 
lehet büntetni hanom a vétség elött megállapított, kihirdetett és 
szabályszerüen alkalmazott törvény erejénél fogva. 

IX. Minden embert ártatlannak kellvén tartani a mig vét
kesnek nern bizonyult, h'l letartóztatá'>a elkerülhetiennek ítéltetik, 

a törvény gondoskodjék róla, hogy semmiféle szigor ne alkalmaz
tassék, mnlly nem Rzükséges a lctlt.rtózt atás biztosaága tekin

tetéböl. 
X. Senki 11om háborgatandó véleményeiért, még ha lázitök 

lennének i~ czr.k, fiiltéve, hogy nyilv4uitásuk n~m zavarja meg a 
törvény által mogállapitott közrendet. 

XL A gondolatok és a vélemények közlése az ember leg
becsP-sebb jogRinak Cl-(yil{e: ugyanazért minden polgár szabadon 

beszélhet, i1·hat, nyo1n:.tti:Jat, c~akhogy a tiirvéuy által meghatározott 
esetekben felelni tart(izik a viss~aélésért c szabad8ággal. 

X IT. Az ember rs pol gát· .iogainak bizto sitása köz karhatal
mat tesz Hziibógcssé; ez tehát az ösHzesek előnyére, nom pedig 
azok magán hasznára rendeltetett, kikre bizva van. 

XIII. A karhatalom fentartása s a l~;özigazgatá~ költségei 
n~lkülözhetlenné te~zik a közös adót, mellynek minden polgar kö
zött, birtokuk arányában, egyenlően kell felosztva lennie. 

XIV. Minden polgárnak joga van személyesen vagy képvi
selők által a közös adó szükségét megvitatni, azt szabadon jóvá

hagyni~ hányadát, behajtási módját, tartamát meghatározni, hová· 
fordítását figyelemmel kisérni . 

. XV. A társadalomnak joga van számot kérni a köztisztvise
lőktéli ügy kezelésökrö l. 

XVI. Minden társadalom, mcllyben a jogok nincsenek bizto· 
sitva, sem a hatalmak kellőleg elkülönítve, aikotmánytalan. 

XVII. A tulajdon szent és s6rthetlen jog lévén, senki ~er::q 
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fosztatbatik meg aitól, kivevo ha a azabályszcrüleg kimutatott 
közezükség követeli azt, de ez esetben is c&ak megclözö igazsá

goa kárpótlás föltétele alatt. 
Egy nagy olasz bölcsész igen fontos észrcvételcl<et tesz e 

nyilatkozatra. 
Az ember szahadnak születik. Nem ugyállj nzem

ber családban születik, tehát alá van vetvo az atyai hatalomnak. 

A nyilatkozat egészen meliőzi a családi jogot. 
Az emberek mint jogokban egyenlök sziilet

n ek. Csak azon jogokra nézve igaz, mellyek öket mint embere
ket illetik; de családban születvén, a fiú nem egyenlő szülöivel. 
Továbbá szcrzett jogaiknál fogva a családok is különböznek egy
mástól j s következésképen egy család szülöttje szintén nem egyenlő 
minden más caalád szülöttjeivel. 

Az em b e r e k j o g o It r a n é z v e s z a b a d o k és e g y e n
l ök ma r a d n ak. A velök sz ületett jogokra nézve igen ; a szer
zettekben nem. 

A t á r s a d a l m i m e g k ü l ii n b ö z t e t é s ek c s ak a k ö z
hasznosságon alapulhatnak. Dc a közhasznosság nincs 
meghatározva. S ki fogja rnegitélni, vajjon valamell y adott k ii
lönbség a közhaszllosságon alapszik-e? 'l'ovábbá a társadalomban 
nem mindnyájan tesznek szert egyenlő részre, s következésképen 
nem lehet egyenlő a hányad j miért is a tát·sadalmi különbség az 

egyedi és családi jogokon fog alapulni. A társadalomban senki 

sem mond Ic saját joghatósági úri jogairól, millyen az atyaság. 
A II. czikkely ben bizonyára cgycdiil a polgári társulásról 

van ezó; azt tehát minden más egyéb társulás· helyébe állitják, 
vagyis a legvadabb zsarnokság hor.· jutnak. 

A t e r m é s z e t i Ct! e l é v ü l h c t l c n jogokon kivül nem 
kell-e megőrizni a ezerzetteket is'( az c l é v ii l és miért talált 

tehát helyet a törvénykönyvben ? a kiilRii tulajdon nem elévül
hetlen; nem természeti jog: megakarják-c h;\t attól vonni a vé
delmet? 

A III-ik czikkelyt illetőleg, roi az a n cm z c t r Mindonck· 
előtt szükséges lesz megbatá•·ozni, vajjon azalatt a francziák több
ségét, vagy az összes családfőket, vagy ezek többségét, vagy a 
népszámba vetteket , vagy más valamit édenek-c 't ha ezt nem 
teszik, minden pártnak önkényétől fog függni nemzetnek e vagy 
amaz 1 épen uralkodó részt nyilvánítani. Továbbá azt mondani, 

hogy a eouveraineég a nemzettől ered, nem egyéb mint petitio 
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princtpu, mcrt egy n6pct tételr.z fel, mclly mát· nt•m;r,ctté szat•vcz
kedett, vagyitl, mcllyb'Jn a soHveraiTJség mát· meg van alkotva. 

Midőn pedig azt mondjM<, ho~y semm if é l c t (!st ü l e t 
v a g y c g y é n n c m g y a k o •· o l h a t lJ a t a l m a t, m e ll y 
n c m a n em z c t b i! l fo l y n a k i , ezzel egyszerre az embe
rek minden uralmát , társulatait és jogait eltörl ik; mcrt minden 
jog hatalmat von maga után, s mindent elnyel a polgári társada
lom. Igy akart tenni a rémuralom; de a törvényhozók előre lát
ták nyilatkozatuk e következményét? 

A IV-ik czikkelyben is úgy beszélnek a szabadllágról mintha 
a polgário kivül más nem léteznék; a polgári társadalom tehát 
az erkölcstan s az Isten helyébe lép. 

Aztán az itt j elzett határokon kivül, var. nak erkölcsiek is. 
Ámde e nyilatkozat nem csak a p o l g á r hanem az em b e r 
jogait is magában foglalja: az ember tehát abban meg van sem
misitve. 

Az Y -ik czikkelyben törvényt állítanak a törvény fölé. Ám 
ki fogja azt reá alkalmazni ? A megelőző czikkely egyedüli ha
tárul a törvényt tűzte. Tehát az ártalmas csP.lekmények, mellyek 
a szabadságot korlátozzák, a törvény által határoztatnak meg; 
s a törvP.ny csak nz ártalmas cselekményeket sl1jthatja : milly 

tévkör. 
Midiín pedig azt rnondják, h o g y a m i a t ö r v é n y á l

t a l n e m t i l t a t i k, n e m a k a d á l y o z h a t ó , s e m p a
r a n c s o l n i n c ru l c h e t, m i t a z n e m r e n d e l , ezzel az 

atyák és urak tekintély et tönkl-e teszik, v eg kép megsemmisítik a 
családi és úri jogot. 

Hasonló észrcvelcleket lul10tne tenni e hires nyilatkozat 

egyéb részeirc is. 

C) i~2-ik laphoz. 
A lrr;t-n~l·illés iinne(IC. 

Közeige ti a julius 14-ikí testvérülés ( foedcratio) tinnepe. 
A vidámság, a választékos fény, az élén!{ ábrándok, a mámoros 
remények, mellyck ahhoz füzödtek, l(ülönös ellentétet képeztek a 
vérengző törvényekkel, a zürzavar és kegyetlenség már elkövetett 
jeleneteivel, s főleg azokkal, mellyek bekövetkezen~ök voltak. A 

franczia nép ez ünnepély B2.Ínrehozásában jellemének és szellemé· 



nek még megőrzött egész szercteircruéltóságát ds credetiségét lát
szott kifejteni. A jó érzelmek annyira uralkodtak ott, hoby a 
királyra nézve boldogság napjává tették a julius 14-ilii iszonyú 
nap évfordulóját. De utolsója is volt ez a ezámára fentart9tt bol
dog napoknak ! A nemzetgyűlés, határozatlan és száraz lelkeöűlt
ségébrn, mellyet benne a metaphisikai elvek keltettek, még sem
mit sem tett, mi a képzelemhez szólott volna, de sürgő3 dolgár:ak 
tartotta kipróbálni Francziaország nemzetőrségének szellemét, lel
ket önteni e nagy testbe, ruellynek tagjai még azorosabb kötelék 
nélkül elszórva valánalt, egy ugyanazon lökést adni meg az egész
nek, emelni, egy újnemű ünnepély által, a hősies F.ZirH:zetef, mely
lyet a Badille bevételének kölcsönözni akartak, megújitani a m9ra 
vagy május wezőn régente tartani azokott gyűléseket, hol a sza
badság már előbb is hintette sugarait a francziákra; végre Eu· 
rópa szemei előtt nagyszerű szemlét tartaui az erők fölött, me!y
lyeket adandó alkalommal a nyugtalan vagy bonús királyolmak 
foghatnának ellenszegezni. És már pazaroltattak az eskük; s milly 
hatást kellett tennie az eskünek, mellyet l<~ten szab :1d ege alatt a 
király, a követek, százezernél több franczia tetlek le? Ell ünne
pély egyedüli akadályának a pénzhiány látszott lenni: dc a nem
zetgJűlés eléggé bizott a francziák lellt es ü hségében : meghagyta 
a megyélmelt, hogy fizeesék kiküldött nemze töreik úti költségét, 
meghatározta azok számát, s mintlen czt·e dből Cl!atolt hozzájok 
követeket. 

Az összejövetel varázsa minde'n szellemet izgatottságban tar
tott. A roppant gyűlés helyéül a Mas mezö ;~zemeltetett ki, a 
katonai iskola. és a Szajna kiizött1 melly tér igen kedvező a kato
nai gyakorlatoknak, de egyszersmind ezerféle veszélylyel fenyegette 
a szemlélöket. E tért ozükségképcn egy hosszú szinkör1 el kellelt 
övezni, mi csak ugy volt eszközölhető, ha a két oldalrészről fel 
halmoztatik a föld. Tervben volt a bemend.Hél egy diadalivet, kö
zépen a haza oltárát, e a katonai itikola elölt egy fényes épületet 
emelni a király, a nemzetgyűlés követei s a helyhatóságok részére. 
De szarencsétlenségrc, mindez épitkezéaekhez csak fát alkalmazhat
tak, melly expediens, nagy kárál'a a XIV. Lajos alatt virágzásnak 
indult középitkezésnek, a forradalom minden más, még időszaki 

ünnepélyeire nézve is törvénynyé lett, annyi1·a hogy b;ir legnagyobb 
részt igen költségesek voltak, egyetlen müernlékkel sem gyarapí
tották a fövárost. Ép akkoriban végeztetett majdoem be egy mü
épitmény, méltó am~ boldog időkhöz, meilyek n forrll.dalmat meg-



1033 

elözték, s moll.}'t:kct az féJLes:.;akitott, a XVI. Lajos Alta! épitett 
hid, s azt akarták, h ogy az ünnepély napján adassék át az a for
galomnak j szerencbés eszme, melly emlékezetbe hozta a monarcha 
jótéteményeit. Aközben egy hajó-hidat votettek a Sllajnára szem
ben a Mars-térrel; s miuthor:;y az alk~lwazott c;zcr munk.is nem vult 
képes a meghatározoH id ö köz l> en he\"égezni a különféie építkezé
seket, Bailly ur tudatla cllt a pát·i8iakll.al1 hivatkozva lelkesültsé
gükrl:', s nem lJiúba j mert mag uk ajánlkoztak begédkezet nyújtani 
a ruunkásoknalc 

Husz söt töhh napou át az ünnepély előtt, a Marll-tér min
den este benépcse;ddt, new honye kiváncsiakual, hatiCm bu~~<gó mun
kásokkal, kik puha ké•.yelewben neveltetve, v•:gy finomabb és 
müvészibb fuglalkczállokuak, tanulmánynak, komoly és szigorn kö· 
telmeknek s:.:;entelve, eljöttek, hogy forgassák a gyalút és fürészt. 
A folytonosan derült· ég mosolyogva látszott letekinieni e mun
k.ákra és játékokra. A dalok, a különféle hang.>zerek zaja, az öl
tönyök, állapotok, R nyelvezd változatoasága, a ruunkások gyönyör
ködtető ellentétei, a tűz JUelly minden a:;zembcn c;illogott, a haza
fias eszmék mellyek miudentdé váltattak 1 a hajdani sz en t egyszerű
ségii ünnepélyeket varázsolták vis~za a jelenlevők lelke elé: én 
ifju valék, 8 a SZ\Tcnc:>étlcn&ég annyi éve után scm merülheL fel 
lclkcmbe1; c vi~8zaemlékez.él!, a nélkül, hogy kiiriil ne lebegnének 
az ifiuság némi áln·:mdjai: látva, milly könnyen gyakoroltalott a 
sz·~badság ama játékok alkalmával, mindeuki azt képzelné, hogy_ az 
Lgy,.mlösóg megállhat a politikai intézményokbcn, s hogy a azi
vélym;~ég e jelenetei gyöngéd Vhl"ázsukkal jobbakká tették a lelke
ket. De a való~ágban ugy áll a dolog, hogy Parizs lakóinak tisztes· 
s~~gcccbb ré.:;z(·, inkább érzelem mint ml~gfuntolás ál[al ve:~.ettetve, 

mohón kapott ez alkalmon megszelíditeni a sokaságot, s megértetni 
veli:', mikép a bél>e szellCJne 8 az öröm társitható a hazafiassággal. 
Csakhogy, daczára minden fár~dozásnak, a g a i r a l es a r is t o
c r a t es a l a I a n t e r n e iszonyu ordítozása mutatta, mikép a so
kaság megőrizte kihágásaiuak vidáru emli:két. Volt gond reá meg
örizni ez olly hatásos dallamot, más szavakkal eserétven fel a gyil
kosságot Ichelő régieket; dc a nép nehezen változt~tja meg szo
ká~it, s folytonosan lehetett hallani az iszonyu szavakat: L e B 

a r í st o c r a t e s a l a l a n t e r n e ! Egy iz ben nehány mászáros 
vonult a ]!Iars-térre lobogóval, mellyen ez volt felirva: R es z ke s
setek r.ristokraták! ime a mészárosok. Mindenki pi· 
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ru l t, alfontitotta fejét, R n m~sZiirosolt1Ü1 ugy );\~nott, mogznvarla 
vérengző tréfájuk kissé Itidog kimouctclc. 

Kitünöen választattak meg a szövctségesck (foederati), leg
nagyobb részt jómódu ifjakból, kik rajongva a forradulo.mért, 
utálták a fejetlcoségnt, s nem vetközték le a szcrctct érzelmeit a 
király iránt, mellyekct tisztes szülöik csepegtetlek beléjök, s kik 
megérkezvén, majdnem mindny ájan látni ohajtották a királyt és 
királynét, s az előzékeny és kegytelj"e fogadtatás által meghatva 
távoztak. Mindenki száján hordozta a szavakat, mellyeket a király 
a szövetségesekhez intézett: Ivi o n d j á k m e g ö n ö k p o l g á r
t á u a i k n ak, h o g y a ki r á l y a z ö a t y j ok, t es t v é r ö k, 
b a r á t juk, ki t b o l d o g g á cs ak a z ö d i cs ő B é g ök, h a
ta lm ass á c 8 ak sz a b a ds á g uk, sz e n v e d ö v é c 8 ak b a
j a ik t e h e t n ek. A király és királyné megszemlélték a mars
téri munkálatokat, s a fogadtatás, mellyben részesültek, félelembe 
ejtette az orleansok pártját és dzsidás zászlóaljaikat. 

Julius 14-én a nap sürü felhöktől környezve kel fel, s kár
hoztatni látszik mind a reményeket, mellyekkel e nap kecsegtetett, 
mind az emlékeket, mellyeket az felidézett; de Párizs lakói és a 
számtalan idegen, kiket falai közé fogadott, telvék vidámsággal 
és bizalommal, ruelly szembeszáll minden zivatarral, neveti a bal
j6slatu elöjeleket, s mindent mozgásba hoz. Mintegy háromszáz 
ezer férfi, nő és gyermek tódulnak énekelve, hogy helyet foglal
janak a közlépcsözeteken, mellyeket saját kezeikkel állitottak ösz
sze, s mellyekben mintegy mását akarják fölismerni ama körök
nek, hol egykoron a király-nép azokott volt összegyűlni. A menet 
ágyudörgéstől kisérve közeleg. De mialatt a polgári és katonai 
testületek vonulásukat tartják, a magindult heves és folytonos zá
poreső zavarja utjokat, kiveszi öket komoly magatartásukbül, szét
szórja a papokat, helyhatósági tisztviselöket, katonákat, követeket, 
összevissza kuszálja a fényes diszitményt~ket, a választékos öltözé
keket, mcssze röpiti a tollakat és forgókat. Egy illy menet rende 
egyhangúnak tetszett voln a, miként mindig annak látszott egy 
nagy föváros hosszas sze rtartásai alkalmával; ellenben a rendet
lenség szórakoztat, sokasitja a furcsa eseményeket, s elfeledteti a 
zsörtölődő, szétsz6rt, levert szemiéiökkel a helyzet kényelmetlr.n
ségét, s a várakozás gyötrelmét Roppant esernyő boltozat fejlő
dik ki a lépcsőzetek fölött, helyt·e áll a rend, mindenki felismeri 

lobogóját, A folytonos üdvlövések, ünnepélyesitvén e napot, mintba 

caak batsogatRák a fellegekkel telt levegőt; a szövetkezett (foede· 
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ra ti) uemzetörsógel<, a sorhadi csapatok inkább vidám mint sza
bályos zenéje és gyakorlatai azoigálnak előjátékul a testvérülés 
nagy tényéhez; azután e fllgyvores sokaság egyszerre zárvonalat 
képez a tá.g körben, mnjd ~<zámtalan csoportokra oszlik, mellyek 
mindenikc a tartományaik és városaiknak saj9.tos játékokat mu
tatja be. 

Aközben a király bevonult a pavillonba, melly a haza oltá
rával szemben s a katonai i11kola előtt emelkedik, kisértetve a 
követektől, kiknek einölte jobbján lépdelt, s egy trcínon foglal 
helyet, mig az einlik nagy ~zékhc ül, mclly majdnem ugyanazon 
vonalban volt a trúnnal elhelyezve, ugy hogy Sparta két királyát 
vagy Róma consuiait vélbette volna az ember látni, övezve a Se
natus által: a királyné, a palota-hölgyekkel, egy mellék-emelvényt 
foglalt el. Az autuni püspök, két száz pap kiséretében, a haza 
oltárához vonul. Mise tarktik az oltáron, ruellynek mellékletei a 
keresztények áldozatától teljesen idegen gondolatokat keltenek : 
köröskörül feliratok, mellyeket a hazafiság szeszélye sze ri nt vé
sett be. FrancziHország zászlója 11 a megyék negyvenhárom lo
bogója megáldattak a nap főpapja által, s a király letelte az es
küt a követek és minden jelenlevő szine előtt. Azonban nem 
szünvén meg a zivatar zúgni fejök fölött, félelem és szomorúság 
kezdette megszállani a ·lelkeket. A követek a sátor előtt vonulnak 
el, mellyben a ldrály és a nemzetgyülés foglaltak helyet; midön 
egyszerre csak mégszakadoznak a fellegek, s egéEz fényében fel· 
tünik a nap; a Mars-tér ágyuinak szavára a szomszéd városéi 
felelnek, mellyeket minden franczia meghall, s majdnem ugyan· 
azon perczben közlik egymással ohajaikat és örömüket. De most 
kiilönös változás áll he! a király egyedilli tárgya lett a lelkesült· 
ségnek, mert szövetségesek és katonák minden egyéb érzelmet a 

' ezeretet érzelmében olvasztottak fel, melly öket lelkesíti. E lj e n 
a ki r á l y, ez az egyedüli kiáltás többó; me Ily ismételt és mind
inkább átérzett nyilvánulásai a ragaszkodásnak visazatartják öt 
trónján. A nemzet-gyülés bámul és zavarba jő látva a szünni 
nem akaró lelkesedést, Orienns herezeg és párthivei elhalványod
nak. Lafayette ur, ki fehér lován, mellyet a diadalmi jelenetek 
alkalmával szokott lovagolni, első tárgya volt az iidvkiáltások· 
nak, e zivesen elősegitette azokat, mollyek a monarchára irányul
tak, mert szerette a királyt, amióta a király alá látszott vetve 
lenni neki. A nép szava, Francziaország szava, sokkal hangos-ab· 
ban nyilatkozott akkor, Plint a nemzetgyiilés bért~llOZ szóezé~ijio, 
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e A vén;zumja~ titk<Js kürökben. ~ c sz11 rgy :;túlott a követck
hez: Kim ó l j é t e k a l( í r á l y t; sz e r es~ é t ek ö t ú g y. m i

k é n t m i sz o r c t j ü l; ; t is z t e l j é t ek v é d n (j~ i t e 1t i n t é
l y é t. F e j e z z é t e k b c b ti l e s e B é g g e l a s z ö v e t s ~ g e t, 
m e ll y n o k m e g ü n n e p c l t ü k ~ l s ö n a p j á t, e l s ö g y ö z e J. 
m é t ; fe l e d t e s s é : e k e l v e l U n k a v é l' e s j e l e n e t e k e t, 
mellyektöl vissza borza d a franczia jol lern; végre 
l e g y e t e k h a t a l m a s a k é a e r ö 8 e k a p á r t o s k o d ó k e ll e
n é b e n ; 8 a a z e r z /j d é s, me ll y m i n k e t e g y e s i t, l e g y e n 
a ezeretet szerzödése!- De a követ11k szivesebben hall

gs t ták az árú ba bocsátott 8ZÓszéke k sza vá t és r·.!ndebteit. . .. 
La eretelle 

D) 35-ik laphoz. 
A pap i ja,·ak elkobzó!Oa. 

A papi javak elkobzására vonatkoz ólag szembesitjük itt 
Talleyrand püspök ígéreteit, s Maury abbé aggályait. 

n Ha összefoglaljuk - mondá az első - k ülbnbözö részeit a 
tervezetnek, melly semmi tulságos:m föltéteat nem tartalmaz, lti
tünik, mikép a papság javaival és jiivedelmeivel a nemzet képes 
leend 1-ször eléggé jnvadalmazni a papságot; 2 szor megszüntetni 
ötven miliió élet- és 3-szor h~tvan rnillió örök-ját·adékokat; 4-szer 

ezekkel véget vetni a ddi.citnek, (a még fenálló v ám oknak, a hi
vatalok árúbabocsfttásáuak1 visaza vá~ároJván 8Z•Jkat j vegre 5-azör 

egy törlesztéai p~nztárt alapitani, ugy hogy a ke1·ésbbé jómódu 
tiz('dfizr.tökön rögtön könnyítve logyen, a többiek pedig néháuy 
év alatt,_ egészen felszabatlittassanak a tized alól. 

ns hogy mind összefoglaljam, ami haszno~at nyujt e tervezet 
az államnak, ho1-záteszem, mikép a közforgalomnalt átadott uj 
alapmennyiség növeini fogja a l~özadók jöveddmét, meg;ráltáJa 

által a taksáknalt 1 mellyek a birtol~változásnkm nézve az állam 
Javára még mindig érvényben vannak; a tartományol~ban r.agyobb 
ezámú birtokosokat fog visszatartani, kiknek érdekökb(ln álland 

ott maradni, hogy jövedelmezte; sék tulajdona ikat. 

nA bérlöknek nem lévén többé okuk f~lni 1 hogy elvétetik tő
lök a bérlet, miként a javadalmasok halálával történni szokott, e 

biztonság előnyére váland a földmüvelésnek. V égre az állam, 
azonkivül, hogy megszünteti a deficitet, a vámokat, a birói hiva

talok árúbaboosátását1 a köz-adósságot is mársékelt összegre f11gja 
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leszállita ni, a megszabadul a követelhető visszafizetésekt81, me ly. 
lyektöl maguk a hitelezlik fognak félni, ha annyira megkevesbitte
tik az adósság: a végeredmény az lenne, hogy hitelünk talán 
minden más nemzeténél szilárdabb alapra helyeztetnék. 

"A tiirlesztésre szánt harminczöt ég fól millión felül még ma· 
radhatna annyi, amibiíl tiz tizenkét millió értékig uj birákat le
hetne fizetni; de ez esl"tben a tized v6gleges cltörlé::;e néhány év
vel hátra vettetnék." 

E mosC>Iygó Itilátások ellenében Maury a következöket hozta 
fel : "Az igazgat6ság, melly a papság javainak kezelése végett 
felállitatnék, rögtön eluyelné azok jövedel me it, mert á talánosan 
tudva van, hogy minél kit01jedtehb v aliimeily kormányz . ..Lt, annál káro
sabb. S egy legujsbb tény is bizonyitja l!.z illy kincstári kezelésektől 
dválaszthatlan hátrányoltat. Midöu a jezsuiti\k elnyomattak, min
denfelé híresztelték gazdagságukat, de alig vétettek zár alá javaik, 
a nekik megigért, illetlenül csekély nyug pénz fizetésére is elégte
lenek lettek. Igy mentek tönkre a hires társaság birtokai, anélkül, 
hogy az államnak hasznu lett. volna belőlök. S mint az önök 
rosz számitá~ainak s a mi gyiiti·elmünknelt eHHegezett bizonyítékát 
idézziilt siralmas példa gy w á nt ez intézményeket, rnellyek olly sok 
más tekintetbill valóban előnyöt;ek lévón, a nemzdet tisztán pénz
ügyi oldalrcíl is végteh·nül érdekelték. Mainnp egyetlen tanár fi
zetése többre rnegy, mint a jezHuiták egy egés?. collegiumának ja· 
vadalmazása. 

"Javaik gyümölcstelen eltékozlása ismétlődnek a papság tulaj· 
donainak kezelésében. A vallás szolgáinllk területi javadalmazása 
az államra nézve valóban becses intézmény, s az isteni tisztelet 
veszélyeztetnék, vagy inkább megscmmisittetnék, ha megallizó és 
bizc,nytalrn díjazástól függne. A vallástalanság és kapzsiság nem 
késnéMk árlojtésre bocsátaui e szent szolgálatokat, s a kevésbbé 
költséges istentiszteletet sürgctnék, hogy igy lassanként minden 
cuitudt bizt.osan számüzzcnek. Egy mulékony deficit, egy percz
nyi vagy tartó~:> fenakadá:.;a az adók behajtásának, egy számvevő 

bukásn, egy romboló háboru, és száz egyéb okai a fizetés felfüg
gesztésének, ltoldullbott·a juttatnák c tizetett papság egész tcstlllc
tét .. s nem igen al\adna többé polgár, ki egy olly nyomorult, bizon-y
talan és korlátolt állapotb a b'Jlrpni kedvet ére~ne. Az elak.í ágyu
lövést·<', mclly rémülethe ejtenil valameily tartományt, a !~!készek, 
bizonytalanságb:1n lővén linfentarthalásul{ iránt, futá~ban ke~csnének 
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meneküléet; elhagyatnának a vidéki parochiák; a nép aegély, 
vezeti:!, fék hiányában nem ismerne többé törvényt; s az ország 
pusztulásnak és fejetlenségnek dobatva oda martalékul, mind e 
s~erencsétlenségekblH;egy,mostanában egészen elfeledett ama nagy poli· 
tikai igazságot tanulná meg, miszerint a közrend a valláson alap
szik, s hogy csupán a vallás szolgái felelhetnek a népr/il a kor
mány ell:ltt. 

"Ha a papság fogékonyakká. teszi a népeket oktatásaira, ezt 
temérdek alamizsnájának köszönheti. S miként tarthatná öket a 
törvény korlátai között, ha nem volnának többé eszközei, mellyek
kel segélyök1·e siessen ? Hogy a keresztény szeretet milly rop
pant adót pótol egy országban, példa ·rá Anglia, melly miután 
bitorlásba vette a kolostorok javait, jóllehet megkímélte a püspö
kök, káptalanok, egyetemek javadalmait, mellyek Európában leg
gazdagabbak, VIII. Henrik után a papság alawizsnáit külön sze
gény-adóval volt kénytelen pótolni, melly é venitént körülbelül 
hatvan millióra rug, egy olly országban, hol a népesség csak har
madát teszi ·a mienknek. Szombesitsék, urnim, az adatokat, szá
mitaanak és diintscnek." 

E) 44-ik laphoz. 
Raynal h~,·clc a nt-mzetgyUltísbu. 

Uraim, 
Hosszas távollét után e fővárosba érkezvén, szivem és tekin· 

teteim önqk felé fordultak. S e magas gyülés lábainál fogtak 
volna látni, ha ko1·on1 és er'ötlenségem megengednék nagy meg
indulás nélkül szólni a nagy dolgokról, mellyeket önök véghez 
vitte!;, s mindarról, mit még tenni kell, hogy megszilárditassék ez 
országban a béke, a szabadság, a jólét, mellyeket önök nekünk 
megszerezni saándékoznak . . . . Akár ugy tekintenek önök en
gem mint polgárt, ki kérelmezési jogával él; aká1·, szabad folyást 
engedvén elismerésemnek, megengedik a szabadság egy öreg ba
rátjának lefizetni önök irányában tartozását a védelemért, melylyel 
öt megtisztelték, kérem önöket, ne utasítsák vissza a hasznos igaz
ságokat. Régóta bátorkodom beszélni a királyokkal kötelmeikről; 
engedjék meg, hogy most a néphez is 1zóljak tévedéseirill, s kép
viselöihez a veszélyekröl, mellyek minket fenyegetnek. Én, öszin
tén megvallva, mélyen el vagyok szomorodva a vétségek miatt, 
mcllyek ez országban naponként elkövettotnek. Igaz volna tehát, 
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hogy iszonynyal kellene visszaemlékeznem, mikép egyike voltam 
azoknak, kik nemes haragra gerjedve az önkényes batalom ellen, 
fegyvert azoigáitattak a szabadosság kezébe ? Tehát a vallás, a t!ir· 
vényck, B királyi tekintély, a közrend a bölcsészett811 az éazt81 
kérik a kötelékeket, mellyek . azokat B franczia nemzet e nagy 
társadalmával egyesitették, mintha csak, üldözvén a visszaéléseket, 
emlékezetbe bozván a népek jogait a a fejedelmek kötelmeit, a mi 
vétkes erőködéseink azéttépték volna e kötelékeket? Soha: a böl
csészet merész fogalmait mi sohasem ajánlottuk a törvényhozás 
tényeinek szigoru mértéke gyanánt. 

Önök nem tulajdonithatják tévedés nélkül nekünk azt, mi 
csupán elveink hamis értelmezéaébBl eredhetett. De mindazáltal, 
közel ahhoz, hogy a sir sötét éjébe szálljak alá, s elhagyjak egy 
családot, mellynek javát mindig hBn ohajtottam, mit lá.tok magam 
körül? vallási zavargásokat, polgári viszályokat, egy részr81 rémü· 
lést, más részről zsarnoki önkényt és vakmerllséget, kormányt, 
melly rabszolgája a népies zsarnokságnak, a ti:irvények szentélyét 
féktelen emberektl.ll környezve, ldk felváltva hozzák és megszegik 
azokat, katonálmt fegyelem, fiSket tekintély, minisztereket eszközök 
nélkül ; egy ki!'á!yt, népének első barátját, k~aerüségbe meritve, 
bántalmaz va, fenyegetve, tekintélyétől megfosztva; s a köz erl:lt 
csupán a titkos gyüldék rendelkezése alatt állva, hol durva és tu· 
datlan emkerek bátorkodnak itéletet hozni minden politikai kér· 
dés fölött. 

Ime, ez Francziaország valódi' helyzete. Mások nem bátor
kodnának ezt önöknek megmondani: én igen, mert tartozom vele, 
mert senki nem hozhatja fel ellenem, hogy siratom a régi kor· 
mányt; mert, midiln panaszkodom Francziaország egyházának siral
mas állapota fölött, nem vádoltathatom mint vakbuzgó pap ; mert 
egyedüli üdv-eszköznek tekintvén a törvényes hatalom visszaálli
tását, nem mondbatják, hogy különös pártolója vagyok annak, 
vagy hogy kegyeket várok tőle; mert, önök szemei előtt forogván 
a polgárok, kik lángba boritották az országot, kik irataikkal tév
utra vezették a közazellemet, nem vethetik szememre, hogy taga
dom a sajtó-szapadság érdemét. Ah! IÍn telve voltam reménynyel 
és örömmel, midön láttam önöket lerakni a közboldogság alapjait, 
üldÖ~ni a visszaéléseket, kihirdetni az összes jogokat, ugyanazon 
törvényeknek, egyforma kormánynak vetni alá az ország külön· 
bözlS részeit: szemeim könyekkel teltek meg, midön láttam, a go· 
nosz emberek, miként használják fel a legaljasabb cselszövényeltet, 
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hogy eléktolenitsék a forradalmat, midön láttam a hazafiság szent 
nevét bűnökkel m~>gfertllztetve, s a szabadoss:\got diadalmeQetben 
a szabadság lobógói alatt : iszony vegyiitt mélM fájdalmam közé, 
mid'lln láttam, mik<!nt semmisitik meg a kormány iiS 0 ZM el~meit, 

s miként akarják a tevr{ltf'ny é-s vit~szatart{, erőt, mrlly nélkülöz. 
hetlen, tehetetlen akadályoldtal hrlyettesiteni. Mindcniift kr1·esém 
nyomait ama központi hatalomnak, rnellyet egy nagy nemzet saját 
biztonsága végett a monarcha kezeibe tesz le; dc rtf'm voltam ké
pes feltalálni azokat; kflre~ém a tulajd,mjngo k fentartó rlveit, s 
lábbal tapodva találtam: hrn8t<'m1 miféle biztali menhelyen nyug
szik az egyedi szahadmíg, s láttam a mindinkább növekvő vakme
rüséget sürgetni, lesni a puRztitás jelszavll.t, mellyet a pártomk1 

8 az ezeknél nem kevé~bbé veszo1lyes ujitók egymáRnak adni ké
szülnek. Hallottam az úlnok hangokat, mellyel{ öniiket hamis ré
mekkel környezik, lwgy elvonják telt inte' eiket a valódi veszélyek
től; mellyek gyászos bizalmatlanságot csepegtetnek önök be, hogy 
egyrnisután mind megdiintessélt önökkel az egyeduralmi kormány 
támaszait: s inkább mint bármikor égett henr1em a harag, midön 
láttam, hogy az uj ösvényre lépett nép, melly szabad akar lenni, 
nem csak a társadalmi erényeket, az emberiességet, az igazságos· 
ságot, a valódi szabadság ez egyedUli alapjait, nem ismeri, hanem 
a romlottság uj csiráit is mf)hbn sze~li magába, 8 ugyanazért a 
rabszolgaság uj lánczával h'lg-yj9 magát ltörülöveztetni. Oh ! 
mennyit szcnvedek, midőn, a főváros közepén, a tudományok gyú
pontján, látom, milly nd örömmel fogadja ez cl szédített nép a 
legvétkesebb javaslatokat, miként hallgatja nevetve a gyilkossá
gok elbeszélését, hogyan önti dalokba vétségeit mint mrgannyi 
győzelmeket; mert e nép nem tudja, hogy egyetlen vétség a sze
reocsétlenségek végtelen sorozatának szoko tt lenni fornl.sa. S lá
tom azt tánczolni az örvény szólén1 s ugyana:r.ért reményeit is 
füstbe menni. Ö n ök köziinyössége a közszellem e félelmes tévútra 
térésével szemben 1 első és egyedüli oka a változá~nak, melly te
kintettel önök re beállott; ama változásnak, mollynél fogva meg
vesztegetett bizeigések vagy megfélemlités által elfojtott zugoló
dások léptek az őszinte hódolat helyébe, mellyhen önök elsö fá
radozásai részesültek. 

De bármilly bátorságot öntsön is belém a végső óra közel
sége, s bármilly fájdalmat a hazaszAretet, mindazáltal öniikhöz be
szélve érzem a tiszteletet s a félelem ama nemét, mellyet senki,. 
sem vetkezbet le1 midön gondolatiing kiizvetlr~n él'intltezésb~ tt"!!ZÍ 
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magát egy nagy nép képviselőivel. S meg kell-e itt állapodno~, 
vagy tovább is folytassam önökhöz beszédemet ugy, miként az utó• 
kor fog beszélni? Igen, én méltóknak hiszem önöket arra, hogy 
illy őszinte szót hulljanak. Egész élelemen át elmélkedtem az esz
mék fölött, mellyeket önök az ország ujjáalkotásában alkalmaznak; s 
olly időben elmélkedtem azok fölött, midőn visszavettetve az ösz. 
szes társadalmi intézmények, érdekek, előítéletek által, nem nyuj
tottak az<~k egyl'bet a viga~ztaló vágy csábjánáL Akkoriban semmi 
odokom nem volt megkisérleni azok alkalmazását, sem számításba 
venni ama szörnyü nehézségek eredményeit, ~ellyek mindig együtt 
járnak a pártokkal, midön megrohanja öket a kényszerüség, melly 
parancsol az embereknek és a dolgoknak, midön a körülmények 
e az emberi szenvedélyek ellenállása szükségkép összeegyezte
tendő elemek. Az időket és körülményeket, mellyek között önök 
müködnek, s mellyeket nekem nem lehetett, nem is kellett eléirc 
látnom, midön irtam, önöknek köteleseegök számításba venni, s 
én kénytelen vagyok kimondani önöknek, hogy azt eddig még 
nem tették. 

Ez egyetlen de folytonos hibával önök megrontották müvö
ket, olly helyzetbe hozván magukat, mellyet meg nem menthetnek 
az általános romlástól, hacsak vissza nem térnek a már megtett 
uton, vagy meg nem mutatják e hatráló utat utódaiknak. Nem 
volna tehát önöknek bátorságuk magukra vállalni a gyülöleteket, 
mellyek a szabadság oltárát környezik? nem hiszik önök, hogy e 
hösies áldozat nem lenne a legkevésbbé vigasztaló azon emlékek 
között, roailyeket megőrizhetnek? Nagy emberek azok, kik, min
den jót, mit eszközölhettek, hazájoknak hagyva, maguk részére 
csak a szemrehányásokat tartják fen, mellyeket positív, sulyos 
bajok miatt érdemelhettek, de melly bajokért csupán az esemé
nyeket okolhatták! Én méltóknak hiszem önöket illy magas ren
deltetésre, s ez eszme arra ösztönöz, hogy tartózkodás nélkül 
kimutassam önöknek a hibákat, mellyeket a franczia alkotmány 
körül elkövettek. 

Francziaország ujjáalkotásának munkájával ~egbizatva, önök 
elsö teendöje volna fontolóra venni, wennyit tarthattak vala meg 
a régi ,rendből, s továbbá, mit nem kellett volna abból elejteniök. 
Francziaország egyeduralom volt, mellynek kiterjedése, szükségei, 
erkölcsei, nemzeti hajlama legy özhetlenül ellenszegülnek bármilly 
köztársasagi kormányformának, melly itt behozható volna, anélkül, 
hogy az állam teljes felbomlását vonná maga után. Az egyeduralmi 
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hatalom két okból volt hid.nyos; tudniillik elveit akadályoztai.k az 
elllitéletek, s határait csak részleges ellenállások jelölték. Elhliri
tani az elvek akadályait, a nemzet souverainségére fektetve a 
a trónt, mellynek az valódi alapja; megállapitani határait, ~ nem
zeti képviselethe helyezvén azokat, ime, ezt kellett volna tenniök. 
S önök azt hiszik, megtették? Ámde rendezve a két hatalmat, "z 
alkotmány ereje és diads.la a két hatalom egyensulyától függ. 
Önöknek csak az eszmék jelen irányától kellene óvakodniok; lát
niok kellene, hogy a közvéleményben a királyok hatalma hanyat
lik, s a nép jogai növekednek; hogy tul'lágosan gyengítvén azt, 
mi természeténél fogva fogyni hajlandó, B erösitvén forrásánál azt, 
mi természetének megfelelilleg növekedni tör1~kszik, feltartóztat
hatlannl e szomorú eredmény áll e!ll: király tekintély nélkül, nép 
fék nélkül. Igy átengedvén önök rongukat a vélemények tévedé
seinek, eH:!mozditották a sokaság befolyását, s végtelenig sokasi
tották a népies választásokat. 

Kikerülte volna önök figyelmét, hogy a választások folytonos 
megujitása és a hatalmak csekély tartama gyengeség forrása a 
politikai joghatóságban '? Elfeledték volna önök, hogy a kormány
forma mindig azokhoz alkalma~~andó, kiket fentadani vagy véde
nie kell ? Önök megtnrtottá.k a 1tir6.1y nevf't: de a mi alkotmá
nyunkban nem hasznos nz tiihbé, sőt veszélyes, mcrt befolyását 
ollyanná tették önök, mellyet a romlottság saját czéljaira használ
qat fel, s a királyt, hogy ugy mondjuk, küzdel emre hivták fel 
önök az alkotmány ellen, melly annak mutatj a a kit•ályt, a mi 
nem, s n mi lehetne. Ime, egyik hibája az önök alkotmányának, 
olly hiba, melly tönkre teheti azt, ha önök vagy önök követői 

nem sietnek a bajt orvosolni. 
Nem szólok a hibákról, mellyek a körülm~nyekMk tulajdonítha

tók, mert azokat ön15k maguk is látják. DP- hogyan engedik önök 
étezni a roszat, m~>llyet megszüntethetnénelt? miként tiirhetik, hogy, 
miután kihirdettetett a vallási vélemény szabadságának dogmája, 
üldözéseket ezenvedjenek vagy bántalmaztassanak a papok? miként 
türhetik, hogy, miután szentesittettek az egyéni szabadság elvei, to· 
vábbra is fenmaradjon ~>gy alkotmány, melly miotául és iirügyül szol
gál az ulattaa zak latásoknak, mellyeket n. pártos nyugtalanság az or
szág minden részében életre szólitott? Hogy vissza nem ijednek önök 
amaz irók vakmerös~gétöl éR diadalától, kik rnegszent~clgtelenitik a 
szabadelvilség nevét? önöknek egyeduralmi kormányuk van, s ök 
gyülöletet~sé teszik azt önök e)ött; önök a nflp szabndságát aknrj:\k, s 
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azok a népbiSl a legvadabb zsarnok ot aknrják csinálni; ja vitani akar· 
ják önök az erkölcsöket, s azok a vétek diadalát s a kihágások bün
•,..tlenségét paranc~olják. A pénzügyek állapotáról sem szólok önök
höz; men I.~ ... n ment<~, hogy én növeini akarjam a nyugtalanságoka t, 
vagy lehüteni a rernenych .. • Az ország jóléte önök kezében van; 
de higyék meg önök, hogy sem az adt,k, l!ua.u .. hitel. sem a behajtás, 
sem a költ11égek nincsenek biztositva ott, hol a kormány nem hatalmas 
és nem tisztelt. _ Miféle kormány állhatua ellen a c l u b ok ezen 
uralmának? Önök lerornbolták a testületeket, de azok legnagyobbika 
önök feje fl>lé emelkedik, t1 minden hatalmnt megsen1misitéssel feuye
get. E ezerint Francziaort~zághan mo11t két igan különbözö osztály 
van: a jóravaló egyének, a mérsékelt szellemek osztálya, kik jelen· 
leg némák és megrémülvék, mialatt holmi erőszakos emberek 
izognak, kezet fognak. s egy félelmes vulkánt létesítenek, melly 
mindent elnyelni képes láva-folyamokat hány ki. Egy jognyilat
kozatot tettek önök közzé, melly akkor lesz tökéletea, ha meg
tisztitják a~ t iin ök a metaphyt!ikai elvontságoktól, weil y ek czélja 
nem egyéb mint a felbomlás és rendetlenség csiráit hinteni el a 
franczia kormányLau. Folytouosan wódositást nem türő elvek a 
a körülruények kö11ött hányattatva, mellyek kivételeket követel· 
nek, windig igen keveset tesznek önök a közjó, s igen sokat sa
ját tanjuk érdekében. Gyakran pulitikátlanok önök, nem bátorkod
ván tenni egyik vagy a másik dolgot. Önök látják, hogy ez ész
revételek egyi!!.~.> sem kerüli ki n szabadság barátainak figyelmét, 
kik visszakövetelik önöktől a közvélemény letéteményét, mellynek 
önök csak szervei, mig Európa réu, ül ve tekint önök1·e, Európa, 
melly talán egész alapjáig megrán~va önök elveinek eiterjedésa 
által, boszaukodva látja azok túlhnjtását. Fejedelmeinek hallga
tagsága talán a rém li.! et csende. Ah, ne vágyjanak önök a gyá· 
szos dicsőségre félelmc~ekké tenni magukat werték t elen ujitáaok
ka11 mellyek ép olly siralmasakká válhatnak önökre mint szom
szédjaikra nézve ! Nyissák fel önök még egyszer a világ évköny
veit, hivják aegélyül a századok bölcseségét, és lássák, hány állam 
veszett el a fejetlenség által ! 

Ideje véget vetni annak, melly minket szomorit, beszüntetni a 
boszú~llá~okat, a lázadásokat, zavargásokat, visszatérni végre a bé
kéhez és bizalomh .. z. S hogy ez üdvös czél elét·essék, nincs egyéb 
eszköz, miut felülvizsgálni önök hc.lározatait, ismét egyesiteni és 
megerősíteni az önök egyenetlensége által meggyengített hatal~akat, 
winden hatalmat mtJgadiJi a királynak, melly szükeéges a törvények 
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érvényének biztositásához1 föleg pedig örködni az elsli rangu gyüle
kezetek szabadsága fölött, mellyekböl a pártok minden erényes és 
bölcs polgárt eltávolitottak. Hiszik önök, hogy a végrehajtó hat" 
lom visszaállitása önök utódainak mtive lehet majd'? W w lll:-' ök az 
önökénél kevesebb erővel fognak érke?:n:, .. Kenytelenek leendenek 
megszerezni előbb " nl_tJ- veleményt, melylyel öniik rendelkeztek. 
Egyedül önök kötelessége tehát helyreállitani1 a mit leromboltak, s 
már letették önök alapjait egy észszerű alkotmánynak, midöo biztosi
tották a népnek a törvényhozás s az adó-megállapitás jogát. De 
a fejetlenség magukat e jogokat is tönkre fogja tenni, ha nem 
helyezik azokat önök egy tevékeny és erőteljes kormány védelme 
alá, lil önökre a zsarnokság vár, ha nem előzik azt meg a királyi 
tekintély gyámi védnökségével. 

Összeszedtem erőimet, hogy az igazság szigoru nyelvén szól
jak önökhöz; bocsássák meg buzgalmarnnak és bonszeretetemnek, 
ha e18terjesztéseim túl szabadon hangzottak , s higyenek önök 
dicsőségét hön ohajtó vágyaimban és mély tiszteletembeo. 

F) 6 6-ik laphoz. 
Burke a forradalom ellen. 

- "A lovagság százada elmult; helyébe az á.lbölcsek, gazdá
azok, számítók százada lépett, s Francziaország dicsősége örökre le
tűnt. Ah, többé nem találjuk fel ama nagylelkű hűséget, ama 
nemes hódolatot a rangfokozat és a nönem iránt, ama szivböl jött en
gedelmességet és tiszteletet, mellyek még a szolgaságban is bizonyos 
felmagasztosult szabadságnak őrizték meg szellemét. Az élet termé
szetes ékessége, a nemzetek kevéssé költséges védelme, a vitézi ér
zelmek és hösies vállalatok magva ... mindez elveszett. Vége az el· 
v ek ama gyöngédségének, o da van a becsület ama ~:~züziessége, mally
re nézve a gyalázat kardcsapás volt, melly bátorságot sugallt szeli
ditve a vadságot, melly miodent megnemesitett, a mihez hozzá. ért, s 
melly még a véteknek is elvette félig vétkességét, elvesztetvén vele 
durvaságát. 

A vélemények és érzelmek ez elegy rendszere eredetét a régi 
lovagságban vette; s ez elv, jóllehet az emberi dolgok változó állapo
ta által látszólag meg lett vé.ltoztatva, megőrizte befolyását, s nem
zedékek hosszú során át egész napjainkig mindig létezett. Ha egykor 
végkép ki kellene oltatnia, attól félek, hogy elveszte igen-igen káros 
hatást fog gyakorolni1 mert jellegét reányomta a mostani Európára, s 
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minden kormányformájának fényt kölcsönzött, elélnyösen különböz
tetvén azt meg Ázsia birodalmaitó-1, s talán azoktól is, melly a hajdan 
legfényesebb kornakaiban virágoztak. Ugyanezen elv, a nélkül 
hogy összezavarta volna a rendeket, nemes egyenlőséget szült, s a 
társadalmi élet minden fokozatát átfutotta. E vélemény némileg a 
királyokat alattvalóik szinvonalára szállitotta le, s magánosokat feje
delmök magaelatára emelt. Erőszak és ellenállás nélkül megtörte a 
gőg és hatalom vakmerőségét, kötelezte a fejedelmeket, hogy aláves
sék magukat a társadalmi illem könnyü igájának, a szigorú tekintélyt 
meghajolni kényszeritette a választékosság előtt, s azt eszközölte, 
hogy az uralom , melly felülállott a törvényeken, alávettetett a 
csinnak. 

De most minden változóban van ; s mindazon csábos ábrándok, 
mellyek szeretetreméltóvá tették a hatalmat, nagylelkűvé az enge
delmességet, s mellyek bizonyos szelid áthonositás útján beoltották a 
politikába a magán társadalmat szépitő és megédesítő érzelmeket, el
párolognak a tudomány és ész ez uj uralma előtt. Durván letépetvén 
az élet tisztességes ékítményei, nevetséges, fonák, magát túlélt morál 
gyanánt dobatnak el az eszmék, mellyeket a képzelern mint az erköl
csiség gazdag eszközeit állitja elénk; s ez eszmék, mellyeket az ér
telem jdváhagyásával a sziv szükségeseknek vall arra, hogy elfödjék 
meztelen és ingadozó természetünk fogyatkozásait, s hogy felemeljék 
azt saját becsülésünkben méltóságának magaslatára, úgy gúnyoltat
nak, mintha nevetséges, fonák és szokásból kiment divat volnának. 

A dolgok ez uj rendében a király csak ember, a királyné csak 
nő, a nö csak lény, s még az sem első rendű; a azép-nem iránt áta· 
!ában és tárgykülönbség nélkül mutatott tisztelet regényeskedés 
és különczség. A király- és atyagyilkosság, a szentségtörés nem egye
bek babonás képzelményeknél , mellyek csak hátrányára vannak 
a jogtudománynak, mert megfosztják azt egyszerüségétől. Egy 
király, királyné, püspök vagy atya gyilkosa csak közönséges gyil
kos, s ha, ~életlenűl az illy emberölések előnyére válnának a 
népnek, igen megbocsáthatóknak kellene lenniök, s e tekintetből 
soha sem kellene nagyon szigorú kere!ietet inditani ellenök. 

E barbár bölcsészeti rendszernél fogva, melly csak fagyos 
szive"ben és elaljasult szellemekben fogamzhatott meg, s melly 
minden bölcseségnek és finom ízlésnek híjával van, a törvények
nek nincs egyéb örük a félelemné!, mellyet keltenek, s létök már 
csak az egyedek érdekéti:H függ, kik me·gtartják azokat, ha titkos 
czéljaiknak kedveznek, s kijátszák, ha személyes előnyük ugy ki-



;,....,. 1ö46 -

dnja. Akademiáik berkeiben, s minden látmagaslataikt·6i MlipAn 
eröszak fog szemlélhetö lenni 1 mert a közügy mostantól kezdve 
minden eszköztől meg leend fo~ztva, melylyel ragaszkodást kelt
hetne maga iránt. E gépies bölcsészet elvei szerint, semmiféle 
intézményünk sem személyesittelhetik többé, ba szabad illy kifejezés
sel élnünk, olly módon, hogy ezeretetet 1 tiszteletet, bámulás t vagy 
ragaszkodást ébreszezen bennünk; pedig hát a merö ész, melly illy 
módon mindeo indulatot Shll.müz, képtelen azok helyét pótolni. A 
közügyek iránt táplált jó indulatok, kapcsolatban az erkölcsökkel 
szUkségesek ollykm'1 hogy kiegészítsék, olly kor, hogy javítsák, s mindig, 
hogy támogassák a törvényeket. A szabály, mellyet egy ép olly bölcs 
ember, a milly éles eszű ité>z a kiiltemények készítésére nézve felál
litott, nem kevésbbé alkalmazható az államokra is : 

N o n sa t is es t, p u l c h r a ess o p o em a t a; d u l c i a su n t o. 

Mioden nemzetnek olly erkölc~:~-rendszerrel kellene bírnia, melly 
minden jól mű vel t szellem tetszését megnyerhetné. Hogy megsze-. 

retteesék velünk hazánkat, szereteh·eméltónak kell annak lennie. 
De a hatalom, bármilly természetű legyen is az, túl élendi a 

rázk6dást , melly lerombolta az erkölcRöket és véleményeket, s 
más és roszabb eszközöket fog találni, hogy fentartsa magát. A 
bitorlás , melly megdöntötte a régi elveket , hogy felforgassa 
a régi intézményeket 1 hatalmat azokhoz hasonló fondorla
tokkal fogja támogatni 1 mellyekkel azt megszerezte. Midön 

aztán az emberek ~zivéböl ki leaz irtva az igazelmüség ama 
régi , hű és lovagias szelleme , melly hajdan alattvalókat és 
királyokat egykép védett a zsarnokságtól , rablások és gyil
kolásokra foguak majd ösztönözni a haialom megelözö öldöklései 
és kobzásai, B a kegyetlen és vérengzó elvek amaz iszonyú hal
maza, melly mindig feltalálható a poli ti~ ai törvénykönyvben ott, 
hol a hatalom sem saját, sem azok becsületére nem támaszkodik, 

kik angedelmeskedni tartoznak neki. Szóval, a királyok zsarno
kokká lesznek politikából, midön az alattvalók lázadókká lesznek 
elvböl." -

G) 78-ik laphoz. 

XVl. Lajos \'égrPndelete. 

- "A legszentebb Háromság, az Atya, Fiú és Szentlélek 
nevében. A mai napon, 17B::&. dt~C7.eml.,!J' 2fl-rn, éJ~, XVI. L:tjos, 
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Francziaország királya, négy hónap óta, azok észköztése foly~n1 
kik alt~.ttvalóhn valának, családommal együtt a párizsi Temple to
roBy foglya, s minden, folyó hó lU töl, még a családorumali köz
lekedéstöl is elzárva; továbbá perbe fogva, mellynek kimenetelét, 
tekintve az emberek szenvedélyeit, előre látni lehetetlen, s wellyra 
semmiféle ürügy avagy támasz nem lelhető a létező törvényekben; 
csupán Isten lévén tanuja gondolataimnak s az egyedüli, kihez for
dulhatok, kijelentem, itt az ö jelenletében, utólsó akaratomat és 
érzelm.; imet. 

Lelkemet teremtő Istenemnek hagyom, kérve őt, fogadja ir-I 
galmába s ne ítélje azt saját, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus 
érdemei szerint, ki önmagát ajánlotta fel áldozatul isteni atyjának 
az emberekért, habar roéltatlanok vagyunk is arra, s én első 

helyen. 
Kiwulásom az apostoli és római kath. anyaszentegyház keb

lében leszen, me Ily egy ház szakadatlan öröklés utján birja hatal
mát, kezdve szent Pétertől, kire Krisztus Jézus bizta azt. 

Et·ősen hiszem és vallom mindazt, mi a hitvallásban s Isten 
és az egyház parancsaiban foglaltatik, a szeutségeket, a titkokat, 
a mint azokat a kath. egyhaz tauitja és windig tanította. Nem is 
igényeltem soha magamnak jogot birálat alá venni a dogmák fej
tegetése körül divó különbözö módokat, mellyek Krisztus Jézus 
egyház;ít darabokra szakgatják, hanem mindig azou határozatokhoz 
tartottam s fogom, ha lsten élni enged, jövőben is tartani maga
mat, mellyeket a kath. anyaszentegyházzal agyességben álló egy
házi felebbvalók hozandnak, miként ezt az egyházban Kriszius Jézus 
idejétől fogva gyakorlatban levő fegyelem megkívánja. 

Teljes súvemböl sajnálom azon testvéreinket, kik tévelyben 
lehetnek, anélkül hogy jogot igényolnék magamnak itéletet mon
dani fölöttök; és nem kev6sbbé ezeretern öket Krisztus Jézusban, 
a keresztény ezeretflt szabálya szerio t. Kérem Istent, bocsássa meg 
összes bűneimet, mellyeket felismerni, megutálni, s magamat az ö 
szine előtt megálazni aggályosan igyekeztem. Nem élhetvén ka
tholikus áldozár szolgálatával, kérem Istent, fogadja el a gyónást, 
mellyet neki tettem, főleg pedig a mély bánatot, mellyet a miatt 
érze$, hogy nevemet (jóllehet akaratom ellen) olly okmányok alá 
adtam oda, mellyek ellenkezök lehetnek a k111th. egyház fegyelmé
vel és hitével. Vádolom magamat minden bünömröl, hogy meg
nyerjem a bünbánat szentségét. 

Kérem mindazokat, kiken meggondolatlanul sérelmet követ-
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hettem el (nem emlékszem, hogy tudva valakinek sérelmet okoz
tam), vagy kiknek rosz példát adhattam, vagy botrányra azoigál
tattam _volna okot, bocsássák meg a roszat, ha hiszik, hogy illyea
mit elkövettem irányukban. Kérem mindazokat, kiknek sz!_vében 
ezeretet honol, egyesítsék imáikat az enyéimmel, hogy megnyer
jék Istentől büneim bocsánatát. 

Szivböl megbocsátok azoknak, kik ellenségeimmé lettek, a 
nélkül hogy bármi okot adtam volna nekik arra j s kérem Istent, 
bocsásson meg nekik, mint szintén azoknak is, kik hamis vagy 
helytelen buzgalomból sok roszat okoztak nekem. 

Istennek ajánlom nömet, gyermekeimet, növéremet, nagyné
néimet, testvéreimet, s mindazokat, kiket hozzám vér,-vagy másféle 
kötelékek fűznek. Különösen kérem Istent, tekintsen irgalmas sze
mekkel nömre, gyermekeimre, nővéremre, kik rég idő óta szen
vednek velem j támogassa őket kegyelmével, ha el kell veszteni ök 
engemet, a ve.lamig csak e mulandó világban maradnak. 

Ajánlom gyerm~keimet az én nömnek, habár sohasem két
kedtem anyai gyöngédségéről; e mindenekfölött ajánlom neki, ne
velj en belőlök jó keresztényeket és becsületes embereket j szoktassa 
hozzá őket ugy tekinteni e világ nagyságait (ha arra vannak kár
hoztatva, hogy részök legyen azokban) mint veszélyes és mulandó 
javakat, s 3Z örökkévalóság egyedűl szilárd és tartós dicsősége 

felé irányozni tekinteteiket. Kérem növéremet, ne vonja meg to· 
vábbra sem jóindulatát gyermekeimtől, e legyen azoknak anyjuk, 
ha elég szerencsétlenek lennének elveszteni szülöjüket. 

Kérem nőmet, bocsássa meg a roszakat, mellyeket miattam 
szenved, s a kellemetlenségeket, mellyekct házas életünk folyamá
ban okozhattam neki, biztositva öt, mikép én semmi nehezteléssei 
nem vagyok irányában, ha talán azt hinné, hogy van oka magának 
valami szemrehányást tenni. 

Isten iránti kötelmeik után, a legmelegebben ~jánlom gyer
mekeimnek, legyenek egyetértök maguk között, hódolők és enge
delmesek anyju~ irányában, hálásak a szorgosság· és gondoskodá
sol<ért, mellyeket az érdekökben kifejt, s emlékezzenek reám: ké
rem öket, tekintsék nővéremet ugy mint második anyjukat. 

Fiam, ha szerencsétlenségére király találna lenni, gondolja 
meg, hogy egészen polgártársai jólétének kell magát feláldoznia, s 
felednie minden neheztelést és gyűlöletet, nevezetesen pedig azt, 
mellyet az általam kiállott ezerencsétlenségek és szenvedések kelt
hetnek; gondolja meg, hogy a népek boldogságát csak ugy esz-
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közölheti, ha a törvények ezerint uralkodik; de egylilzersmind hogy 
a király nem tiszteltetheti a törvényeket s nem müvelheti a jót, 
mit szive sugall, ha nincs meg a szükséges tekintélye, máskülön
ben kötve lévén müködéseiben, s nem keltve tiszteletet, inkább 
ártalmas mint hasznos. 

Ajánlom fiamnak, mihelyt körülményei engedni fogják, legyen 
gondja azokra, kik hozzám ragaszkodtak, eszébe véve, mikép én 
szent kötelezettséget vállaltam azok gyermekei vagy szülöi irányá
ban, kik érettem elvesztek, s azokkal szemközt is, kik miattam 
szerencsétlenségre jutottak. 

Tudom, hogy környezetemből s!>~n nem ugy viselték ma· 
gukat a mint kellett volna, s hogy háhitlanok is mutatkoztak közöt
tök; de megbocsátok nekik (a zavar és forrongások idejllben nem 
mindig ura az ember önmagának), s kérem fiamat, ha alkalma le
end, ne gondoljon csak a szerencsétlenségre. 

Szeretném, ha elismerésemet nyilváníthatnám itt azoknak, kik 
valódi és önzetlen jóindulatot mutatnak irántam. Ha egyrészt 
mélyen szomoritólag érintett némellyek hálátJaneága és hűtlensége, 

kik vagy kiknek szülöi és barátai iránt én mindig csak kegyes· 
séggel viseltettem, más részt vigasztalólag hatott rám látni a ra
gaszkodást és önzetl!'m érdekeltséget, mellyet sok mások mutattak 
irányomban, kiket kérek, fogadják ezért mindnyájan hálás köszö
netemet. Jelenlegi helyzetemben félek nyiltabban szólani, nehogy 
veszélyt hozzak reájok, de különösen ajánlom fiamnak keresni az 
alkalmat, hogy felismerhesse öket. 

Azt hinném, rágalmazom a nemzet érzelmeit, ba nyilt~n nem 
ajánlanám fiamnak Cbamilly és llue urakat, kik őszinte ragasz
kpdásból irántam elhatárvzták megosztani velem e szomorú hajlé

. kot, szerenceétlen áldozatokltá tévén illy módon magukat. 
Ajánlom neki Cleryt is, ki mióta körültem van, mindig 

dicséretesen teljesitette kötelességét. S minthogy a végsöig kit~r
tott mellettem, kérem a helyhatóság urait, adják át neki öltönyei
met, könyveimet, órámat, erszényemet, s mindazon apró tárgya
kat, mellyek a közeégi tanácsnál letétettek. 

Jószivvel megbocsátok azoknak is, kik még mindig folytat
ják a zaklatásokat és a rosz bánásmódot, mellyet alkalmazandónak -
hittek irányomban; s az érzékeny és rokonszenvező lelkeJr, a 
kikre akSldtam, élvezzék ama lelki nyug~lmat, mellyet gondol
kozásmódjuknak kell beléjök öntenie. 

Malesherbes, Tronchet és De Séze urakat kérem, fogadják 
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köszönetéltlet és elismerésem kifrjezósét míndazon gondoskodáso1 

kért, rnellyeket érdekemben tanusitottalc 
Végezetül, Isten szine előtt, s közel a megjelenéshez Ő előtte

kijelentem, mikPp nem érz•~m magamat bün<5snek egyikébep sem 
ama vétségeknek, mcllyckröl vád(Jit[ltom. 

Jelen végrendelet két példányban készült, a 'l'emple torony. 

bau, 1792 dec 25-én. 
Lajos. 

H) 97-ik laphoz. 
Márla Antonia. 

La Mark ur (C o r r es p o n d a n c e e n t r e 1\1 i r a b e a u e t 
L a Ma r k, tom. l. pag, 156.) egy, a milly egyszerű ép olly hű 
jellemrajzot ad Mária Antoniáról. Többi között elbeszéli, mikép 
egyikével az első alkalmaknak, midön ö érintkezésbe hozta Mira
beauval a királynét, ez mihamaráhb menekülni igyekezett az 
ügyektöl, e a mult idökröl beszélt neki. "A remény, mellyet a 
Mirabeau által teendél szalgálatok keltettek benne, el látszottak 
vonni szemei elöl a veszélyeket, mellyek öt minden oldalról kör
nyezték. Meghitt bizalmasságában uj jeleit adta irányomban a jó
akaratnak, mellyet szerenc,ésehb, fájdalom! örökre letünt időkben 
résméröl tapasztalni meg voltam szokva. Átengedve magát a mult 
emlékeinek, még ama közömbös dolgokat is szóba hozta, mellyek 
a mindennapi élet szokáPos társalgásának azoigálnak tápjául. A 
beszélgetés tovább tartott két óránál1 ama vidám hangon, me!ly 
természetes vala a királyném\!, a melly ép ugy szülemlett szivének 
jóságából, mint szellemének szeretetreméltó pajzánságábóL Ki
hallgattatÁsom esél ja teljesen szem elöl tévesztetett; ő maga igye
kezett azt háttérbe szoritani. Alig ),ezdettcrn a forra.ialomról be
szélni, mindjárt komoly és szomoru lett; de ha a társalg:ís má.s 
tárgyra fordult, rögtön visazatért szeretetremélt6 ós kecses kedé
lye. E vonás jobban megismerteti az ö jellemét, mint a hogy én 
volnék képes azt tenni. Valóhan Maria Antoniának, kit annyit·a 
vádoltak a közügyekbe avatkozás bajlamával, semmi kedve nem 
volt ahhoz .... Kilépve nem tehettem, hogy ujból fájdalm::.san ne 
gondoljak viasza a látottak és hallottakra. Világos vala, mikép 
sem a király, sem a királyné nem voltak tisztában, a veszélyeket 
illetőleg, mellyek öket fenyegették. Születésöktöl s az élet minden 

perezében környezve mindattól, mi az emberek tiszteletében ée 
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szaretetében csábitó lehet, természetöknél fogva jók és bizalmasak, 
hogyan képzelhették volna az iszonyokat, mellyeknek áldozatúl 
kelle esniök ?u 

' Saint-Marc Girardiu (RtlVUe des Deux Mondes 1851, 
tom. XI. pag. 7:30) következőleg rajzolja Mária Antóniát: 

"Sokat hallottam beszélni 1\lária Antoniáról, olly egyénektöl, 
kik látták a forrndalrnat j s nincs ember, bármi csekély melegség· 
gel lelkében s emelkedettséggel elméjében, ki megindulva nem 
beszélt volna felőle, :q_em csalt azért, mert siralmas és legkevésbbé 
érdemelt sorsban részesült, hanem mert birta a két tulajdont, mely
lyek leginkább í ~bzhetnek és megkapLatnak egy nöb~:~n és egy 
királynéban j szeretetreméltó és bátor vala. Szereteh·eméltósága 
teljes volt méltósággal, teljes kecscsel j a királynői hangot éb mo
dort különös könnyüséggel és helyes érzékkel tudta letenni és 
ismét visszavenni j kedvelte a gyönyöröket, de csak &!Z ollyano
kat, mellyek érdemesek voltak vagy ét·demesekn"k látszottak neki 
a fáradságraj Iéba népszerüség-vágy épen nem volt benne. Az 
akart lenni, minck le uni érezt(l magát j csupán kicsiny, választékoa 
körre szoritkozva, nem ohajtott kint szarupet jatszani, nem gondolt 
a közönségre. Ez vala neki kecses oldala mint nöne k, s ez lett 
szerencsétlensége mint kidlyné11ak. Nem ezeretvén csak akike 
megkülönböztetett, s nem különböztethetvéu meg mindenkit, ellen
segei lettek azok, kiket meg nem különböztetett, s az illyenek 
sokan Vúltal<. Adjátok szeretett·eméltóságához hajlamát az enyel
gésre vagy jobban mondva a vidámságra, melly gőgnek vagy meg
vetésnek vétetett. Ki látja, Mária Antónia természetes es valódi 
szercte!rtln' éltósága milly kegyetlenül hatott ő rá vissza, hajlandó 
hinni, mikép a közöny és léhaság, mikröl a fejedelmeket v-ádolják 

. l 

inkább védelmi tulajdonok és eszközök rájok nézve, mintsem fo-
gyatkozások. 

,,Mária Antonia bátorsága szintolly választékos minöségü volt; 
természetes, élénk, mindig kész, negc•lyzés és fitogtatás nélküli, 
növekvő a veszélyben, mert a veszély alkalom a hősiességre j s ö 
hőaiességt·e termettnek érezte magát. Inkább választotta volna a 
veszélylyol szembe szállva fejteni ki bátorságát, mintsem viselve 
a s~erencsétlenséget j több erélylyel birt, mint önmegadással: de 
nem kevésbbé bámulatos volt, midön nem lévén alkalma másként 
érvényesiteni bátorságát mint türve és önmegadást gyakorolva, 
türelmes és önmagadó volt a börtönben, a forradalmi törvény· 
szék elött, a vérp11don j az önmegadással azonban büszke maga-



tartást párosított, mi nekem. tetszik, mert vannak sérelmek, mellye
ket Isten előtt alázatosságból el kell fogadnunk, de mellyeket. 
vissza kell utasitani és megvetéssei győzni le az emberek elöt.t. 
A szerenceétlenség Istentől j ö ; hajtsuk meg fejünket: a sérelem 
az emberektöl ered ; emeljtik fel azt ...... . 

"Mária Antoniának azon kettős hivatása vala, hogy boldog 
királyné és hösnö legyen i amattól a sors fosztotta öt meg; eme b· 
ben. a férj gyengesége által akadályoztatott. Kedvező körűlmé

nyek között megszépit.ette és szeretreméltóvá tette volna ö bol
dogságát lelkének jóságával és elméjének élénkségével; nagy vál
lalatokhoz fogva, feltűntette volna hösiességét. l\lindazok, kik lát
ták öt ama napokban, mid<ln a veszély fenyegetés s nem ezeren~ 

csétlenség alakjé.ban közelgatt feléje, eltörülhetlen cmlékét őrizték 
meg az ö bátorságának. Oktober 5-ikének estéjén (beszéli Rivarol) 
igen sokakat fogadott, erőteljesen és méltósággal beszélt, és saját 
biztonságf!rzetét kölcsönözte azoknak, kik nem titkolhatták előtte 

félelmeiket. "Tudom, ( mondá ö) mikép azért jönnek Párizs ból, 
hogy fejemet követeljék; de én megtanultam anyámtól nem félni 
a halált, s szilárdan- fogom azt bevárni. u -

"A bámulat, mellyet amaz este zL királyné keltett, olly élénk 
volt, hogy még az 1793-ik..i pör alkalmával is váratlan elismerés
ben részesült azért. Estaing gróf, tanúul szólittatva a királyné 
ellen, kijelenté, miszerint oktober 5-ikének estéjén, mint a versaillesi 
nemzetörség parancsnoka a palotában lévén, hallotta, midön az 
udvari tanácsosok azt mondák vádlottnak, mikép a párizsi nép 
azért jött, hogy öt meggyilkolja, s távozásra intették j mire ö 
nagy lélekkel azt válaszolá: "Ha a párizsiak azért jönnek, hogy 
engem meggyilkol janak, férjem lábai el<ltt fog az történni j én nem 
menekülök. u 

"S oem valának ezek üres szavak: okto ber 6-ik ának regge• 
lén, midön követelték tőle, hogy az erkélyre kilépjen, ö fia és 
leánya té.rsaságában jelent ott meg. "El a gyermekekkel," kiáltá 
a tömeg i mi azt lát8zott jelenteni, hogy a fölkelök rá akartak lőni. 
Ő maga is ugy hitte, a visszaküldve a gyermekeket, kilépett az 
erk~lyre, mintha halál elé. ment volna, de minden változás nélkül 
arczán. Ama napon ö a vérpadot állotta ki, de olly vérpadot, 
melly hozzá illett, még mindig kiré.lynénak látszv,n, közepette az 
udvarnak, Versaillesban, s miként ö akarta, a király oldala 
mellett. 

11Szereocsétlenségre1 e nö, ki könnyü és féoyes, vagy veszé-
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1yek- és kalandokkal teljes életre volt ter~mtve, nem birt egy 
ügyes, figyelmes, munkás királyné minlSségével. Mária Terézia 
leanyának csupán a veszélyekkel marész szembeszállásbau mutatta 
magát, a kormányzás mesterségéhez nem értett s az azzal való 
fáradozáshoz nem volt kedve. Még ha értett és kedve lett volna 
is 1 kormányzáshoz, nem tudom, sikerült volna-e neki legyőzni a 
forradalmat, föleg miután XVI. Lajos gyenge és határozatlan aka
rabihoz volt kötve, s kényszerítve vele együtt ingadozni. A szo
morú időknél fogva nem részesülhetvén a kellemes és fényes sors· 
ban, mellyet obajtott, s férje jelleme által akadályozva lévén hősi és 
kalandos életet élni, mit készséggel elvállalt volna, a börtön, a pör, a 
vérpad nyomoraira, vagyis olly szerencsétlenségekre kárhoztatva, 
mellyeknek fényt egyedül az iszonyú sors-változia kölcsönzött, 
Mária Antonia megszerezte magának (s leginkAbb ezért bllmulom 
én öt) az erényeket, mellyek nem jellemében gyökereztek, hanem 
sorsáWJak lettek szülöttei. Türelmes és nyugodt volt; a11 er~lyt 

szilárdsá.ggá változtatta át ; hösnöböl vértanú lett, lelkének erejé
ben a blttorság egy más nemét találva fel, melly nagyobb, mert 
kitartásra van szüksége; s igy megmutatta, mikép a nagy és erös 
lelkek az állhatatosság által bármilly szerencsétlenségttek tiszte
letet tudnak szerezni." 

A Revue Retrospective-ben (Il. folyam. I. köt. 1835.) 
Mária Antoniának egy, az országos levéltá.rban meg/irzött levele 
tétetett közzé, melly élethűen festi ama nöt, kirlil olly külÖnbözll 
ítéletek mondattak, R annak aggályait és reményeit és ítélö-te
hetségének biztoseágát, mellyet a legkomolyabb veezélyek között 
IS megőrzött. Ime közöljük azt : 

Mercy Argenteau gróf úrnak. 
1191. aug. 16. 

"Úgy mondják, biztos lehetek az egyének becsületessége 
felől, kik e levél két.ibesitését magokra v:Ulalják, s hogy okvet
len el fog az öohöz jutni. Felhasználom tehát ez alkalmat rész· 
letekbe bocsátkozni önnel helyzetünket illetőleg , melly iszonyú, 
s néhány kérdést tenni, mellyekre hogy gyorsan választ nyer-
jek, 'módot kell önnek találnia. _ 

nMi helyzetünket illeti : közelg a percz, midön az alkot
mány elfogadás végett fel fog terjesztetni. Magában véve olly 
szörnyeteg \"&lami az, hogy lehetetlen sokáig tartania magát. De 
merészelhetjük-e visszautasitani, tekintve a körülményeket, mely-
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lyek között vagyunk? Nem, a ezt érvekkel mutatom meg. Nelll 
beszélek a személyeinket fenyegetö veszélyekről, mellyekkel a 
viaszautasitáa járna ; azon út, mellyre ezeHHt két hónappal vál
lalkoztunk, eléggé bizonyltja, hogy mi nem veszszük számba sze
mélyeinket, midön a közjóról van azó j de ez alkotmány ma
gában véve olly rosz, hogy szi'árdságot csak azon elltmzé~ ál
tal nyerhet, melylyel találkozni fog : anól van tehát szó, h~gy 
közép úton maradván, megmentessék becsületünk, a lehetségessé 
legyen téve, hogy a nép, ha majd egyszer kifárad, a leesik 
a hályog szeméröl, visszatérjen hozzánk. E végböl szftkségesnek 
hiszem, hogy a király, ha majd az alkotmány eléje fog terjeaz
tetni, tartsa azt előbb néhány napon át magánaU 1 mert nem 
föltételeztetik ri) la, hogy ismeri azt, mielött törvényesen át ny új
tatott volna neki. Akkor aztán hívassa magához a ruegbizottakat, 
nem azért, hogy észrevételeket tegyen, vagy változtatásokat kí
vánjon, mellyeket talán meg nem nyerne, s mellyek azt bizo
nyitanák, hogy helyesli a dolgot alapjában , hanern hogy kije
lentse, mikép véleményei mit sem változtak, hogy juniud 22-iki 
nyilatkozatában eléggé feltüntette a kortnányzáR lehetetlonségét 
a dolgok új rende mellett, hogy m~g mindig úgy gündolkozik, 
de mindazáltal, tekintetböJ az ország nyugalma inint, feláldozza 
magát, s ha ntlope és a nemzet csakugyan boldogságukat lelik 
az alkotmánynak részéről elfogadásában, ö nem vonakodik hoz
zájárúini ahhoz beleegyezésével, s e boldogság látványa csak
hamar el fogja vele feledtetni mir.dazon kegyetlen és ke;oerü 
gyötrelmeket, mellyeket vele és övéivel érezteltek. De ha egy
szer ez álláspont fogadtatik el, ragaszkodni is kell ahhoz, ke 
rülni mindent, mi bizalmatlanságot kelthetne, s ruindig a tör
vény által kiszabott úton halauni j biztosítom önt, ez a legjobb 
mód mielöbb elvenni kedvöket az alkotm.ánytól. Csak az a 
baj, hogy ehhez egy ügyes és megbizható minialeriumra lenne 
szükaég, melly egyszer~;mind elég bátorsággal birna megbuktat
ni hagyni magát az udvar és az ariatokraták által, hogy aztán 
annál jobb azoigálatot tegyen nekik, mert annyi bizonyos, hogy 
az ariatokraták soha sem lesznek többé azzá, a mi volt11k, ki
vált s~iát erejökbőL 

"Biztatnak bennünket, s a király fivérei naponként üzen
getik D(lkünk, hogy mindent meg kell tagadni, l! hogy támo
gattatui fogunk. Ki által? Én ugy látom, a külhatalmasságok 
nem igen sietnek &egélyünk re jönni ; a levelekből i tél ve, me Ilye-
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ket fivéreimhez irt, maga Spanyolország is tisztesdgea ürügyet 
látszik keresni a visszavonulásra, kivibetlen dolgokat hozván ja
vas\atba; a cs:\sztlr mély hallgatageágba burkolózik irányom
ban, s tekintve áz északi ügyeket, talán lehetetlen neki dolga· 
inkba avatkozni j Anglia egyedüli törekvése : minden párt9t re
ménynyel kecsegtetni, hogy annál biztosabban szétvAiasztva tartsa 
azokat j Oroszország kizárólag csak saját érdekeit tartja szem 
e! öt t j szóval, minden oda mutat, hogy ha várhatunk is segélyt, 
legalább hamurjábl\n nincs arra kilátás. Illy helyzetben lévén, 
veszélyeztethetjük-e magunkat az alkotmány visszautasitásával, 
mi, a nemzeti ügytől elpártolás szinezetével birván, nagyobb 
e1·öt ki.i)csönözne a cselszövllknek e a köztársasági pártnak? 
S nem kt>ll-e hinnünk, hogy azon esetben szigorubb és szoro
Biihb felü~yelet alatt fognának tartani? Ha tehát a hatalmas
ságok kellll idllben segélyt nem hoznak, részünkre nem marad 
egyéb hátra, mint a berezegak s a kivándoriottak pártja; de 
m!'nnyit árthat az! mert ök magoliban csak részleges eredményt 
érhetcek nl: B mt'g ha valódi előnybon volnának is (mit nem 
lehet fiiltéteh·zni), mi oz •'i ügynökeik alatt nj szolgaságba es· 
nénk, l'oszabhl\ az előbbinél, mert tartozni látszván nekik vala
o.ivel, nem meneki.ilhotnénk ig!\jokból. Bizonyitja ezt már is 
azon kllriilmény, miezerint vonakodnak szóba állani a?l egyének
kel, kik bizalmunknak örvendenek, ürügyUl adván, hogy nem 
birják az övéket, mig ber•niinket kényszeriteni akarnak, hogy 
egészezen Calonne urra hagyjuic magunkat, ki pedig, mindent tekin
tetbe véve, épen nem nekiink való egy~n, s ki, attól félelt, 
mindebben csak nagyr:wágyása, magán l!'yülölködéselt és azokott 
könnyelmüRége által hagyja magát vezéreltetni, mindent lehetséges· 
nek tartván, B mindig azt teszi, mi neki tetszik; s még azt 
is föltételezem róla, hogy rontó befolyáRt gyakorol fivéreimre, 
kik, ha egyedül saját. szivök sugallatait követnék, bizonyosan 
sietnének pártunkat fogni. 

"Térjiink mr..st át a birekre, mellyek kivülröl érkeznek. 
Mostantól egy hónnpra az öRszes hatalmak egybegyülnek; nyi
latkozat fog megjelenni, mellyet nagy katonai erll támogatand. 
Igen-· ohajtanám, hogy ez újdt)nság igaz volna, de nem hihetem, 
mert sem ön, sPm mások nem értesHottek arról: ohajtanám, mert 
hiszem, mikép a. namzetgyülés e pPrczben annyira meg van oszol
va, hogy egy jól szerkesztett nyilatkozat igen szerenesés ered
ményt sziilne, s hogy a vezérférfia.k, látva, mikép nyolcz nap 
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óta határozottan a rGvidebbet húzZák , hajlandóbbak lennének 
észszertí kiegy~zés létrehozására. Figyelemre méltó dolog,· hogy 
a nép épen nem avatja magát e vitákba az alkotmány fölött, 
s csak magán Ugyeivel foglalkozik j de azért folyvást alkotmányt 
kiván, s mit sem akar tudni az aristokratákról. Egy másik hir 
ezerint Monsieurt a hatalmak a királyság korinányzójául, s Ar
tois grófot átalános belyt.artóul fogják elismerni. Ez \ijdonság 
magában véve olly bohó és képtelen, hogy csak valameily fran
czia föböl veheti eredetét j de azért mind erre nézve választ 
ohajtanék öntől nyerni. 

"Épen most értesülök, mikép az alkotmány bevégzett do· 
log, s még csak egy jelentés a bizottságokban van bátra, mi 
holnapután fog megtörténni ; akkor aztán valószinüleg rögtön 
a kiraly elé terjesztendik. Szörnyüség, hogy semmi határozottat 
és észszerüt nem tudhatunk a külintézkedésekröl j mi az elfo
~adást illeti , gondolkozó lénynek lehetetlen nem látnia , mikép 
bármit teszünk, mi nem vagyunk szabadok j de lényeges dolog, 
hogy erre nézve ne adjunk gyanúra okot a szörnyeknek, kik 
bennünket környeznek i tudassa tehát velem, hogyan áll a do
Jog a császár csapatait és intétkedéseit illetőleg. Annyi bizo
nyos, hogy minket csak a külhatahnak menthetnek meg j a had
sereg oda van , pénz nincs i semmi kötelék , semmi fék sem 
brthatja vissza többé a mindenfelé fölfegyverzett csöcseléket; 
magok a forradalom vezérei sem hallgattatnak meg többé, ba 
relidri>I akarnak beszélni. Ime, illy siralmas a mi állapotunk ! 
Ehhez járúl inég, hogy nincs egyetlen barátunk, hogy az egész 
világ elárúl bennünket, némellyek gyülöletböJ , mások gyenge· 
ségböJ vagy nagyravágyásból ; végre félnem kell a naptól, 
midön látszatra némi szabadságot fognak nekünk engedni j mos
tani tehetetleo helyzetünkben legalább semmi szemrebányást 
nem kell önmagunknak tennünk. Egész lelkemet föltárva látja 
ön e levélbeo j csalódhatom, de én ezt találom az egyedüli esz
köilnek arra, hogy tarthassuk magunkat. Amennyire lehetett, 
minden pártból hallgattam ki egyéneket, B ezek egybevetett 
véleményei után alkottam a magamét i nem tudom, fog-e kö
vettetni, ön ismeri az egyént, kivel dolgooi van (a király). 
Midön mAr azt hiszi az ember róla, hogy meg van győzöd ve, 
egy ezó, egy okoskodás elég, s már más irányb11. tért, a nél
kül, hogy észrevenné j e ez az oka 1 • a miért számtalan dolog
hoz nem lehet fogni. V égre, bármi történjék, lS ri zze meg irá-
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nyomban barátságát éa ragaszkodását, nagy szükségem van rá; 
a higye ön , hogy bármilly szerenceétlenség üldözzön, engedhe· 
tek a körülményeknek, de sohasem fogom beleegyezésemet adni 
olly dologhoz, ruelly máltatlan hozzám; balsoraban jobban érzi 
nz ember, mi l:l. Fiam ereiben az én vérem foly, a reméllem, 
hogy egykor Mária Terezia méltó unokájának fogja magát mu· 
tatni. Isten önnel. 

,,Ha megőrizLati ön réuemre e levelet, örömmel fognám 
azt egykor újra látni. 

Aug. 21. 
"Levelemet 1 rnelly már indúlóban vala 1 visszatartottam, 

mert Louis abbé megérkezett 11 tudatta velem (mondanom sem 
kell, hogy Mont . . . . úr által) önnek Londonba utazását. 
Reméllern , értesítani fog ön s igen ohajtom is, mert a minis· 
teri levél, mellyet Louia abbé hozott, nem elégít ki engem ér· 
dekeimet illetőleg. Ugy látszik nekem, hogy Louis abbé, bár 
igen dicsériHeg szól önről , útját nem találja valami nagyon 
eredményesnek. Igen fél tl a hatalmak szövetkezésétől, s e 
félelmet, azt hiszem, eikorült neki ama vezérférfiaknál is fölkel· 
teni, kik öt javasiatha hozták és kiküldötték. E köl'iilmény 
azonban idé.ig csak rosz hangúlatba hoztn öket, de attól félek, 
hogy nem érezvén többé magokban erőt jóvátenni a bajt és 
fen~artani magukat, hirtelen hátat forditanak a pArtnak, a m"· 
gunkra hagynak a zavarban. Nehány nap múlva részletesebb 
értesitt~st kapok véleményeik felől, s én igen hajlandó volnék 
váro i, hogy megismertessem ön nel azokat 1 de az egyén 1 ki e 
levelet magára vállalta, holnap útra kel. Az alkotmánylevelet 
e hét végén terjesztik a király elé, 8 ö körülbelül azt fogja 
arra válaszúJ adni, mit levelem elej~n irtam önnek. E pillanat 
Í~zonyú; de miért is hagynak bennünket teljos tudathnsá.gban 
arra nézve, mi kivül történik? Most már fődolog lesz olly 
eljárást követni, melly minden gyanút távol tartson tőlünk, 8 

melly egyszersmind lehetségessé tegye mielőbb meghiú>~itani és 
felforgatni a szörnyeteg müvet, mellyet kénytelenek vagyunk 
elfogadni. E végből lényegesnek tartom, hogy a francziák , B 

ióleg . a király fivérei háttérben maradjanak , e hogy az össze
gyült hatalmak egymaguk lépjenek a cselekvés terére. Ré
szünkt·öl semmi kérelem, semmi okoskodás ki nem eszközölh';'ti 
Pzt tölt1k ; kell, hogy a cBászi\r követelje azt; s ez az egye· 

x vm. 61 
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döli mód arra, hogy nekem azoigálatot tegyen. Ha nem mon
dom is, tudja ön, milly gonosz beszédeket visznek véghez, s 
milly álnok szándékok által vezéreltetnek a kiköltözöttek j a 
gyávák, miután elhagytak bennünitat, azt akarnák, hogy egye
dfil tegyük ki magunkat, s hogy magunkra hagyatva s~olgáljuk 
az ö érdekeiket. Én nem vádolom a király fivéreit, srdvöket, 
szálldékaikat tisztáknak hiszem ; de nagyravágyók környezik és 
vezetik öket, kik vesztöket okozzák , miután elöbb a mienket 
okozták. Artois gróf 12-én Bécsbe utazott ; testvére levelet 
kapott töle, ugyanazon napról keltezettet, mellyben mit sem szól 
ez útról; mi magánlevelek által értesült ünk arról. Mi czélja 
van ez útnak? én nem tudom elképzelni. Vajha a császár ne 
hagyná még magát valameily merész lépésre ragadtatni, mellyet 
talán kivánni fognak tőle ! V ég ül, mindenesetre tudassa vele 
azt, mit önnek a másik lapon irtam. Bevf.gzem sorAimat, ne
hogy túlságosan megnövekedjék a csomag. Isten önnel, 

Aug. 26. 
nLevelemet még egyszer újra kezdem ; dc reméllem, most 

már biztosan el fog az önhöz jutni. Az egyén, ki sziveskedik 
annak átadására vállalkozni, arra is módot talált, hogy ön vá
laszait kezemhez juttassa; irni fog önnek e tárgyban. A teg
napi (aug. 2ó. a király névnapja) ép úgy telt el, miként a 
többiek két hónap óta, s a nép részéről mély csendben, melly 
valóban gyötrő vala Az alkotmány-okmányt a jövő héten ter
jesztik a király elé. A jelentés, m~llyet átolvastam, s mellyet 
Beaumetz úr fog a nemzctgyülés eWtt tenni , képtelenségek, 
bántalmak s a nemzetgyűlésre szórt magasztalások szövevénye. 
Sértegetéseikben már a véghatárig mentck, Öi't rendelvén a ki
rály mellé. E helyzetet lehetetlen tovább türni ; most már 
csak az a feladat , elaitatni öket s bizalmat kelteni bennök 
irántunk, hogy aztán annál könnyebben kijátszhassuk öket. Te
kintve körülményeinket, a királynak lehetetlen visszautAsitania 
az alkotmányt j higye el ön, a dolognak igaznak kell lennie, 
mert én mondom azt. Ön eléggé ismeri jellememet , hogy el
higye, mikép inkább nemc>s és bátor lépésre vinne az enge
met; de bizonyos veszélynek nem tehetem ki magamat. Segély
forrás egyedül a külhatalmakban van tehát még részünkre; 
kell, hogy azok minden áron segélyünkre jöjjenek ; de a csá· 
sdrt illeti mrg élökre állani s mindent intézni, Lényeges do-
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log első föltét gyanánt azt követelni, hogy a király fi vérei a 
az összes francziák, de föleg az eUibbiek, háttérben marad ja· 
nak, s ne mutassák magokat. Biztositom önt, a dolgok mos· 
tanában úgy állanak, hogy többet érne egyetlen tartomány ki
rályának lenni , mint illy romlott és felforgatott királyság fölött 
uralkodni. Ha csak lehet, igyekezni fogok mindenröl értesiteni 
a császárt. De addig is , mig "zt tehetném , csak tudassa ön 
vele mind azt, mit szükségesnek hisz arra, hogy meggyözödjék, 
mikép most már egyedül őbenne helyezhetjük reményünket, s 
hogy boldogságunk, létünk , gyermekem jövöje, szóval, minden 
egyedül tőle , s intézkedéseinek helyességétől és gyorsaságától 
függ. Isten önne). 

"Miként emlitém, reményem volt bövebben megismerked
hetni a vezér-férfiak véleményei\>el. Ez nem történt. Mindig 
csak határozatlan eszmékre szol'itkoznak, s úgy látszik, mintha 
attól félnének, hogy megkötik kezeiket. u 

I.) l 07 -ik laphoz. 

A rémuralom. 

Chateaubriand kárhoztatja a fatalista írókat, kik igazolni 
akarják a rémuralmat. - "Mindaz (mondja ö), mit erőszakkal 
lehet tenni, törvénynyel is kivihető : a nép, mellynek van ereje 
számfizni, elég erős engedelmességre kényszeríteni számüzés nél
kül. Ha a közjó ürügye alatt ollykor meg van engedve áthágni 
a jogosságot Uustitia), lássátok, hová vezet ez : ma erősebbek 
vagytok, és öltök a szabadság, az egyenHiség, a türelem érde
kében; holnap gyengébbek lesztek, s titeket fognak agyon verni 
a szolgaság, az egyenlötlenség, a vakbuzgóság nevében. Mi 
szavatok lehetne az illy eljárás ellen? Akadályul azoigáltatok 
annak, mit az emberek akartak, szükséges volt eltenni titeket 
láb alól; kétségkivlil szomorú szükségest~ég, de mindazáltal szük
ségesség: a ti elveitek ezek, Hirjétek következményeiket. Mariús 
a demokraczia, Silla az ariatok raczia nevében ontottak vért; 
Antonius, LepiduP, Augustus hasznosnak találták megtizedeini a 
f8k.et, mellyek még mindig a római szabadságról álmodoztak. 
Ne ócsároljuk a szent Bertalan éj gyilkosait : kényszerülve vol
tak (biaonyosan kedvök ellenére) igy tenni, hogy czéljokhoz 
juthassanak. 

67* 
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A forr•dalmi . törvényedkek utján csak hatezren estek ál· 
dozatul1 mondják. Nem csekély szám ! de lás~ult, helyea-e R 

ezámitás? 

A B u l l e t i n d e e l o i e elsl:l szllmn a határ·ozatot tar
talmazza 1 melly fehUlitja a forradalmi törvényezéket, meg!lla
pitvAn, mikép e törvényezék egyedül bald.l!,tiln telés t szabhaU. A 
9-ik czikkely jogot ad mioden polgárnak letartóztatni a a bi· 
d.k el é vinni az ö s s z e e s. k ü v lS k e t és az e l l e n f o r· 
r a d a l m á r o k a t. A 13-ik ozikkely fölment a tanúk által 
való bizonyitástól, s a 16-ik nem enged védiSt az ö s s z e es· 
k ü v 8 k n e k. E törvényezéktől nem lehetett felebbezni. Ime 
a nagyszerü alap, mellyre bá.mulatunkat fektetjük. 

A republikanus Prudhommc, Iti nem gyülölte a forradal~ 

mat, s ki akkor irt 1 mid8n a . kiontott vér még párol~ott, hat 
kötetet hagyott ránk, részleteket magukban foglalókat (H i s t o
i r e d e s c r i m e s d e l a R e v o l u t i o n, 1798), mellyek kö
ziil kettlS egy sz6tárt tartalmaz, hol mioden v é t k e B betU 
ezerint van följegyezve , csatolva lévén kinek-kinek o e v e, 
e l 6 n e v e, k o r a, h a z á j a , m i n ö s é g e, l a k b e l y e, 
t á r s a d a l m i á l l a p o t o. , a z i t é l e t k e l t e é B i n
d ó k a, a k i v é g z é s n a p j a é s h o l y e. 

Bárd által 18,613-an veszte~ték éltöket, és pedig: 
volt-nemes férfiak 

n «Sk 
" kézmtivea-nök 

~zer,zetes-nök 
papok 
különféle állásu nem-nemesek . 

Összesen: 

Továbbá : nö, kora. szüléa következtében meghalt . 

n teherben vagy szülés után " 
Vend~eban nö me~öletett 

" gyermek megö1etett 
" f~rfi megHlatett 

Carrier prooonsulslign. alatt Nantesben áldozatul esett 
éa pedig gyermek me;:tlövetett 

" vizbefojtatott 
n6 meglövetett . 

n vizbefojtatott 

1278 
750 

1467 
850 

1135 
13633 

18613 
3 400 

348 
15000 
22000 
90000 
32000 

500 
1500 

264 
r,oo 
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pa'p · megll:>vetett 300' 
vizbefojtatot.t 460-. 

nemes " 1400 
kózmüvos " 5300 
a lyoni áldozatok uzáma 31000 · 

E számításba nincseunk felvéve, kik Versaillesbim; a Kar
melitáknál , az Abbayeban, az avignoni jégüregben vesztették 
éltöket, kik Toulon és Marseilia bevétele után e két városban 
agyonlövettek, s kik a kis Bedoin városban gyilkoltattak Ie, 
mellynek egész népessége kiirtatott. 

A gyanúeak ellen 1793. szept. 21-én hozott törvény vég
rehajtása czéljából ötvenezernél több forradalmi bizottság aU Iif
tatott fel a franczia területen 1 mellyek évenként 591 millióba 
kerültek j minden tag báróm frank oapidijt kapott 1 B szamUk 
540,000-re ment j mind meg annyi vádlók, kiknek joguk volt 
halálra jelölni. Csupán Párizsban hatvan forradalmi hízottság 
létezett, mellyek mindenikének egy-egy börtöne volt a gyanú
sak részére. 

A girondista Riouffe E g y l e t a r t 6 z t a t o t t e m l é k
i r a t a i-ban következöket beszéli: "A legszebb , legérdete·. 
sebb, ifjuságtól virágzó nők buktak folytonosan ez örvénybe 
(Abbaye), mellyből csak azért léptek ki, hogy tizenkettenként 
öntözzék vérökkel a vesztöpadot. Ugy tUnt fel, mintba a kor
mány ama romlott emberek kezei között lett volna, kik ·nain 
elégelve meg szörny kedvtelésekkel sértegetui a nemet, engesz
telhetlen gyíilölaégct is eszkilsznek az ellen. J 6 reményben' 
lé vB, vagy gyermokágyas ifju nők , még mindig · elgyengülten 
·ós halványan a természet ama nagy fáradalrnának következté- · 
ben, melly iránt a legvadabb népek is tisztelettel viseltetnek, ·· 
s mások, kiknek omllSi rögtönösen kiszáradtak az iszony miatt, 
vagy mcrt letépettek keblökr81 a gyermekek , dobáltattak éjjel ' 
nappal o tátongó m6lysé~bc. Börtönböl börtönbe hurczoltat\~a 

érkeztek meg, méltatlan békókkal gyenge kezeiken, aőt ném-e
lyek nyakukon is vasporeczczel j egyik másik ájultan, gúnyo~ 

lódó börtönörök karjain vitetett, mások clkábulva s ·mint elme
báborodottak léptek a börtönbe. Különösen az utolsó hónapok 
felé (a thermidor 9-iko előtt) volt nagybad' tevékeny a pokol j 
éjjel nappal csikorogtak a börtönajtók sark vas ai j hatvanan ér
keztek meg este, hogy a vesztöbelyre lépjenek j holnap m'r 
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lizAtt más által p6toltatták, kikre ugyanazon sor11 várt a követ
kező napon. 

"Verduni tizennégy leányka, a gyermeki ártatlanság hason· 
lithatlan példányai , kik ugy néztek ki, mint valami közünne
pélyra feldiszitett szüzecskék , együtt hurczoltattak a nyaktiló 
alá. Kora tavaszukban lekaszabotva mindnyájan egyszerre tün· 
tek el. A halálukra következett napon a nlSk udvara hasonli
tott egy kerthez, mellynek virágait kitépte a zivatar. Soha nem 
tapasztaltam közöttünk hasonló levertséget ahhoz, mellyet e bar
bárság okozott. 

"Húsz poitoui nő , legnagyobbrészt szegény földművesek, 

szintén egyszerre gyilkoltatott meg. Még most is látni vélem 
ama ezerencsétlen áldozatokat, a mint kimerülten a hosszú út 
fáradalmai folytán, a börtön udvarán elterülve álomba merültek 
a kövezeten . . . . Induló félben a vesztőhelyre e szerencsét
lenek egyikétől elragadták a csecsemőt, épen midön szivta a 
tejet, uellynek forrását rövid idő alatt a hóhér vala kiszáritandó. 
Oh, felsikoltásai az anyai fájdalomnak, milly élesek valátok! de 
hasztalan . . . . Némf'lllyek a szállító taligán haltak meg, s hul
láikon hajtatott végre az itélet. Kevés nappal a th.,rmidor 
kilenczedike előtt más nőket is láttam halálra hurczoltatni, mely
lyek teherben lévőknek .oyilvánittattak . . . . S mindezt embe
rek, francziák tették 1 kiknek a legékesebben szóló bölci!észek 
hatvan év óta hirdetik az emberiességet és türelmet. 

" . . . . . A Szent-Antal téren már egy. csatorna ásatott, 
hogy lefolyása legyen a vérnek. Bármilly iszonyu legyen is, 
kimondjuk; az embervér naponként vederrel meretett, s a vég· 
rehajtás alatt négy ember volt elfoglalva annak az emlitett 
csatornába öntözéséveL" 

"Délután három óra körül az áldozatok e hosszú sorai 
megindultak, hogy a törvényszék elé járulja.oak, s lassan halad
tak keresztül a hosszú boltozatok alatt, közepette a foglyok
nak, kik sorban állottak páratlan kiváncsisággal nézve az elvo
nulókat A párizsi parlamentnek negyvenöt, a toulouseinak har
minczhárom tagját láttam halálra menni ugyanolly arczczal, 
minövel más alkalmakkor a köz-összejövetelekre me n tek; láttam 
harmincz föbérlőt nyugodt és szilárd léptekkel haladni a vesz
tőhely felé ; láttam Sedan legelőkelöbb huszonöt keresked8jét, 
kik a halál elé menve, a kenyér nélkül hagyott tiz ezer mun
kás fölött sajnálkoztak. Láttam Ba ysaert, a v e n d é e i l á-
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z a d ó k rémét , 8 FranczillOI'ddg leg~:~zebb katouáját; iátta.tri 
mind ama tábornokokat, kiket előbb a győzelem babérokkal 
ko8zoruzott, mellyek illy váratlau ul cziprusokká változtak át; 
végre láttam mind amaz ifju katonákat 1 kik olly vitézek, olly 
erőttlljesek voltak . . . hallgatagon lépdelni . . . . . . nem tadtak 
egyebet, mint meghalni." 

Prudhomme ki akarja egésziteni e rajzot. "Le Bon küldetése 
az északi határokon fekvő megyékben ama fekete fúriák megje
lenéséhez ha8onlitható, mellyek olly nagy félelemnek voltak oko
zói a pogányság idejében. Ünnep-napok alkalmával zenekar ál
líttatott fel a bitófa mellett, 8 Le Bon így 8zólt a jelenvolt leá
nyokhoz : K ö v e 8 8 é t e k a t e r m é s z e t s z a v á t, e n
g e d j é t e k á t m a g a t o k a t k e d v e s e i t e k ö l e l é
s e i n ek. Általa megvesztegetett ifjak képezték testörségét, kik 
kémekül szolgáltak saját rokonaik ellenében. Némellyek aprcí 
nyaktilókat készitettek maguknak, s mulatságúl madarakat és ege
reket végeztek ki azokkal. 

"Ismeretes, mikép Le Bon, miután megfertöztetett volna egy 
nöt, ki átadta neki magát, hogy megmentse férjét, kivégeztette ez 
embert a nö szemeláttára, kinek nem waradt egyebe áldozatának 
iszonyánál: me ll y kegyetlenség egyébiránt annyiszor ismételtetett, 
hogy lehetetlen volna winden egyes esetet előszámlálni. 

"Nantesban Carrier tüntette ki magát. Körülbelül nyolczvan 
nö, felhozatván a börtönből, a mészárlás eme helyére vezettetett, 
hol puskatűzzel vetettek véget életöknek; aztán megfosztatván me
zeiktöl, három napon át hulláik kitéve hagyattak. Mindkét nem-

' beli öt gyermek, kiknek legnagyobbika tizennégy éves volt, szint 
· azon helyre vezettetett, hogy ott agyonlövessenek. Soha megha
több és rettenetesebb látványt! az alacsony termet sokakat meg
ment a golyótól; kibontakozva kötelékeikböl még hóhéraik sora
iban, azok lábai között is wenhelyet keresnek, mellyeket erösen 
átkarolnak, felemelvén hozzájuk esdő arczukat, mellyen az ártat· 
lanság és rémület tükrözödnek egyszerre. De semmi sem tesz 
benyomást a hóhérokra, kik lábaiknál gyilkolják le öket. 

"Vizbefojtások Nantesban. Nagyszámú nök, legtöbben terhes 
állapotban, mások szopós gyermekekkel nyakukban, a hajók fö
délzetére yezettettek ... , . E gyönge áldozatok ártatlan mosolya 
és nyájaskodásai szivök gyötrelmét fokozó érzelmet keltenek a si
ralmas anyák lelkében, kik élénken viszonozzák gyermekeiknek, 
fajdalom, gondolják, utolsó hizelgéseit. Egy közülök a parton 
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azH.lte meg magzat!t, 11 a hóbl!rok alig engedtek neki idöt be_ve
gezni e nagy munkát. Megérkezve mindnyájan a csónakban ZIJU· 

foltatnak ÖliSze, a megfosztatvAn minden ruháiktól, kezeik hátra 
köttetnek. Mindenfel81 e Bzerencsétlen anyák éles sikoltásai és 
keserii szemrebányásai hallatszanak a hóhérok ellen : Touquet, 
Robin és Lamberty kardcsapásokkal válaszolnak; s a félénk azép
ség, kinek már az is elég gondot adott, hogy födözze meztelensé
gét a szörnyek elött, mollyek szemármát sárttJgették, iszonynyal 
fordítja el tekintetát tái'Snöjéről, ki a vértől eléktelenitve végvo
naglások k özött lábainál adja ki utolsó lehelletét. De megadatik 
a jel: az ácsok egy szekereze csapással viz alá meritik a csóna
kot, s a hullám örökre eltemeti a szerencsétleneket. 

"I ro e a ti dicsénekeitek tárgytt.i. Három évnél kevesebb idő 
alatt ezer meg ezer kivégzések, egy törvény erejénál fogva, melly 
fölmentette a vádlókat a tanúkkal való bizonyitástól, s a védő
ket megfosztotta a felebbezési jogtól. 

"Ne viseltessünk bizalommal az önszeretet eme gerjeime 
iránt, melly szellemünket fensőbbnek, lelkünket erősnek hiteti el 
velünk, mert hidegen szemiéijük a legborzasztóbb eseményeket: a 
hóhér minden megin.}ulás nélkül tapogatja a vonagló testtörzseket; 
e ez talán jellem~nek szilárdságá.t, értelmiségének nagyságát bizo
nyitja ? V égzeteeséget vinni be a történelembe annyi mint mene
külni a gondolkozás fáradságát61 1 mint megkimélni magunkat az 
unalmas munkától: fürkészni az események okait. Ám egész más
nemű tevékenység kimutatni: az erkölcstan a az igazság elveitiSi 
való eltérés mikánt eredményezett szerencsétlenségeket, s e sze
renceétlenségek miként ezülték a szabadságot az erkölcsiség s az 
igaz" ághoz való visszatérés által: bizonyára ez becsülésre méltóbb 
eljárás, mint nagy malomkövek alá helyezni o. társadalmat, mely
lyek porrá törik az embereket és dolgokat. 

"A rámuralom theoretikusai tehát csak tartsák rnog maguk
nak, ha ak&rják, fagyos fanatismusukat, melly azükség, mozgalom, 
haladó erö-féle értolmezhetlen szólamokat azoigáltat nekik, hogy 
elfedjék azokkal gondolataik Uresságét: én nem olvasandom 
öket; inkább a két történészt fogom olvasni, kiket ők olly rosz 
eredménynyel választottak útmutatójokúl, s kiknek elméje feledtetni 
fogja velem az ö aljas és vad ut,nzóikat." 

Hogy még többet is felhozzunk, egy szerzü, kiuck a szabacl
eág sokat köszön, ki utolsó szónoka vala ez alkotmányos nemze
dékeknek, mellyek kiveszőben vannak, e kinek új sírja kell hogy 



nóvelje tekíntélyéf, Benjamin Constant, nit .. QináL. ellibb, üzent ha:. 
dat a rémuralom tbeoretikusainak. Az I r o d a lm i és p o l i t Í· 
ka i e g y v e l e g ek b e n az egész czikk olvasható, mellyböl én 
csak a következö részletet időzem: "A rémuralom semmi jót nem 
eredményezett~ a mi jó volt mollettc, az mind~n kormányra nézve 
nélkülözbetlen vala, a rémut·alom nélkül is létezett volna, s ez 
csak megrontottn és megmérgezte azt, midlln hozzávegyült. 

"Ez utálatos kormány nem készitette elő, miként feciiegik, 
a népet a szabadságra, hanem igenis hozzászoktatta bármilly igé.t 
nyakába venni; meghajtotta a fejeket, de lealacsonyitva a szelle
meket, elaljasitva a aziveket i a mig tartott, a fejetlenség baré.· 
tainak játszott kezökre; s emléke az emberi nem lealacsonyitáaa 
a a szolgaság barátdinak tesz szolgálatot .... 

"Én nem elevenitettem volna fel ez olly annyira fájdalmas 
emlékeket, ha a hazára nézve fontosnak nem tartanám nem látni 
összezavartan a bárnitlatra méltót azzal , mi csak iezonyt érdemel. 
Igazolni az 1793-iki kormányt, a gonosztetteket és őrjöngéseket 
ugy festeni mint szükségességet, melly kimaradhatlanúl rájok ne
hezedik a népekre, valahányszor megkisérlik szabadokká tenni 
magukat, olly eljárás, melly többet árt a szent ügynek., mint min-
den támadás annak legnyiltabb ellenségei részérlll ...... " -

L) 203-ik laphoz. 
Napoleon mlnt szerve11'1. 

N a'flolcon azcrvczö tehetségát To quevillo ur a franczia. aka
damiába fölvétele alkalmával tartott érteke~ésébon amaz elv-bö
kezüséggel rnéltatta, melly gondolkoz6vl1 tesz, s melly tágas 
tért nyit az alkalmazásokra : 

- "E válságos pillanatban jelenik meg Napoleon ; azor
galmasan összegyltjti és saját kezében egyesiti a bata.lom 11zét· 
azórt töt·cdékeit i közigJ~.zgatást teremt, igazságszolgáltatást léptet 
életbe, ogy és ugyanazon terv ezerint rendezi úgy a polgári 
mint a politikai törvényhozást; szóval, a forradalom által oko
zott.- romok alól egy új társadalmat varázsol eHi, összefüggöbbot 
és erlisebbet, mint a millyen a lerombolt régi vala, s a megle· 
pett. Francziaország szemai elé tat·tja azt, melly nem ismer többé 
önmagára. A világ e látványra a bámulat kiáltásait hallatta, a nem 
volt csoda, hogy némiképen embernél többnek bitte azt, ki olly 
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bámulatos dolgokkal lepte meg az embereket. A tény valóban 
rendkivüli vala, de nem olly csodás, minönek azok képzelték, 
kik annak tanui valának. Hogy könnyítsék annak véghezvitelét, 
igen különös körűlmények müködtek össze, mellyek azonban '·egy
szersmind olly annyira rejtettek valának, mikép Napoleon láng
eszének ereje föleg azok felismerésében nyilvánult. 

E köriilmények nagy részben már jeleztettek, s jól ismervék. 
Nem fogok tehát szólni a régi törvények teljes leromboltatásáról, 
mi a szükségesség és jogosultság sziuezetét kölcsönözte az ujak
nak ; nem a hosszas és kegyetlen zivatar által elgyötrött kedélyek 
kifáradt állapotáról; nem a hóditás azenvedélyéröl, melly a sza
badságénak helyébe lépett, s mellynek előbb utóbb egy katona· 
kezébe kelle juttatnia a jogart; nem végre a forradalom folytán 
jc.bb sorsra jutottak által érzett ama azükségröl, bármi nemű tár
sadalmi szervezetre tenni szert, melly megengedje nekik bizton
ságba helyezni s élvezni a győzelem gyümölcseit: mindezek eset
leges és mulékony okok valának; voltak azonban mások is 
mélyebben gyökerezlik és állandóbbak. 

A XVIII .. század s a forradalom, mialatt olly nagy fényel
géasel uj szabadság-elemeket hoztak a világba, titkon az uj tár
sadalom keblébe veszélyes csirákat tettek le, mellyekböl az ön
kény-hatalom fejlödbetett ki. 

Az uj bölcsészet, mid<ln minden hitet az egyedi ész kizáró
lagos törvényszékének vetett alá, függetlenebbekké, határozottab
hakká, munkásabbakká tette, de egyszersmind elszigetelte az értel
meket. A polgároknak csakhamar észre kellett venniök, mikép 
mostantól fogva sok ügye11ségre és igen nagy er<lfeszitésekre leend 
szükségök, hogy egyesiílhessenek a közös eszmékben, s hogy féh.i 
lehetett, mikép végre is mindnyájok fölibe a hatalom fog kere
kedni, nem mintha ennek részén lett._ volna a közvélemény, ha
nem mert a közvélemény többé nem létezett. 

S nem csupán az elmék elszigeteltségétöl, hanem azok bi
zonytalanságaitól és közönyétöl is lehetett tartani : mindenki saját 
módon keresvén az igazságot, sokaknak a kételyhez kelle jut
niok, s a kételylyel együtt természetesen az anyagi gyönyörök 
szeretete is behizelegte magát, melly olly gyászos a szabadságra 
nézve s olly kedvtsa azoknak, kik meg akarják szabadságuktól 
fosztani az embereket. 

Sokan, kik egyenlBen képeseknek tartattak és tartották ma· 
gukat ön elméjök világánál keresni és f~ltalálni 11z iga7.ság11t1 nem 
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nézhették sokáig megelégedve az egyenlőtlen állapotokat. Valóban 
a forradalom lerombolt minden még fenálló kaszt- és osztály-fala
kat, megszüntetett mindennemü kiválts~got, felbontotta a részleges 
társulatokat, megosztotta a jBvakat, kiterjeaztette az ismereteket, 
s a nemzetet polgárokból alakította, kik között vagyonilag és tan 
( doctrina) tekintetében olly hasonosság létezett, millyet még nem 
látott a világ. Az érdekek és egyének e nagy egyenlösége azt 
eredményezte, hogy az egész társadalom nem kormányoztathatott 
többé bizonyos egyének kizárólagoa elönyére s illy módon min
denkorra biztositott minket a legroszabb, vagyis az osztály-zsar· 
nokságtól ; de egyszersmind nehezebbé kelle annak tennie szabad
ságunkat. 

Szabad népeknél a pártok korminyoznak, vagy inkább a 
kormány egy párt, mellynek kezében a hatalom. Ott tehát a kor
mány annál hatalmasabb, kitartóbb, előbbrelátó és erősebb, minél 
tömörebbek és állandóbbak a pártok. Ám hasonló pártok nem 
képzödnek és nem tartják fen magukat csak c.lly országokban, 
hol a polgárok érdekei közl5tt egyenlőtlenségek s látható és eléggé 
tartós ellentétek vannak, mellyek képesek legyenek ellenkezi) vé- . 
lemények körűl csoportositani az embereket, s ragaszkodást kelteni 
bennök azokhoz. Midön a polgárok körülbelül egyenlök, nem 
könnyü dolog nagy számmal egyesíteni és megtartani öket ugyan
azon politikában. A percz azükségei, a szeszély, a legcsekélyebb 
részleges érdekek minden pillanatban egynapi életű apró párto
kat hozhatnak illy körűlmények között létre, mellyek szeszélyes 
és meddő ingatagsága utóvé~;re is elveszi az emberek kedvét sa· 
ját függetlenségöktöl, s a szabadságot veszedelem fenyegeti, nem 
azért mintha egy párt zsarnokilag visszaélne a kormánynyal, ha· 
nem mert egyetlen párt sem képes kormányozni. Amint a régi 
társadalmi hierarchia leromboltatott, minden franczia felvilágoso· 
dottabbnak, függetlenebbnek, erőszak által nehezebben kormányoz· 
hatónak találta magát; de másrészt nem léteztek többé közöttök 
természetes és ezükséges kötelékek : minden egyes emelkedettebb 
és erősebb fogalmat alkotott magának saját szabadrtágá.r61; de ne· 
hezebb volt egyesülnie másokkal, hogy megvédje azt: nem volt 
többé senkinek alávetve, de nem is számíthatott senkire. Ugyan
azon társadalmi mozgalom, melly azéttörte az ember bilincseit, el
szigetelte annak érdekeit, A igy aki akart, külön kerülhetett aeki, 
hogy elkülönzötteD tegyen rajta eröszakot, vagy vesztegesse meg. 

Az örökségek felosztása folytán nagyobb kiterjedést vévén a 
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jól~mindnyájan foglalkozhattak a politikával; a részt vehettek annak, 
vitáiban, mi által megneheziLtetett az önkény-hatalom megalapitása; 
másrészt azonban senki sem ezentelbette magát egészen a kö~ügy

nek; mert, aprók és iugók lóvón a j ószágok, a gond növeini és 
biztositani azokat, a szellemi oröJ.. legnagyobb részét elvonta a köz
Ugyektöl. S habár windenkinek lett volna iH hajlama, s bizonyos 
határig ideje foglalkor.ni a k.orwánynyal, senki sem tekintbette azt 
egyedüli kötelességeUI. Egy bölcs, egységes. ügyes és c1·ös batalom
nak tehát teljes oka volt biznia, mikép hosszaB utánjárással Ri kerülni 
fog neki meglopni a tapasztalatlan vagy kevéssé l-ber sokaság hajla
mait, s lassan lassan Itiölni belöle a politikai sze n vedélyckot, hogy 
egészen a magán ügyek vonzó gondjaiba meritsc azt. 

E törekvés jó eredmónyónek biztosítására sok új es kiilönös 
vélemény összemüködött, mellyok ugyanazon forrásból eredtek. Mi
dlln Francziaországban eiterjesztetett az eszme, miszerint a kormány· 
ban részt venni a annak tényeit vitatni windenkinek joga van, ugyan
akkor e kormány jogairól mindny~jan sokkal tágabb és emelltedet
tebb fogalmat képeztünk magunknak. 

A nemzetet kormányzó és igazgató hatalom nom tekintetvén bi
zonyos emberek vagy bizonyos családok saját kiváltsága gyanánt, 
hanem az összes akaratok azüleménye és ügynökéül tünvén az fel, 
készségesen megengedték az emberek, hogy nem kell annak kivülre 
egyéb határok által korlátoztatnia, mint :~. mellyeket maga szab ma
gának; azt illette a jog önkényesen szabályozni az államot és minden 
egyes embert. Mintán megeemmisittettek az osztályok, a testUletek 
és kaaztok, a kormány mind e másod rendű hatalmak szükségképi és 
természetes örökösének látszott. Semmi som volt olly nagy, mit át 
nem karolhatott, semmi olly kicsi, mit meg nem mn1·kolbatott volna. 
A központositás s a népfenség eszméi egynapon szUlettek ; ez eszmék 
a szabadságból vették oredetöket, de könnyen ozolgaságra vezethet
tek. Mig ol8bb a korlátlan hatalom méttán megtagadtatott a fejedc
lemt81, mid8n oz csak önmagának ós őseinek vala képvisellljo, most 
midön a nemzeti fenséget látszott képviselni, nem volt lehetetlen rá
birni a nemllletet, hogy átengedje azt neki; ugyanazőrt Napoleon a 
közérzület nagy megsértése nélkiil mondhatta, hogy joga vala min· 
dent parancsolni, mert 8 csupán a nép nevéban beszélt. Ekkor kez
d8dött eszméink és erkölcseink között ama rendkivüli küzdelem, 
melly azóta folyvást tart, s melly napjainkban fokozódó élénkséggel 
és makacssággal foly. Mialatt az egyes polgár, ki büszke volt saját 
bel,táeára1 kevcU;r felszabadított esz~re, a független a hozzá hG!ii)Dlók· 
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tól, miodiokább elszigetelni IAtszott magát, s énj~n kiviil mit -sem 
m~ltatdn figyelemre a mindenségben, folytonosan oda törekedett, 
hogy saját részleges érdaUt az átaJános fölé emelje, egé~z raja kelet
kezett ~s terjedt el mindenfelé a különböz8 felekezeteknek, · mellyek 
az egyeseket már a társadalmak kezdetétHI részökre elismert számos 
jogok élvezetét<ll igyekeztek megfosztani. Némelly felekezetek a tu· 
Jajdonjogot akarták megdönteni, mások az örököstJdést eltörölni vagy 
a családot feloszlato i; s mindnyájuknak ezétjuk vala az egyedi képi!B· 
ségek használatát a tArsodalmi hatalom igazgatásának vetni alá, s 
minden egyes polgát·b61 valami kevesebbet csinálni az emberdl. 

S nem is valami ritkaságok az olly szellemek, mellyek eröfe· 
szitve fölmenvén az egykorú eszmék folyamán, illy különös t'tjdoosá
gokhoz jutottak. Uton utfélen tnlálhat6k ez ujdonságok a közönség
ben, úgy hogy n legközönségesebb elméknek s a Jegdurvább értel
meknek sem sok fáradságukba került föltalálni és hatalmukba keri
teni azokat. Illy m6don, különös dolog! mig rninden egyes túlbecset 
tulajdonitva snját értékének és fúggetJenségének, egyediségre töre
kedett, a közszcllem, mindinkább átaJános és elvont irányt véve, 
bizonyos politikai pantheismus felé haladt, melly még a léttöl is 
megfosztva az e~yedet, végre a Ursadaimi test közös életébe való 
beolvasztással fenyegeti azt. 

Midfin Napoleon a színpadon megjelent, e különböz6 ösztö
nök, ez ellentétes eszmék, mellyeket a XVIII. század s a forra
dalom sugalltak , még mindig egy zavaros és átláthatlan töme
get képeztek : de az ö hatalmas értelmisége nem késett telis
merni azokat. ÉszrP.vette ö, mill~p kortársai sokkal közelebb 
állottak az engedelmeuéghez, raintsem ök maguk gondolták, 8 hogy 
nem vala oktalao merény egy uj trónt a egy uj dynastiát akarni_ 
alapitani közöttök. 

A XVIII. századból s a forradalomb61, mint közös forrltsb61 
két áramlat eredett; az első a nabad intézmények, a második ·a 
Unyuralom felé ragadta az embereket. Napoleon gyorsan hatá
rozott ; elvezette az egyik vizeit, s jó ezerencséjével a másikra 
bocsátotta bajójá.t. Bármilly bámulatos dolgokat mlivelt légyen is, 
a császárság, nem lehet mondani, hogy birta volna a nagyság 
valódi forrásait; fényét inl,ább a körUlményeknek köszöni mint 
önmagának. A forradalom lábra állitotta a nemzetet, a császár
ság j~ráshoz ezoktatto.; amaz végtelen és uj ertiket gylijtött össze, 
emez rendezte és müködésbe hozta azokat. Csodákat müvelt, de 
csodás korban müvelte azokat. Maga e csásrir&ág alapítója ia 
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olly rendkivüli és ritka jelenség vala, minöt sdzadok óta nem 
litott a világ; nagy, a mennyire egy ember az lehet erény nélkül. 

Szellemének rendkívülisége némiképen igazolta és törvénye
sitette a kortársak szemében szolgai függésöket; a hös elf§dte a 
zsaruokot; ki neki engedelmeskedett, azt hihette, hogy inkább ha
talma miot limaga előtt hajtott fejet. De a mint egyszer Napo
leon megszlinendett fénybe helyezni és eleveniteni az általa te
remtett uj világot, semmi egyéb nt.m maradt volna utána, mint a 
zsarnokság: a legteljesebb zsarnokság, mioö valaha csak sulyo
sodhatott a nemzetre,. melly legkevésbbé volt előkészítve meg
őrizni a szolgaságban ilaját méltóságát. 

A császár minden nehézség nélkül véghez vitt egy hallatlan 
vállalatot, egyszerre s egységes terv ezerint emelvén fel ujból az 
egész társadalmi épületet, hogy kényelmesen elbelyezze abban a 
föltétlen hatalmat. A törvénybozók, kik a szülemlö társadalmakat 
szabályozták, maguk sem voltak eléggé müveltek arra, hogy illy 
m« eszméjéig emelkedjenek; s azok, kik akkor léptek fel, midön 
a társadalmak hanyatlóban voltak, nem vihették azt ki, mert le
gyözhetlen akadályokra találtak a régi intézmények maradványa
iban. Napoleon a XVIII. század szellemi képzettségének szinvo
nalán állott, 11 egy olly nemzetet kelle szerveznie, melly nélkü
lőzte a törvényeket, .a megállapodott Bzokásokat és erkölcsöket, 
mintha csak akkor Bzülemlett volna. 

Miután tehát ama század szelleme által sugalitatva kihirdette 
a tör\'ényeket, mellyeknek czéljok vala szabályozni a polgárok 
sokféle viszonyait egymás között és az állammal szemben, szint
úgy tehetségében állott megteremteni a hatalmakat, mellyeknek e 
törvényeket kelle végrehajtaniok, s olly módon állitani azokat 
egymás mellé, hogy összevéve valamennyien egy nagy és egyszerű 
kormány-gépezetet alkossanak, mellynek ö vala egyedüli mozga
tója. Ehhez hasonló soha semmiféle népnél nem fordult elő. 

Szabad intézményeket nélkülözö országokban a magánosok, 
a törvények különféleeége s a hatalmak összhangtalansága követ
keztében, windig tettek szert némi függetlenségre a kormánynyal 
szemben. De itt a rendszer félelmes egysége s a hatalmas logika, 
melly annak minden részét öeszefiizte, semmi menhelyet nem ha· 
gyott a szabadságnak. 

Illy terhes súly alatt az emberi szellem csakhamar megtö
rendett, s rövid idö alatt a hatalmon kivül minden egyéb meg
sziint volna élni; és midön látni fogták az emberek1 mik~p e vég-
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telen hatalom viszont arra van kárhoztatva, hogy saját ereje föl
emésztésével csupán egy közönséges zsarnok kict~inyes eszméinek 
megtestesítésére s középszerli vágyainak kielégítésére szolgáljon, 
akkor belátták volna, mikép a császárság nagysága és meglepll 
hatalma nem magából a császárságból szülemlettek. 

A hivő vagy kevéssé felvilágosult társadalmakban a korlát
lan hatalom gyakran elnyomja a szellemeket, de nem alacsonyitja 
le, mert ugy tekintetik mint jogszerű tény; szenvedik szigorait, 
de nem birnak annak öntudatával ; viselik súlyát, és nem érzik 
azt. Egész máskép törtenendett napjaink ban. A XVIII. század 
s a forradalom nem készitettek minket elő arra, hogy erkölcsösen 
és becsülettel viselhettük volna a zsarnokságot. Az emberek sok
kal inkább függetlenek, és kétkedökké váltak, hogysem képesek 
lettek volna őszintén hinni a korlátlan hatalom jogaiban. Nem 
láttak volna abban egyebet, mint megbecstelenitö segélyt a fejet
lenség ellen, melylyel magukra hagyatva szembeszállani nem 
volt bátorságuk, s a kor vétkeinek és. gyengeségeinek nyujtott 
szégyenletes támaszt; szükségesnek s egyszersmind törvénytelen
nek ítélték volna azt, s főt hajtva törvbyei elött, azzal együtt 
önmagukat vetették volna meg. 

Az absolut kormány továbbá különösen és kártékonyan ha
tályos leendett táplálni és kifejleszteni mindazon rosz ösztönöket, 
mellyeket az uj társadalom keblében rejthetett; támaszúl használta, 
s mértéktelenül növelte volna azokat. Az ismeretek elterjedése 
s a vagyonfelosztás mindegyikünket minden másoktól függetlenné 
tett és elszigetelt. Most már ahhoz, hogy pillanatnyira találkoz
zanak szellemeink s időről időre közeledjenek egymáshoz akara
taink, nem volt más eszköz, mint a közügyek iránti érdekeltség. 
A korlátlan batalom megfosztott volna minket az együtt gondol
kodás és összhangzó müködés ez egyetlen alkalmától, s végre is 
ama szük egyediségre azoritott volna bennünket, mellybe zárkozni 
még mindig önmagunkban is nagy a hajlam. 

Másrészt ki tudhatj:J, mi leendett az emberi szellemböl, ha, 
midön megszüntek azt a világhóditás szemlélésével foglalkoztatni, 
e nagyszerU látvAny a szabadságéval nem helyettesittatik; s ha, 
annyi zaj és fény után, mindenki saját állapot9-nak magányába és 
kö~épszerüségébe térve vissza, gondját egyedül a magán ügyek 
helyes intézésének jobb eszközeire irányozza vala ? 

· Én erősen hiszem, mikép kortársainknak hatalmukban áll na
gyokká és szerencsésekk~ lenniök, csak szabadok maradjanak, 
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Csupd.n a smabadsd.g képes fölkelteni bennünk ama hatalmas k!!zös 
hevületeket, mellyek önmaguk föl~ emelik es fentartják a .szelle
meket; csupán· az hozhat n~mi vAltoutosságot állapotaink es er
kölcseink egyhangusagába; egyedül az vonhatja el az elméket a 
kicsinyes gondolatoktól a tüzltet ismét magasabb czélt vágyai~knak. 

Hahogy a tárandalom igen terheseknek vagy igen veszé
lyeseknek tartja a szabadság fáradalmait, nyugodjék meg sorsá
ban, s tartsa elégnek kevesbbé emelkedetten gazdagabbnak lenni, 
mint volt nz, melly megelllzte." ··· . 

M) 481-ik laphoz. 
A t6rbk birottalom felosr.tá!la. 

Romanzoff, Oroszország követe Napoleon császárnál, 1808-
ban Caulaincourt-ral egy torvet közlött a török birodalom felosz
tása iránt ; melly folytonosan nyer érdokességben, ruinél inkább 
közeledik ez eszme a rnegvalósúláshoz. Jónak látjuk tehát kö
zölni '\z t itt eredetiben (az aredet i azöveg franczia) : 

"Minthogy ő felsllge a francziák császára és Olaszország királya 
s. a. t. az átaill.nos béke elérésere s Európa nyugalmának megazilár
ditása érdekében szükségesnek találja, hogy az ottoman birodalom 
tartományainak ezétdarabolása által, meggyengittessék, Sándor czár, 
hiven kötelezettségeihez s megfelelőleg barátságának, kész e tervhez 
hozzájárúlni. 

"Az oroszok czárja még mindig kedvesen emlékszik viszsza 
Tilsittre, e ugyanazért, midön e javaslat tétetett el ötte, nem gondolha
tott egyebet, mint hogy szövetségese, a fránczia császár, rögtön végre 
akarJa ha j ta ni azt, mi iránt közöttök a törökökre vonatkozó szövetség
szerzödésben megállapodás történt, a hogy ama tervhez egy, Indiába 
vezetend/j hadjárat javaslatát is csatolja. 

"Tilsittben azon mt~tgállapodás jött létre, iniezerint a török bata
lomnak Ázsiába kell vissza'Vettetnie, csupán Konstantin6.polyt és Ru
meliát tartdn az meg Európában. 

"Ez ·elhatározásból akkor vont következménykép a franczi6.k 
császára Albaniát, Moreát és Candia szigetét fogná megkapni. 

"Moldva 'és Oláhország már akkor Oroszországnak ítéltetett 
oda, a Duna jelöltetvén ki e birodalom határául, melly Bessarabiát is 
magában foglalná. E tartomány valóban csak szegélye a tenger
partnak, 'a közönsggesen ugy tekintetik mint Moldva kiegéazitö része. 
Ha ez asztalék ]3ulgt&riával i~ öregbittetilt, a csá~zár ké1.1z hnzd.já-
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rulni az indiai hadjárathoz, melly akkor nem keriilt szóba, föltéve, 
hogy e hadjárat Indiába Kis-Azsián keresztül vezettetik, miként 
maga Napoleon császár tervezi. 

"Sándor czár tetszésilel fogadja az eszmét, melly szerint az indiai 
hadjáratban egy osztrák csapat-testnek közremük.ödtetése is szándé
koltatik j s minthogy szövetségese, a császár, kevéssé számosnak 
ohajtja azt, ö úgy véli, e közremüködés elegendBen jutalmazva lenne 
török Horvatországnak és Bosniának Ausztria részére átengedésével, 
ha csak a franoziák császára nem találuá érdekében állónak ama tar
tományok egy rédzét magának tartani meg. Ezen kivül Ausztriának 
egy más, kevésbbé közvetlen, de igen fontos elönyre is lehet kilá
tást nyujtani az által, ha Szarbia sorsa, melly tartomány tagadhatla
nul egyike az ottomao birodalom legszebbjeinek, a következö módon 
fog elintéztetni. 

"A szerb nép barczias nép; s e tulajdon, melly mindig tiszte
letet parancsol, kivánatossá teszi, hogy sorsának megállapitása iránt 
kell() intézkedés történjék. 

"A szerbek, telve méltó boszú-ét·zettel a törökök ellen, bát
ran lerázták elnyomóik igáját, s mondják, el vannak határozva, soha 
nem venni azt többé nyakukba. A béke megszilárrlitásának érdeké
ben tehát szükségesnek látszik módokról gondoskodni, hogy függetle
nittessenek a törököktöl. 

"A tilsitti béke-szerzödés semmit sem határoz reájok nézve; 
élénken s több izben kifejezett saját óhajuk által vezéreltetve kére
lemmel fordúltak Sándor czárboz, fogadná öket alattvalói közé. Ta
pasztalva e ragaszkodást személyéhez, a czár boldogoknak, megelé
gedetteknek óhajtja látni a szerbeket, a nélkül hogy ki akarná fölé-

. jök terjeszteni ural mát. Ő felsége nem akar oly szerzeményeket, me ly· 
lyek akadályozhatnák a békét j ö örömmel hozza meg ez áldozatot, s 
mind azokat, mellyek a béke gyors helyreállitására és megszilárditá
sára vezethetnek. Ugyanazért javasolja: emeltessék Szerbia füg
getlen királysággá, s e korona egy olly főberezegre szálljon, ki· 
nem feje valameily sauverain ágnak, s ki eléggé távol álljon 
Ausztria trónjának örökségétől. Ha ez utóbbi körülményt illetöleg 
máskép állana a dolog, szerzödésszerüleg is ki fognák kötni, hogy 
e kir-ályságot ne lehessen az osztrák ház államainak tömegével 
egyesíteni. 

"A török tartományok azétdarabolását illetőleg imént elöadott 
tervezet a tilsitti szerzödések mintája után lévén körvonalazva, 
semmi nehézséget nem látszott görditeni a két egyén elé, kiket a 

xvm. 68 
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két ceAszAr megbizott, hogy tanácskozzauak az 
mellyek segélyével az ő császári felségeik által 
elérhetők lennének. 

eszközök tólött 
l 

kitüzött er.élok 

"Oroszország csáazárja kész részt venni egy szerzöd!lsben a 
három császár között, melly megállapitaná az imé11t előadott föl
tételeket : ne más részt ugy találván, mikép a levél, mellyet mös
taná.ban a francziák császárától kapott, az ottoman birodalomnak 
a Tilsittben közöttök tervezettnél sukkal nagyobb mérvü feldara
bolliBát czélzó elhatározást látszik jelezni, e fejedelem, hogy elő

zékeny kézséget tanusitl>on arra nézve, mi a három császári 
udvar érdekeinek megfelelő lehetne, s fölcg hogy szövetségese, a 
császár irányában barátságának és tiszteletének tö!e telhető bizo
nyitékait adja, kijelentette1 miszerint anélkül, hogy az ottuman 
birodalom nagyobb mérvü gyengítésére szüksége lenne, szivesen 

hozzájárul ahhoz. 
"E nagyobb mérvü osztozkodás esetére érdekének szempont

jából eiYül állitotta fel : osztalékának kiterjedésre nézve mársékelt 
öregbítésével elégedni meg, s beleegyezni, hogy föleg szövetségesé
nek része jóval nagyobb arányokban előirányoztassék. Ő felsége 
hozzátette, mikép a mérséklet ez elvével egy másikat is párosított, 
az észélyességét1 melly abban áll, hogy ez új osztoszkodási terv foly
tán helyzete, tekintettel hatá1·aira és kereskedelmi viszonyaira, ne 
legyen kedvezőtlenebb mint eddig volt. 

nE két elvböJ indulva ki, Sándor czár nemcsak féltékenység 
nélkül, hanem még örömmel is látná, ha Napoleon császár a főn· 

tebb emlitett részeken kivül az Archipelagus összes szigeteit, Cyp
rust, Rhodust, a Levante még rendelkezésre álló öbleit1 Syriat és 
Egyiptomot is megsz•wezné és államaihoz csatolná. 

"E nagyobb mérvü osztozkodás esetében, Sandor czár meg
változtatná elöbbi véleményét Szerbia sorsára vonatkozólag. Tisz
tességes és igen elöoyö11 részt akarván juitatni az Obztrák bázue.k, 
kivánni fogná, mikép Sze1·bia az osztrák allamok tömegéhez csa
toltas~ék, s szintugy Macadunia is, kh·éve ez utóbbinak azon ré
szét, mellyet talán Francziaország kívánna megtartani a végböl, 
hogy erősítse albániai határait, s illy módon birtokába karitbesse 
Salonikit. Az osztrák határ ezen vonala Scopiatól vonathatnék 
Orpbanónak, a az osztrák ház hatalmát egész a tengerig el
juttatná. 

"Croatia Francziaországnak vagy Ausztriának juthatna osz
tályréaziil, a ezerint amint Napoleon ceászár akarja. 
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"Sándor czár nem titkolja szövetaégese elött, mikép, különös 
megeléged~aét találván a tilsitti egyezményekben, az osztrák ház 
ezen birtokait azért helyezi, barátja, a császár tanácsa szerint, az 
övéik közé, hogy ki legyen kerülve az érintkezési pont, mi köny
nyen a barátság megbülésére adhatna okot. 

"Ez uj és nagy mérvü osztozkodás esetére Or oszországnak 
az előbbi tervezetben megá-llapitott jutalékához Konstantinápoly 
városa lenne csatolandó, nehány mérföldnyi körterülettel Ázsiában, 
s Rumelia egy részével Európában, ugy, hogy Oroszország határa, 
Ausztria uj birtokainak oldala felől, Bulgariaból kiindulva Szerbia 
határvonalának hosszában menne egy kevéssé tu\ra Solismickon; 
aztán a Solismicktól Trayanopolig nyuló hegyláncz irányában 
húzódnék, az utóbb emlitett várost is magába zárva ; végül a Mo
riza folyót követné egész a tengerig. 

"A tanácskozásban, melly e második osztozkodási terve~ 

fölött tartatott, vélemény-különbség marült fel. A megbizottak 
egyike úgy vélekedett, hogy ha Oroszország Konstantinápolyt meg
szerezné, Francziaországnak a Dardanellákat kellene birtokba 
vennie, vagy legalább azon erödöt, melly az ázsiai parton 
fekszik. Ez állitás ellenében a másik részről utalás történt a rop
pant aránytalanságra, melly ez uj és sokkal nagyobb mé1·vü osztály ré
szeit illetőleg javasiatha hozatott, s egyszersmind a veszélyre, 
melly az ázsiai parton fekvő erőd elfoglalása által me.gdöntéssel 
fenyegetné Oroszorság czárjának azon elvét, mellynélfogva nem 
akarja, hogy, tekintettel földrajzi és kereskedelmi viszonyaira, 
helyzete roszabbra forduljon az eddiginél. 

"::;ándor czár Napoleon császár iránt táplált végtelen barát
ságának érzelmétől indíttatva el akarja az egyetértés utjából hárÍ· 
tani az akadályt, s azért kijelentette: 1-ször, hogy nem lenne elle
nére, ha Francziaországnak egy katonai vonal engedtetnék, melly 
Ausztria és Oroszország uj birtokain húzódva keresztül a franczíák 
részére szárazföldi utat nyitna a Levante öblei és Syria-felé. 

11 2-szor, hogy ha Napoleon császár Smyrnát vagy AnatoHa 
partvidékének, azon ponttól, melly Mytilenere néz, ama pontig, 
melly .ij.hodussal szemközt fekszik, bármelly más helyét birni ohaj
taná, s annak meghódítása végett csapatokat k üldene oda, Sándor 
c~ár kész részt venni e vallalatban, egy orosz hadteatestet fogván 
e végből adni a franczia csapatokhoz. 

"3-azor, hogy ha Smyrna vagy az imént jelzett két pont kö
zött bármelly más birtok Anatolia partján franczia uralom alá ke· 

6 b* 
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rülvén megtá.madtatnék, ö felsége, az orosz czár, mindannyiszor 
segélyére leend szövetségesének, valahányszor e végből fel fog sz6-
littatni, és pedig nem csupán a törökök, hanem a fenforgó szer
zödés iránt gyülöletLel vi:;eltetö angolok ellenében Í'3. 

n4·szer ö felsége ugy gondolja, az osztrák ház szintazon mó
don segédkezet nyujthatna Francziaországnak Saloniki birtokba 
vételéhez, s mindannyiszor védelmére kelhetne ez .öbölnek, vala
hányszor az iráut meg fog kerestetni. 

»5-ször Oroszország czárja kijelenti, mikép nem o hajtja meg
szerezni a Fekete-tenger déli partját Á zsiában, habár a tanácsko
zás alkalmával ama part megszerzés e mint ö felségének érdekében 
álló hozatott szóba. 

"6-szor Oroszország czárja kijelentette, hogy bármilly ered
ményeket vivjanak is ki csapatai Indiában, ö semmit sem igényel 
ottan magának, és szivesen beleegyezik, hogy Francziaország ké
nye ked ve szerint tegyen területi hóditásokat Ind iá ban, egyedül 
tőle fogván függni, aka1ja-e ottan i szerzeményeinek egy részét 
szövetségeseinek átengedni. 

»Ha e két usztuzkodási tervezet valamollyikének elfogadása 
iránt a két szi:ivetséges között szabatus módun megegyezés jö létre, 
ö felsége Sándor csá;;zár a legnagyobb örömmel vállalkuzik a sze
mélyes összejövetelre, melly nála javaalatha hozatott, s mellynek 
helyéül talán Erfurtot J..,hetne kitüzni, Ő felsége jónak látná, ha 
a2l ottan vállalandó kötelezettségek alapvonalaikban előre határo
zottan megállapittatnának, hogy igy késedelem nélkül aláír hatván 
a földgömb ezen réozének sorsáról intézkedő okmányt, zavartalanul 
élvezhessék a találkozás gyönyörét, és elhatározásuk. által, szán
dékuk szerint, arra kényszeritsók Augliát, hogy ohajtsa a békét, 
mellytöl mostan készakarva é11 annyi hányavetiséggel tordul el. u 

N) 757-ik laphoz. 
Az ind i al Tár~;aság kivonatos történele 

Az indiai Társaság adóssága 183~. april 20-áig 30,231,162 
font sterling volt, 1,411,417 kamattal: a említett évben a bevétel 
14, H6,4 70, a kiadás 14,'178, 164 font sterling et tett. A bevitel 
Calcuttaba az 1844-ik év folyama alatt 162, a kivitel 234 
millióra számíttatott. 184 7 -ben a Társaság hiv a tal os bevétele 
482,695,000, kiadása 44513lO,OOQ frankkal jegyeztetett.· 

E perczben (1858 május) egész India lázadásban van az an-
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golok ellen, s Nagy-Britanniának roppant erl\fenzitéseket kell ten
nie, hogy visszahóditsa azt, miközben az ottani kormány átalaki
tásáról gondoskodik. Ime, időrendi sorozata az angol hóditáeok· 
nak ama földön : 

1591. Az első expeditio, mellyct angol kereskedők útnak in· 
ditottak, hogy egy bankot alapitsanak Kelet-Indiában. 

1600. Az indiai Tát·saság bekebeleztetése, <>gy Charta erejé
nél fogva. Ez első Charta, mellyet Erzsébet királynő engedélye-
zett, 1699 decz. 31-ről van keltezve. · 

1609. A Társaságnak egy második Charta engedélyeztetik. 
1612. Surateban az első tióktözsök alapittatnak. 
1615. Az első angol követség megét·kezése a Mogol udva

rához. 
1632. l. Shah Daihan nagymogol megengedi az angoloknak 

kereskedést Uzni és fióktözsdét alapitani Pepleyben, Oriasa kikötő· 
jében, melly helynek mai napság nyomai is alig találhatók, any· 
nyira eltemettetett a viz által. 

1639. A terület, melly most Madras néven ismeretes, s melly 
egy mérföldnyi ( miglia) széle"eég mellett öt mérföld boszúságban 
a tengerpartlal párhuzamosan nyúlik el, a Társaságnak engedte
tett át e fel lőn az hatalmazva a Szent-György erödöt épiteni ott. 

1653. Cromwell azzal fenyegetőzik, hogy szabaddá teszi a 
kereskedelmet, melly a Társaságnak vala fentartva; de 1657-ben 
minden kiváltságaiba visszt\helyezte azt. Madras elnökségre emel
tetett, s haderejét hu;,zonhat ezer európai katona képezte, melly 
létszámot aztán 1654-ben az igazgatók tízezerre szállitották alá. 

1661. II. Károly új Chartát ád. Bombay szigetet a portu
gaJok neki engedik át, mint a Katalin infansnö örökségéhez tar
tozót. 

1665. A Társaság megindítja a kereskedést Chinával. 
1666. II. Károly Bombay szigetet a Társaságnak adja át 

cserében tiz arany font sterlingnyi évjáradékért7 melly összeg min
dig szept. 30-án vala fizetendő. 

1669. A Társaság Ohioából az első thea szállitmányt kapja, 
melly a becses növényböJ 143 és fél fontot tartalmazó két kosár
ból állott. 

1683. Bombay elnökséggé nyilvánittatik. 
1686, decz. 20. A viszonyok megszakadása folytán 1\ ma· 

homedánok és az angol főnök Hugdly között, az ügyvezetök 
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kénytelenek odahagyni ama kereskedelmi helyet, és Cbattanutty 
nevü faluban (most Calcutta) húzni meg magukat. 

1690. Az angolok első telepitvénye Calcuttában. 
1696. A Társaság engedélyt nyer erődítményeket em'elhetui 

tözsei körül. 
1698. Egy új indiai Társaság alakú!. 
1702. Az 6 és új Társaság egyesülnek. 
1726. Az East-India-House épités~ Londonban. 
1746. A Szent-György erőd angol Örsége megadja magát a 

francziáknak, kik La Bourdonnais által vezéreltettek. 
J748. Ellenségeskedések az angolok és francziák között In

diában. Pondicheryt ostrom alá veszik az angolok. 
l 7 49. Az aacheni békekötés után a Társaság visszakapta a 

Szent-György erödöt. Mialatt ez er8d a francziák által tartatott 
megszá.llva, a Társ&ság müveleteinek székhelyévé a Szent-Dávid 
erödöt tette, melly Madrastól száz mérföldnyire (miglia) a tenger
parton fekszik. 

1756. A kalóz Angria ereje tönkre tétetik az angolok által. 
Saray al-Daula nabob hetvenezer ember élén ostrom alá fogja és 
beveszi Ualcuttát. 

1757. jun. 26. Csata Plassey mellett, a lord Clive által ve
zérelt angolok s az indiánok között} kiknek Daula vala parancs
nokuk ; az indiánok, kik huszan voltak egy ellen, megveretnek; 
Calcutta visszafoglaltatik. 

E csata megadta a fensHbbséget Angiiának Indiában. 
1758. A francziák megrohanják és lerombolják Szent-Dávid 

er8döt. Aztán Madras ellen mennek, de kénytelenek visszavonulni 
s foglyokúl ejtetnek (J 76 t) Eyre Cool e által, ki jelentékeny se
gélycsapatok élén érkezett oda. 

1759-60. Az angolok elfoglalják Burduant, Midnaport és 
Shissagongot. 

1764. Buxanei csata; az indiánok leveretnek. 
1765. A Magol birodalom császárja háromszázhuszonöt font 

sterlingnyi évdij kikötése mellett lemond minden igényér/:11 Ben
galát, Bahart és Oriasát illetőleg. 

1767. Haider-Aii elpusztítja a Társaság területének egy
részét. 

1772. Warren Hastings Bengaia kormányzójává, s 1774-ben 
f/:1 kormányzóvá neveztetik. 

1773. Elfogadtatik Pz India·bill, mellynek czélja vala ujra 
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92Crvezni az indiai birtokok ügyeit, a kormány szigorubb refü
gyelete alá helyezvén azokat. Calcuttában egy legfőbb törvényszék 
állittatik fel. 

1775. Zemindary kapcsoltatása. 
1776. Salsette sziget bevétetik. 
1778. Nagpm-t elfoglalják az angolok. 
17HO. Haider-Ali tiibb ízben megveri az angolokat, s meg

hal 1782-ben. 

l 781. Fia, 1'ippu-Sa.ib visszafoglalja Candalort és Bednort. 
1784. Elfogadtatik az i fiú Pitt billje, melly a B o a r d of 

C o n t r o 1-t állitja fel India részére. 

1785. Warren Hastings elboceátta tás a, Bengaia kormányzó
ságában Cornwallis váltja öt fel. 

1786. Pulo-Pinang kapcsoltatik. 
l 788. Hastings zsarolás miatt a parlament elé állittatik; az

zal vádolták, hogy százezer font aterlioget k11 pott Suja-al-Daulatól, 
Aud nabobjatól, kinek zsóldért csapatokat szolgáltatott a rohillák 
lemészárlása végett. 

A per hét évig tartott, s fölmentéssei végzödött. 
l 792. Comwallis ostrom ;lá fogja Seringapatnam erödöt. 
Tippu-Saib veres~get szenved, békeszerződést it· alá, s két 

fiát kezesekül adja. Malabart, Dindignit és Barramahalt az angolok 
birtokaikhoz kapcsolják. 

1793. Indiában polgári és bünfenyitö törvényszékek állittat
nak fel. 

1794. 'I'ippu-~aib visszakapja fiait. 
l 797. W ellesle y Richard Mornington gróf fő kormányzöd 

neveztetik. 

1799. Seringapatnam rohammal vétetik be; Tippu-Saib 
meghal. 

1800.-1. Carnate, Korukpora, Alsó-Doab. sat. kapesoltatnak. 
I 8 0a-4. Delhii es a ta, mellyet Lak e tábornok nyert meg az 

indiánok ellen. Az argomi és assaye-i ütközetek, mellyekben az 
indiánok Wellesley Arthur, a későbbi W ellington herczeg, által 
gyözettek le. Felsö-Doab és a delhii terület kapcsoltatása. Corn
vallis fö kormányzó. 

1805. Daulet-Rao-Sindia, a mahrattok fejfl, legyőzetvén az 
angolok. áltál, egy békeszerzödé"'t ir alá. Sir Barlow fö kormany
zóvá. neveztetik. 
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1807. Lord Minto követi öt ugyanazon minösé~ben ; 1:1 

1812-ben Hastings marquis. 
1813. A parlament határozata a kereskedelmi szabadságot 

illetőleg Indiában. A Chinával való kereskedés egyedárusága a 
Társaságnak tartatik fen. 

1814. Nepali háború. 
1815. Az angolok elfoglalják Ceylont. 
1817. Az angolok, sir Hislop vezérlete alatt, megverik Mol

har- Raut, Holkar fejedelmét. 
1818-19. Alondessorai béke. Candish, Ajmere, Punah, Mah-

rat kapcsoltatnak. Singapor alapittatik. 
1822. Lord Amherst fő kormányzó, 
1824. Az angolok bdveszit Rangunt. 
l 825. Campbell és Pro me megverik a birmanokat. Maiacea 

bevétetik. 
1826. Burtpora ostrom alá fogatik. Békeszerződés a birma

nokkal, kik egy nagy területet engednek át, s kárpótlásul egy 
millió font sterlinget fizetnek. 

1828. Lord Bentinek fő kormányzó. 
1834. A coorgi raja elveszti méltóságát. A benszülöttek most 

először képesíttetnek polgári tisztségekre. 
1835. Lord Auckland fő kormányzó. 
1839. Az angolok szerencsétlen hadjárata Cabulba, hogy visz

szahelyezzék ott Shah-Sugia ltirályt. 
1840. Dost Mohammed tönkre veretik. 
1841. Az angolok szerencsétlenségei Cabul népeinek felláza

dása következtében. Lord Ellenboroug fő kormlmyzó. Sir Macna
ughten meggyilkoltatása. 

1842. Az angolok kiürítik Cabult, s a visszavonulás alkal
mával nagy részt leöletnek. Az angol haderők visszatérnek Ca
bulba. A foglyok kiadatnak. Pollok tábornok lerombolja az erlS
ditményeket. 

1843. Napier Károly azétveri a Sindi hadsereget. Ez ország 
az angol birtokokhoz kapcsoltatik. 

1844. Sir Hardinge fö kormányzó. 
1845. A sikek keresztül mennnelt a Setledshen, s megtá

madják az angolokat Firozpurban. Maccaskill tábornok halála. Sir 
Hongh-Gough megvPri a sikeket, ldk a Setledshen keresztül vissza· 
huzódnak. 

18461 jan. 2 R. Aliwallii ütközet: Sir Harry Smith legyőzi a 
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sikeket. Sobraoni csata, febr 10: mindkét részről roppant \'eszte
ségek. Az angolok febr 20-án elfoglalják Labort. Amretsiri szer
zödés, marcz. 9. 

1847. Gróf Dalhousie fö kormányzó. 
1849. marcz. 14. Ujabb ellenségeskedések: az egész sik bad

sereg föltétlenül megadja magát. Pendsab kapcsoltatik. 
1850. Napier tábornok elbocaáttatása. 
1851. Villongások a birmaookkal; egy angol flotta jelenik 

meg Rangon előtt. 

1852. Ütközet Rangun mellett, mellynek eröditményei lerom
boltatnak. Pegu knpcsoltatik. 

1853. Az avai királyt megfosztja a tróntól ifiabb testvére. 
Január 16-án nyittatik meg az elsö vaspálya Indiában. 

1854. A nagpuri raja területei az angol Társaság hatal
mába esnek. 

1855, marcz. 31. Szerzödés Dost Mohammeddal. Viscount 
CanniBg fó kormányzó. 

1856. And ország kapcsoltatása. 
1857, máj. 10. Kezdetét veszi a benszülött csapatok láza

dása Miruthban. - Szept. 14. Az angolok ostrom alá fogják Delhit. 
- Szept. 21. A város elfoglaltatik. 

1858. A háboru változatos eredménynyel még mindig foly, 

O) 817. ik laphoz. 
Ésa1k-!merlk& lroda\ma. 

l 

A függetlenségi háború alkalmával jó költők tűntek fel Eszak-
Amerik.ában, mínök Freneau Füliip, kinek dalai és hazafias balladái 
minden ajkon hangzottak, s John Trumbull, kinek Mac Fi n g a l 
(1782) czimü gunyoros költeménye Hudibras modorában irva a to· 
ry-k nevetségessé tételét czélozza. Azóta a hősköltészetben kitüntet
ték magokat Joel Barlow (V isi on of Col o mb us); Timothy Dw
ight (C o n q u e s t 3 f C a n a a n) ; Sanda és Castburn (Y am o y d e n); 
Fairfiaid (Las t Night ofPomp ey); Seba Smith úrhölgy (Tb i 
si n l e s s c h i l d, lantos-hős költemény) i Green leaf Whittier (M o g g 
M~ gon e, egy indus főnök viszontagságai 1677.böl). A regényes 
hl:lsköltészetben szép nevet vivott ki magának Mary Brooks vagy 
Mary of Occident (Zophiel, orthebride of seven, London 
1833) i a balladában Dana (B u cc a n e e r), és mások. A komikai és 
gúnyoros költészet müveH:Si valának a már emlitett Barlow (H a s t 1 
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J> u d d i n g. 1793), Fitzgreene Halleck (Fa n ny, 1819). az ert'deti 
O. Wendell Holmes és G. Rnssei Lowell (!4' a b l e fo r c r i t i c"· és 
B i g l o w p a p e r s, l 84f~). A tan-hösköltészet terén Dwight (G r e
enfield Hill, 1794), Allston, John Pierpont (Airs of Pal~sti
n e 1816), és Charles Sprague (C u r i o si t y, 1829) müködtek. Lan
tos költők közül többen, millyPnek Cuilen Bryant, Longfellow, Allan 
Poe (1~49), Európában is bámultatnak. A drámának ellensége a pu
ritanismus, e közönaégesen csak angol drámák adatnak elö. (Lásd 
Dúnlap, History of the american theatre. New-York, 1832.) 
Griawold az amerikai költők és költönök egy gyüjteményét tette 
közzé (Filadelphia 1850 éa 54), bö életrajzi jegyzetekkel. 

Sokka.! inkább müveltetik a regényirodalom. Charlea Brockden. 
Brown ( -1810) jó sikert aratva tört utat W i e l a n d és E d g a r 
H u ·n t l e y czimü darabjaival. Nem említve Irvinget, Ooopert és Se
alsfieldet, Robert Montgomery Bird darabo~an de híven ecaeteli az 
amerikai életet és jellemet j HaJiburton kecaen festi a transatlanti 
c o ck n e y-t, a Y a nk e e-t. Dana és Hoffmann szintén írtak regénye
ket, ruellyek a jobbak közé számittatnak j NathanieJ Hawthorne ere
detinek mutatta magát darabjaiban (H o us e of se r e n G a b l e s, 
T h e e c a rl e t t L e i t e r , B l i t h e d a l e R om a n c e): A zel S. 
Roe,James MontioyésAlong look aheadczimü regényei
ben az amerikai életet rajzolta: e mig Harriet Bcecker Stowe az 
egész világot megrikatta U n c l e To m' s C a b i n-jával, miss Cum
roing a L a m p l i g h t e r- ben a nevelés hatalmát tüntette el ö. Eli
sabeth Wetherell (miss Wagner) pedig T he w ide wo r ld e 
Q u e e c h y-jével ':' vallásos közönség figyeimét keltette fel A meri
kában úgy mint Angliában. Hermann Melville és William Star
buck Mayo néprajzi regényeikben (Kaloolah, 1849, The Ber
b e r, 1850) a költelem karöltve jár a történettel. 

Az aestbetikai i tészet terén ez ideig kevés történt; emlitésre 
méltóbbak , Richard Henry Wilde (T a ss o é l e t e 1 1840 1 és 
Dante élete, 1843); Ticknor (A spanyol irodalom tör
t é n e t e) j Hudson (L e c t u r es o n S h ak sp e a r e); Tuckermann 
(T h o u g h ts o n t h e p o e ts) ; továbbá Emerson •r a n u lm á
n y a i, s Everett, Channing, Willis czikkei, mellyek a Szemlék
ben tétettek közzé. 

A világ egyetlen országa sem bir gazdagabb és befolyáso
sabb birlap-irodalommal mint Észak-Amerika, e a legkisebb vá-
rosnak is megvan ott a maga napi lapja. ' 

Mint történetirók a vak G. Prescott 1 Henry Wheaton , Ge-



orge Bankrost és Jazed SparkB a legkitünöbbek között állanak. 
Washington 1rvingnek Amerika fölfedeztetését B a spanyol törté
n~tet tárgyaló müvei, Allen History of the american Re
v o l u t i o n, Marshall H i st o r y of t h e C o l o n i e s a n d L if e 
ol Waahington, Hildreth History of the United Sta
t es czimü 'DUnkáik nem nélkülözik az érdemet. - Clarke, Le
wis, Flint, Josy Gregg, Brackenridge Schoolcraft, Fremont, Gre
enough, Bartlett, Stanbury az amerikai contineost érdeklő eléggé 
fontos munkáltat írtak ; Charles Wilkas egy tudományos kirándu
lást tett a déli sarkvidékeken; Jarves a Sandwich szigeteket írta 
le ; Stephen a ( -1852) és Squier Közép-Amerika régi emlékeit 

· fürkészték. Herodon az Amazon folyam forrásait; Hodgson Af
rika bensejét; Lynch a Holt-tengert; Robinson Palaestinát. lrwing 
Longfellow, Cooper, Bryant, Tuckermann , Sanderl!on, Willis ••. 
litleírásaik inkább irodalmiak mint tudományosak. 

A politikai tudományokban leginkább Thomae Jefferson, Al
bert Gallatin, Henry E verett tüntették ki magukat; az amerikai 
államtanban pedig Jadedia Morso, Seybert, Pitkin, Mitchell, Bay
ward tettek szert tisztes névre. Mint politikai szónokok fö szere
pet játszottak Fisher Ames , Patric Henry, Morris, Otis, Rufus 
King, J. Adams 1 W irt; az ujabbak közöl leginkább kiválnak 
Henry Clay, Dan Webster, Calhoun, T. Hart Benton, T. Corwin, 
E. Everett, W ill, C. Preston, C. Summer (Lásd llagoon, O r a t o r s 
of the american Revolution, New-York 1848, és Li
ving Oratore of Amerika. Ugyanott, 1851). 

Az eredeti istentani iratok közül emlitél\t érdemelnek a kálvi
nista Dwight dogmatikája (Sy B t em of d i v i n i t y, 1853), Job és a 
Zsoltárok forditásai és fejtegetése{ NoyesWI, a romaiakhoz irt levél s 
az Ecclesiaetes értelmezései Stuarttöl, és Jézus Krisztus élete Ware
tőL A hittani irodalom legjobb czikkei a Robinson tanár által alapi· 
t ott B i b l i c a l R e p o s i t o r y-b a n és C h r i s t i a n E x a m i n e r
b e n találtatnak fel. 

A jogi irodalom nagyrészt az amerikai jogra szoritkozik ; a 
a jogtudományi lapok között legtöbbet érnek az A m e r i c a n 
J u r is t és Hall L a w J o u r n a l-je. 

Már a gy6gyá.szati iskolák alapitását megelőzőleg sok jeles 
munka került ki amerikai orvosokt61. Cambridgeben Warren 
emelt tanszéket a gyógyászat részére, s következiSlag ö volt meg

alapítója Amerikában az orvosok tudományos és szakszerű nenl· 
tetésének. 
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A természettud•'Jinányokat n épszerüsitették n számtalan elemr 
értekezések. Franklio után leginkább kitüntették magukat: a vegy
tanban, Silliman tanár Newhavenbcn, Alonzo Gray rls Frederick 
Ove•·mann (-1852); a JégtüMttanban, Hedfield és Maury i' a föld
ismében, Mnclure Eaton, Hitchcock és Dale Owen. Az átaJános 
természettörténetet ritka tudománynyal kezelte Godmao (Am e r i c a n 
n a t u r a l h is t o r y, 1826-28; N a t u r a l h is t o r y of t h e 
St a t e of N e w-Y o r k, 1842-43) ; a füvészetet Elliot, Bigelow, 
Barton, Nuttall, Torrey, ABa Gray tárgyálták; a madá1·tant Wilson, 
A m e r i c a n o r n i t h o l o g i á jában (9, köt. Philadelphia, 18!18 
-14, melly műnek Buonaparte Károly folytatását adta, 3 köt. 
ugyanott. 1825), és Audubon; a négylábuakat Richardson, De 
Kay, Gould és Lea; a kagyloookról és a rovarokról B. Adams, 
T. Say, G. Dana, az ásadék ál1atokról Shepard, Conrad, Harlan 
írtak. A mennyiségtudományoJ.ban kitünöek Bowditch, Maury, 
Walker, Olmsted, Bache és Fe~usrin, az első amerikai, ki boly
g6kat födözött fel. 

Franklin, mint néps 11erü ·bölcsész, és Channing, mint mora· 
lista, még mindig elsö he~yet foglalnak el. Horace Greely meg
kisérlette átültetni oda a franczia socialisták , elméleteit; s Elihu 
Burrit Bernardin de Saint -Pierre örök békéjét hirdeti. Gallatin, 
Schoolcraft, G. Morton és; R. Gliddon embertani tanulmányokkal 
foglalkoztak, külöuösen te kintettet az indián törzsekre. 

Miként Lyell állitja,. Prescottnak igen drága kiállitásu mun
kájából, melly Me x ik o t ö r t é n e lm é t tárgyazza, egy év 
alatt négy ezer, Froissartna.\ John~ által forditott müvéböl tizen
hatezer, s Liebig Á ll a t i v e g y t .a n á b 6 l tizenkét ezer pél
dány kelt el. Carey szerint. Amerik.-\ban évenkint Mitchell Földi
rati kézikönyvei s Abbot Történelmi rövidletei négyszáz ezer, 
Webater Dictior.ariuma háromszázharm. inezezer példányban talál
nak vevöre. 

Üdvös befolyást gyakoroltalt a tudorr,1ái1yos intézetek, minö 
az American Association, melly 1840-ben alapíttatott; 
mig a Smithsononian InstitutiO<n Washingtonban sa 
Congreasus bökezű segélyzések által, könnJ •itik a nemzeti vagy 
külföldi tudományos munkák lefol'ditását é~ kinyomatását, s az 
amerikai Akademiákat és könyvtárakat éri q. tkezésbe hozzák a:u 
európaiak kal. 
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P) 843-ik laphoz. 
Carlisle a franczia forradalomról. 

Carlisle a franczia forradalmi dráma jeleneteit olly czimekkel 
látja el, minőket legkevésbbé várna az olvasó, p. o : A s t r e a 
egy krajczár nélkül tér vissza a földre 
H i e r o g l y p h-s z e r ü k é r v é n y - A s z é l z s á k o k 
D e B r o g l i e a h á b o r ú i s t e n e, sat. 

Az országgyűlés megnyitását kl:ivetkezöleg írja B le : 
- "Ime a demokraczia keresztsége j az idéi megszülte azt a. 

szükséges hónapok lefolyása ut~n, és keresztvízre kell tartani az 
ujszülöttet. A hűbériség az utolsó kenetet veszi fel j s kell, hogy 
megbaljon ez élemült monarchiai rendszer, melly elkopott a sok 
dologban; me rt sokat dolgozott, ha egyébért nem, hogy létrehoz
zon titeket, s mindazt a mivel birtok, és mindazt a mit tudtok j 
kell, hogy meghaljon, el lévén esigázva a dicsőséges győzelmek
nek nevezett rablások és verekedések, a kéj és érzékiség által. 
Öreg az, igen öreg : második gyermekké válik. A végvonaglás s a 
szülés szorongattatásai között, egy uj rendszer van keletkezőben. 
Milly munka, oh egek, oh föld ? Mi lesz eredménye e forrada· 
lomnak ? csaták és vérontás; szPptemberi mészárlások, nyaktilók, 
lodii hid, lodii visszavonulás, moskvai visszavonulás, Waterloo, par
lamentaria reformok, julius i napok ! - s azon pereztéli ·kezdve, 
midön ezeket irjuk1 legalább is két száz ad os küzdelem (ha sza
bad jövundölgetni), két százados, hogy keveset mondjunk, mielatt 
a demokraczia keresztül törtethet a nyegleség uralmának e szo· 
moru és szükséges korszakain, mielBtt egy dögleletessé lett világ 
sírba száll, s egy üdén zöldelő uj lépend annak helyébe. 

Tagjai a Versaillesban összegyiitt országos rendeknek, örül-
jetek ; a távoli és végleges czél szemeitek elBtt lebeg, 
de nem látjátok be a közbeesiS távolságot. A mai napon halál
itélettel sujtatik a hazugság ; feltámadás itéltetik a valóság javára, 
bármilly távoli legyen is annak bekövetkezése : a világ nagy 

. trombitája ma lehetetlennek kiáltja ki a hitet egy hazugságban; 
ez az egész; ezt higyétek, e mellett álljatok, s hagyjátok mfi
ködni az időt: ennél semmi jobbat nem tehettek ; Isten segéljen 
benneteket. 

Most pedig figyeljetek és lássátok feltárulni Szent Lajos tem· 
piomának ajtó-szárnyait; nagy körmenet indul a Notre Dame felé; 
s e~ybeolvadt roppant kiáltás hasitja a levegöt. Valóban ünne
pélyes és fényeslátvány: Francziaország választottai, az~Q a franczia 
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udvar, mindnyli.jan aorban és rendbe~, illetö jelvényeikkel, 1 kije
lölt helyeiken j a községek küldöttei rövid fekete köpenyben és 
fehér nyakkendl:Svel ; a nemesség fényeshdl fényesebben aranynyal 
hímzett bársonyban, felsujtásozva, hullámzó tollforgókkal; _!' pap
ság rochetumban és karingben, az ö egyházi diszében; végre a 
ldrály maga és háza, valamennyien a lehető légnagy~bb diszben 
- ez utólsó napján az illynemű pompának. A politikai vihar 
által a láthatár minden pontjáról ide hozott ezer négyszáz ember 
gyül most egybe, hogy egy ismeretlen és nagy munkát vigyen 
véghez: igen, e tömegben, melly hallgatagon lépdel, a jövő lap
pang szunnyadozva. A .ielképes szekrény nem vitetik előttök, mi
ként a régi héberek előtt: mindazáltal nekik is, megvan a maguk 
frigyök j ök is egy uj korszakot nyitnak meg az emberek törté
netében. Az egész jövő ott van közöttök; ott lebeg fölöttök az 
egész végzet, melly sötét szárnyaival takarja öket; az olvashatlan 
és kikerülbetlen jövö ez emberek szivében és ingadozó gondola
taikban fekszik. Különös rejtély! a jövő bennök van ! és sem az 
ll szemök, sem bármelly más halandóé nem képes azt fölfedezni, 
hanem csak a Mindentudó. Magától fog az, esküszöm, kifejleni, 
villámok és dörgések között, az ostromokban és csatatéreken, a 
zászlók susogó moraja, a paripák tombolása közepett, a városok 
felszálló lángjában, a fojtogatott népek kiá.ltásaiban. Ime a dol
gok, mellyeket e m~jus 4-ike mélyen leplezve keblében rejteget. 
Rég óta le voltak azok téve, s most kezdenek kibontakozni. Va
lóban a szülemlö napok mindenike mennyi csodát tárhatna sze
münk elé, ha le tudnók azokról a leplet rántani! Szerencsére, sze
meink nem eléggé élesek azok fölfedezésére. Napjaink legmeg
vetettebbje is nem két örökkévalóságnak képezi-e összefolyását? 

Most, jó olvasóm, képzeld magadnak, hogy, miként annyian 
mások, valamolly párkányon vagy fö gerendán foglalunk helyet. 
Clio múzsa minden csoda nélkül lehetövé teszi azt nekünk. Ves
sünk egy futó tekintetet e körmenetre, az ember-élet ez oceánjára, 
egy látnoki tekintetet, melly mostanában csak nekünk sajátunk : 
mi felkapaszkodhatunk, s megállhatunk ott, a nélkül, hogy leesés
töl kellene félnünk. 

(Itt szemlét tart a forradalom föbb személyiségei fölött). 
Bizonyosan valamelly kevéssé tisztességes zugban csúszik vagy 

mászik mormogva egy kicsiny, alaktalan, halvány, pörsenésekkel 
teljes emberke, ki faggyú vagy tapasz szagot terjeszt maga körül. 
Jean Paul Marat az, Neufchatelböl. Óh Marat! az emberi tudo-
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m'ny megújitója, JAttani értekezések szerziije, igen nevezetea mar
bagyógyász, el8bb Artois gróf istállóinak felügyel8 orvoaa, mondd 
csak, mit vél látni mindezekan keresztül a te tunya, nyomorult, 
megromlott testbe zárt beteg és levert lelked? v~jjon a remény 
egy gyenge sugarát, hajualt a sötétség után, vagy csak kénes 
fényt és kékell 8 rémeket? Szerencsétlenség, fájdalom, gyanuk, 
irigység és boszu vég nélkül, ugy hiszem, csupán illyeamiket 
látsz te ..... 

Még csak két más egyéniséget veszünk szemügyre: a hatal
mas alkatu és izmos embert, fekete szemőldekkel, azétlapult arcz
czal i egész külsP.iében hevert er8t árú! el, mint egy Hercules, ki 
haragjára vár. Ü gy véd az védenczek és kenyér nélkül; neve 
Danton; jól megnézzétek 8t. Ott van egy mt\sik, az 8 kartársa, 
sovány, vékony, barna b8rü, dús fekete hosszú hajzattal, és ma
jom ábrázattal, mellyet azonban bámúlatosan megvilágit a lángész, 
mintha csak petroleuru lámpa égue benne, Oamille Desmoulins ez, 
beha tó elmével biró, szellemdús, kimel'ithetlen komikai erejű Hiú i 
s az emberek e milliói között kevés találkozik olly világos és 
élénk értelmiség. Szegény Camille, mondjanak bármit, nehéz do
log nem érezni magunkban hajlamot szeretni tégedet gondatlan, 
csillogó, könnyelmü Caroille ! 

A közeégek e hatszáz fehér nyakkendős követei között, kik 
azért i öttek össze, hogy ujjászülj ék hazájukat, mellyik leszen a 
király? Mert az embereknek, bármilly munka végett gyüljenek 
össze, szükségök Vftn egy királyra, egy fóre, egy emberre, ki 
helyzete, jelleme, képességeinél fogva mindnyájok között legalkal· 
masabb legyen a munka véghezvitelére. Ez ember, e nem vá
lasztott király, a jövő e szükséges királya, a többiek között s mi
ként a többi járdál. Vajjon nem az a tömött hajú, fogait iszo· 
nyúan csikorgató lesz-e a lángoló üstökös, melly meg fogja in· 
gatni a trónokat ? Tömött szemöldeib8l, bárddal metszett voná
saib61, kék foltokkal pettyegetett ripacsos arczából a himlöt, sza
badosságot, bukást, de egyszersmind a lángészt olvashatod ki. 
Mirabeau az, typusa a 89-iki francziának, miként Voltaire ty
pusa volt az 50-iki francziának. Franczia a vágyakban, a remé
nyekben, a hóditásokban, a nagyravágyásban ; összpontosítja ma
gában, kifejezi a kor vétkeit és erényeit, és uralg azok fölött i 
franoziább minden másnál, legalább a mai napon. Ime, ezért ki
rálya ö Francziaországnak tényleg és valóban i aztán bens8leg, 
mélyében tekintve igazi ember, és pedig nagyon férfias ember. 
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Ha hátszáz ujjáteremtőink között ez a legnagyobb, mellyik 
hát a legkisebb? Ime, amott van egy sovány, nyugtalan emberke, 
keveset jelentő kifejezéssel arczán ; szemei húnyorognak, midön 
leveszi a szemüvegeket; orrát magasan hordja mintha nem tudom 
miféle ismeretlen jövőt szaglászna; s111ine epés, különbözö árnyala
tok kal, mellyek között azonban túlnyomó a tengerzöld. Robespi
erre ez. Zord és szomorú értelmisége, világ~s, gyors de sztik szel
leme, megtetszettek a batalom amaz emberének, ki örült, hogy 
semmi lángészt, hanem csak az ügyembernél megkivántató nemle
ges tulajdonokat talált benne. Nem akart halálra ítélni egy vét
kest, mid8n a püspök által biróvá neveztetett, és visszavontdt. 
Szigorú ember, tudjátok, pontos és töprengöa ember, forrudalmakra 
kevésre termett ember, kinek kicsiny, az egyszerű sörhöz hason
lóan átlátszó éti tiszta lelke, miként amaz ital, könnyen megeczte
sedik. Lehet hogy kés8bb . . . • • Majd meglátjuk. sat. -

Vége a tizennyolczadik (utolsó) könyvnek. 
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