




Olvasók! 

Világtörténelmemet 1838-ban kezdettem közzélenni s 
1847-ben 1;égeztem azt be, midőn a föld hatalmasaival már 
éreztethettem "az isten1: harag kitöré8ének közeledtét jelzíJ 
ama jotTadalmi fuvalmat, mely a kényurakat hadseregeiknek 
közepette 1:s rettegésbe ejti." Külömbféle olasz utánzásokon 
kivűl, melyekben itéleteimet 1:s ki/or·gatták alakjokból, segéd

kezésem mellett 1i,j kiadásokat ért az Turinban, s néhány 
(orditásban is megjelent, milyen a franczia, melyet a Dido
ház ismételve adott ki, 8 a Garnier·s testvérek spanyol fordi
fása; núndig hozzáadásokkal és változtatá8okkal, melyek az 
oly annyira gyorsan forgó llÍszontagságok és zajos jo~födö
zések kor·ában mellőzhetetlenűl szükségesek valának. Ezeket 

aztán "Storia di cerdo anni'1 feli'ratú ·munkámban, a "Col
Iana di Storie e Memor·ie contemporanee 11 köteteiben, melyek 
szerkesztését én vezettem (Milano 1863-66. 40 köt.), még 

inkább "Storia degli Italiani" feliraiti müvemben (Turin, 
1854-57 és 1874-77) 8 az "lndipendenza ltaliana 11 kró
nikás tö-rténelmében (Turin, 1872-76) vázoltam. 

Köszönetet mondok azoknak, kik, a 8o~féle fordításuk
ban, sziveselc voltak kiegészitetú, ·o agy folytatni elbeszélése
met; de, legalább ama kevesek köz lll, kiknek munkáit megsze
rezhettem, egyiken sem látszik, hogy ismerte későbbi dolgoza
taimat, egyik sem követte az én módszer·emet, mely, mig egy

felől megállapodik a kiválóbb részleteknél, másrészt az ál
talános szempontokhoz is fölemelkedik, s nyomról nyomm 
követi., az emberi tevékenység összes nyilvánulásait, mindi_q 
figyelemmel kisb·ve a haladást, melyet az emberiség, ezen, 
szerinte, egyetlen nagy család, teszen. 

Fahr József, kit tisztelettel említek itten, folytatását 

helyesebben "Allgemeine Geschichte des neunzehnten J ah r-
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uek mostanában 8zoktisos egy-heli: élete ntán feledésbe menlie, 
később jrí tanácsokkal szolgálhalu.a~; mnjd azoknak, kik nap
fényre akarják hozni az igazsáyof twutz árnyékból, melyet 
arra a dicsőitők magasztaláso.i s a kortársak gyalázkod;;,. 
sai, az Arcasok .fond01·latai s a Tersitesek !Jitnyo16dásm: oe
tettek. 

E umnlcámban ÚfJ!JszrJlNín csak teynap1: múltat i'l'uk le j 
a rövidség an·a kényszen:t, hogy áll-itásokat halmozzak ösz
sze bizonyitványok nélkül, és személyes itéleteket; vajjon 
oly időben, m/dön mindenk/ Jm:ndennel elé,qedetlen, biztatha
tom-e maycunat azzal, ho.'J.'I senkit mey nem .sértek? A szi
gorú itéletet meg/l(~jo1na fogadom ; az igaz.r;;ágtalanság nem 
igen !J!JÖf1·elme.wm fo.rJ érinteni, merf már hozz·ászoktattalc; 
dr, oly embert, kinr.k áffandr) szokása sr~ját meygyőz(;déseket 

szerezw: IIUI-!Jrina/c, s lci:nel.; nan brltorsáyr~ ny,:lfan ortllani 
azokat, habár r~ 11ap úáiiJányríral lethín rdlentéfben álfana.k 
is, csah; aljasok rdr;alm(tzhallutk. 

Megdöbbent la1uí.i lénén a kemény fimyiféseknd;, me!.ye
ket a Gondniselés népekre és fejedelmekre mér, azon pont 
felé igyekezünk, hol a köznép üniudala s a gondo!.kodók ész
következtetése Ö8szetalri1kozil.: ). és oly teirgyakhoz emelkedünk, 
melyektől a társadalo:n jóléte fii,qq, milyenek a, joy, szabad
sdg, tisztelefreméltósáy; és nem, ú·igykedünk sen/eire, ha csak 
nem arn~, k1: követve (ttnn titokzatos szózatot, melyne/c a so
kasághoz csak távoli: és elmosódott visszhangja ér Al, hozzd

jut amaz eyységhez, mely a könyvnek ép llJ!f núnt az életnek 
becsét teszi. 

Milano 1879. novemb. 
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I. 

i\ l o z g n lm a k. - r j i t. ú~ o k. - ~~o r r a d a l m a k. 

Yilúp:ti\rt•'·nrlmiink 11!':-::Írtáral mi'1r fig,p .. Jmrr.lettiik olvasóinkat a 
mozi!almakrH., ml'lyrk kcis:-:iiliíiJrn val{mak, s .irlPztiik azok rzéljait, re
m•;n.Fit., n!lgoclalmait, r! P lt•hP.!.rtlP.n volt. rlíírP.l1itni azt a nagy felforgatást, 
mPlyet. a luüalmak, a ga:-:clnság:, a v~lrm1;nyPk él'~ érzrlmP.k körfÍben 
nkozt.nk; mint r-;r,intén a1.t sP.m, hogy a s1.erzürlésrk PlméletfÍnnk he
lyN, mdyPn B3 rv bd{lí_jr nyugorlott, bármilyrn volt legyen is P.Z, 
Pgy oly rlr fogja rala P.lfoglalni, mrly a küzrlmult. harminez r\vi kor
>:7.nkut i;.:wnyt'l hiLbnrúkko.l c;s a lrg!Hénknhb kiizclrlmekkel töltötte bA. 
E kiizclc·lmPk mt'•g korántsnm szi'tntrk mrg, rlr már állithatjuk, hogy 
a sza1Jacls1ig •;s az rmlwri mi·ltúsú.g ha hajótön'·.~1. szrnverlt.P.k, kAclvrzü 
hnl11'1mok .~c·gf.lyrvpJ hi:-:to~abb pnrtra .intott.a];; a nemzPrlékPk feléh
l'i'Oirk almokl:l•'d; Rok aknclályo:-:•í kötP]•ik ]Pilllllntl; a munka-szorga
lom s a kiilsií .i•'•kt nörP.kPclrt.t: a7. érh·lmis1>g látkiirl', ugy látszik, 
t:'1gult; az r.g:yr.rlc~k nng-yobh r-;úLmmal knpt.ak mrghiv:íRt., nnm eRak 
lwgy a l:irsaclalrni lakomában. l~anPm hogy a kiiú•rrlPkPk P.]limozrli
t.á~:ihan s liZ últnl:'tno~ javit.:is munk:'ijt'dmn iR rfÍszt, VP.gyp,nr,k. 

Oia.szországoll knzdvn, nwly gonclolat.ainknak minrlig PlRÜ tár
gya vala. mngc•mlitjiik, hof!y a:-:, ngy a rnint az 181f>-iki szerzüdéi>ek 
alakitoU.ák, hosszns b?ke iilc'·hen nyugodott., kil'l;ve az 1R21 ~R 31-iki 
mozgalma kat, melyPket 11z Of<Ztrák katonai er ü m inclen fár11rlság n~l

kiíl t>lnyomott. Ugyanaz?rt Ans:-:riát az egr;sz fl;lsziget kényuránl 
t.iiutett,;k fel, hol az, rniként monrlogatnk, akadályoztíL a népeket, hogy 
mt>gny1!1't•;k, s a fejNle)mPht.. hogy megadják az alkotmányt., mit ak
korihan fiifi) politikai nyr.resfignck tartottak. 

I!!.Y bnsz,;]t, a fmnczi:í.san ~z,tbaclnlvii párt.. Ennek oldal:ín 11z 
nj guAlf alakult, mely, visszaemlékczvA a t.iirt~nr,ti S7.auarlságokra PH 
tiHztdvl\n a pápai tc!kintl\lyt, mAly a JwmzP.tt>k kiiziitt Olaswrs7.ágnnk 

XIX. 1 



ailt.a a primásságot, az olasz államok között s1.övrtsrget ohajtott, 
mPlyhen Ausztriának, ha brlrp vnla, ri 1\ellt>tt. volna fogHelnia annak 
függet!PusrgrP irányúlt fültrtt'IPit; ha pPrlig vonakodik vala beli>pni. 
maga Pl!Pn sorakoztatt.a volmt a urmzPt. tiibiJi rrAz,:t, mrlynPk irá
nyábl\n Eurúpa s kiilöuüsrn J;'ranl'zinor!'7.ág rokorH;rz,;st ttÍ.plált. 

UJit6.sok. 
l~ sr.:ínrlt\kok, mrlyrkt>t (iiolwrti Vim·r.r rs Balbo Carsnr l:ír

má;;an hirrlett.Pk, a hatalom hirPinrl ~/myra, a r-;zah:ulPlviíPkni>l sútuú 
mosolyra talú.ltak, mirllín IX. Pius mPgv{tlas7.tn.túr-;a ( 184() .inn. l (i) 
pgyszerre l's-tk, ugy látszott, mPg fogja vala azokat IPstesi tP n i.· A 
rf\szlot.As amnestia; melyet engrrlrtt, IIHgy kitetjt>drsií Pllg'fHlm•;nyt~k 

P]Öjátf\kiÍil] liint fr], ;;; DPmeJy kormtÍ.Il)'ZRti lljÍtiÍsok, a minisztrrinm 
kinrvez?se, egy lilhun-tnnúr.s alakit.áRa, valt1sit.nni li•tswttHk a re
ményt nmnz engerlmrnyt>k iritnt. A polgárok, belPunva a Rzitko7.Ú
rlásba, elkeúlrttP.k tapsol ni; :'tll.alános ,;R lármltR l'Soclitllw7.ás 7.aja tölt•'· 
bP. a lPvegöt., s "É lj r n IX. P i n s" lf\tt a rlivntns jP.lsr.ú, HZ min
den diesöit,;snek rs minrlen rem,lnynf•k kivonatR: P jtds7,t'l OlRsr.or
szágbúl elszállolt pg·rRz Enrópába, el az Atlanti-t.engf\n~n tulra: pro
testam ok, katholikwwk, tiiriikiik, zsirlók ism?t.l?k J~ lj e n IX. P i us." 
Volt.airP fiai ~'KY pápa nevrben iisszepontositv:t krpzPlt.Pk magnknHk 
minrlazt a jót, a mit r~Hk a n•'pek kivánhat.nak, vagy n fpjerlelmek 
tehetm•k. A frnnrzia lmmA.rák megnyitásával Lajos li'ii]iip nPm thrn 
f'mlit1;st IX. Piusról, A h1~llgatags1tgot rORz n1;n~n rrit.rk WlP, R a 
ff'lirnt hP!yrP akarta ütni a mulaszt.ást: "Mik,;nt ön, l•'elsrg, m1 Js 

I'Pmrljiik, hogy a polg:árosorláf.l PS a sr.abal]loliÍ.g vrgig mPnnPk It hn
lniló.R utján a nrlkiil hogy mPgzavarnák abr a bP]sií rPndet, akár 
nz államok fíiggetlPnsP.g(·t. rs jó iisszAkiitiPt.,'•sr.it. Rokon•'·rz."sf'ink fis 
jókivánatRink küvetik a kArrsztP.ny nrpPket ,·.~'~ urRlkMlókat., kik egyet
P.rtvf\ haladnak PZ új 1íton amnz Pliírrlittt'l hiilr·~H~s,\ggt>l , melynek 
a blresztrnylirg magaszt.os f•~.iP, oly meginflitti ,;" nagylelkü pP.l
rltíját Rdta." - A p:'t.pu, ki a nP.pszeriisf\g minrlen mtí.snál csábító hb 
erej1\nek nem t.nrlott ellenállni, úgy vt\lt.e, szent s1.ánrlf\kainak támo
gatásán~ haszntílha~ja azt f,.l, s Róma valúságos farsangi mulatságok 
szinhelye lett; nHponkf\nt futtatás, taps, hymnusok, rjizene; öröm
rivalgás, mirliín a pápa mut.atfa ml\gl'tt, midiin nyamlúba vonult, mi
rlön vissz~tth·t: szintlÍgy tapsoknt. ant!.t.ak, kik l:mrátjának vagy szal
gájának vnllottitk magnkHt; f\gy Cir•'I'IHtrchio venrlrgltis, s más egyP.h 
ii1.~rkedök a nr;pkrgygyel. 

Mint minrlr:>n lPikesAdP.snek, ennek is Mhéz lett volna kimn
tat.ni okait.. A )P,gt.öbhl'knf\1 az l'gP.Rz rsak rlivat volt; ,,okaknál m,.g-
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gondola.! lan ÖRzintesPg; azok, kik éRzrevettPk a káprázatot, örömmel 
várták a rlicRP-retP-k r,r.en összeeskiivés!\biíl egy mozgalom keletkeú
sét, melyet 1t. páp!\ neve mérsékeltté s R nép elött szentté fog vala 
tenn i; mindrnekfeiHtt pedig ar. édes remények egy sugarát látták 
abban amar. oht.szok, kik az ujjásr.iiletht 11. sr.ent szabadságtól s 111. 

Priivel tt>ljes mérsékletti\1 várták inkább mint sem a szónokló harag
tól, a s:r.~llelbt>lelt rágalomtól s 11. forradalmi k!\nyuraságtól. 

A többi uralkodók rrezt.P.k a kötP]e:r.ettsrgt't: javítani alattva
lóik állapotán, hR nem is a:r. által, hogy r!\s:r.esíts!\k öket a hatalom
ban, legn.lit.bb úgy, hogy megnP.me.sitsP.k engedelmessrgöket; A er. al
kalom igen hdvezönP.k látRzott., mert megsr.ilárditotta a fejedelem
séget, abból vezPtvén le mint; forri1sból a javításokat. Savoyai Károly 
Albert., Rr.iiksPge lrvPn ni, hog:y nt>mes tettekkel tegye jóvá ar. első 

hibá~ lrprAI'kllt, boldogitnni igyekezett a:r. ö kAdveA Piemontjnt, sr.a
porit ván a jótékony éR eliiregondoskodó intér.mrnyeket; a fenyítő 

és oktató házakat. Utakat krNzitetelt, mP.lyek roppant költségbe ];r,. 

riiltt>k az annyi hegylánrzoktúl rs folyoktól fl7.eldt>lt országban ; a 
vaspál)·ákat kö:r.pPnzen rpit.ett.e, kikAriilvrn ilyrnódon a piszkos ár
folyRm-n:r.sorát; javitott.a a törvény könyvt>ket, renrlbe hozta a hadse
rt>get.. Ezen Aljárásávl'ol ~ok olasz figyeimét és reményeit maga fel~ 

. iráuyoziR, kik tudták, hogy h!Í.zának régi nagyravágyása vala örökö
sévé lenni Aus7.trin.nak Lombardia birt J kában s az elsöNégbr.n Olasr.
ország füldPn. 

De ar. évek multak, R az alkalom nem kinálkozott; az ifjRk 
megtan{tlt.nk Rzidalmawi öt HZ öregek daltliban ; s még inkább, miu
tán rlsösziilötte l'IÍRzPrfl Lombarrlia o!'ztrák alkirályának Pgyik leányát 
krrte mf'g jegyPRiil. V1;gre azonban összf'iitköúsbe jött Ausztriával 
a hor- és Ró-vámok min.tt; s minthogy .a haza, ép úgy mint a vallás, 
nPm ismer lerúh1ttn.tlan biinöket., ar. nz öss:r.eiitközrs elég volt rá, 
hogy öt ÍR karnjává idralizálják amaz OlaRzorszógnnk, melynek IX. 
Pius feje ral a (184 7). Ar. elsü ta.psok ellené b(~ sznronyt s:r.egezett ; 
de rs11khamnr oda vitl/k azok, hogy némi ujitásokat. engeddt (oktob. 
30), mire a tapsok megkétsr.<'rezödtPk, jóllehet nmar. njitások csak 
közigazgatásisk voltak. 

A toscanai nagybnrezeg kormímya alatt. szPlid volt a pl'orancs
~zó, kés~1;ges HZ engfldelmessPg, rle semmi hajlnm ;\ javit.ásokho:r., 
miniszterének jelszava érvényesül vén, mely szerint a v i l ág mag á
t ó l fo ro g. .MindHziWal IX. Pius ujitt\sainak fll~ö hirére a nagyher
C?lflg ugyanolyanokat engedett (juJ. 24). 

OlaswrRziÍg, azt hivén, hogy a fejr,rlelmPk, egyetértéRben a 
1* 



népekl\1>1, RZPP csendesPTI ntnak inditották a boldogRágfP-Ié, ördögt(il 
megszállottk(;nt tombolt és lakmározott: a tiinletPsPk és diadalmene
tek, m•·dyeket miudmtld megnyerhetett ha rolwn•'rzet.rs szavak kal ke
rest~>, üsszehozták a szétágazó véleményeket; vakmer(í kezdeményey.i\k 
s némely alkalmazkodó ön•gek víz- és szappan-habvr.ré8ben fámdoz
tak, hogy buborékokat fujjanak abból. Ezl:'n iizelem figy(~]messé t"tte 
Ausztriát., mely elll'n n gyiilö!Pt min(len poh:írköf;zöntiínek, minrlen 
beszédnek és ujság-r7ikknek kötelrs tárgya s az olasz lyrikának talán 
egyP-tlen közös érzelme vala . 

.Jól Iútta. r.zt :Metternirh, s a barátságos udvarokhoz Pgy Pm
l é k i r a t o t intézP.tt (aug. 2). ml'lyben ált.alános forradalmat he
lyezett kilátásba, A kértP azokat, fogjanak kr.zet az elsií szikrák el
fojtásúra; mflgkisérlett.e el idegenitr-ni a népPkP.t a p:ipát.úl, ugy mn
tatvím, m!nthn, egyetPrtene az övllle; s minthogy a rendiiri ravaszság 
nem Prte rzéljtít, Ferrn.m Plfoglalásával rá akart ijesztl'ni; de a pápa 
tilt.akozásu. mely, mint valódi jogra támaszkodó mindPn s?.ilárd szó, 
hatásos volt, visszavonulásra I!P.nys?.eritettR RA meggyőzte í\t arról, 
hogy a nyers r.rü uralma v~get P.rt. (1847). 

De rsak ham n. r lábrakapott a pia~wk és kávéházak malma, bi
torolva a nép R7.ent DP vét; n. divatos t.apRok mellf'tt, az átkozódás is 
divatba jött, R többé nem ~snprí.n a közös ellrnRP.g, hanr.m saját hon
belieink ellPn is; nrm mae-aszt.alták többP. IX. Piust, Károly Alber
tet., L~>opoldot mint ujit.ókat, R G:iobertit és másokat mint legolaszab
bakllt (italianissimi), a hog·y 11 snperlativnRok ama korúban mondani 
szokták, - a nélkül hogy átkokat nr.rn szórtak volna a vén~ngzö nápo
lyi kirólyra éR a jezsuitákra, s a napis11jtó vit11tásai rliihiis kiálto?.á
sokban és C'fhidiilrsekben folytatódtak. Károly-Albert, ld határowtt1w 
biztositotta a jr?.snitáknt minden bántalmazás Pllen, másnap már 
kr:ínytelen volt megengr-d ni kiiizeh'süket; ugyani\, ki fölöRiegcsnek 
nyilvánitá a nernzetörségrt rgy jó hads~rPggel rendRikezíí or!lzághan, 
nem a.kn.dályozhatta 11nnak fülfegyverzését. Rómában, rnP.rt ugy lát
s?.ott., mintha JX. Pius ujitásai nP.rn tartottrLk volna lépést a vágyak
kal, élete ellen irányuló öRszeeRkiiv~sl. kiirtült.Hk, s r-nnek követke?.té
ben a nép felfegyverezP.sM. oh11jtot.ták, hogy vrrlelmPzzék öt; az öröm
ujjongás látványa ulán a félelem l:i.tnínya kellett (1847 febr.). A 
pápa rendeletet bocsátot.t ki (184 7 jn!. J 6). hogy f>!oRzlassa a mes
terkfilt f!\Jelrnr.kr.t. s haladott a?. ujif.ások ui.ján; PiHmonl.tal r'·s To8Cil
nával vám,.zövet.ség iní.nt. ngyezkedHt.t (novcmb. 5.), mely a politikai 
szövetséglw7. is n tat kf'•szit..t.t volna; d n bármennyire t.Ht.R?.d.t is nHki 
ama pP.Idát.lan nrp:o;:;:Príís!\g, a t.nláradó mo:;:galom mtír rnAgféh·mlit.PIIP 
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üt. Dé u.~ok, kik bi:t.lu.ltúk maguk ut, hogy JX. Piu~ úldtísuiból úgyú
töltdéket fognak c:simílui, nem ütödtek meg nyilatko:t.atuin, mert, 
úgy mondít~. c:sak ;íldozat.ok azok, melyeket a púpa a liiil:sü hatal
mak követelé:seinek lwwtt. 

Alkotmány ok. 
S ime, Két-Sicilia kiridya, a sziget erü:s mozgalma s a fő

város tűntetése utím, és ellenére az éll!zaki hatalmak tiltakozásainak . 
. most már nem csupán újításokat, hanem alkotmányt és teljes am
ne:stiát engedett (1848 jan. 27.) Nevét, melyet addig csak átkozva 
ernlitettek, rno~t már oly hangon rnuga:,~ztaltúk, hogy a fejedelmek 
kikerülhetetlenül szükségesnek láttúk követni üt. Károly Albert, miu
tán elöbb meggyónt és áldozott, ulkotmányt igért, melyd ~tatutum 

névvel palástolt. .A toscanai nagyherezeg utimu. ment. Ugyanúgy 
tett a Iuccili herczeg, ki, megh:~lúlozván Múia Lujza (lb47 oktob. 5) 
örökös lett a párrolli herczegségben. 

Valamennyi ~tlkotmány a francziitt utáno~la: két kamara, fele
l ü~; mini~Szterek, senstorok királyi válu~:~ztlt:> útján, képvi:selő-vála.sztók 

centlUIS l:!zerint, :;ajtó- é:; kérelmezé~-s:t.abad~ág: csupáu Róma tar
totta meg wintegy harmadik kamuráúl a bíbornoki Consistoriumot, 
mely titkosan dönt:sön a parlament hutározatai fölött; s mu.gának tar
totta ar. fenn a kánonokat és uz egyháú fegyelmet érdeklő ügyeket. 

A tömeg most mtí.r örömtől részegült; mig azok, kik nem 
ukarnak a tömeghez tarto:t.ui, szabad::>~ígról vitatkozt11k ; ös~zehuson

litgtittík az alkotmányokat; nyiltan hirdették a vágyakat, mPlyeket 
addig elfojtva. tartottak ; uj mini~>ztereket kértek és kaptak, többé 
nem a fejedelem kedve, hanem a po]g;írok bizalma szcrint valókat, 
s pindari éuei.:ekben zengtek a nl'·pek é:; fejedelmek, a:t. erő és a 
gemelolat isteni összhangjáról a szubad:ság é:s függetleu:";L~g kivivá
~;ábllD. 

FraneJzia forradalom. 
De am11.z örveudetes kiindúlást meg:t.avarta .B'mncziaorszíLgnak 

egy új fomtdalma. Lujoll Fülöpnek, kit 1830-ban mintegy gátúl 
emeltek a. trónra a köztársa~;ág ellen, ~:~ikerült vi~szatltrtani azt 18 
éven ú.t, mialatt behegesztette ll :sebeket, melyeket minden forrada
dalom ütni ~zokott; rendbe hoztu. a pénzügyeket, új életet öntött a 
keresked~sbe, helyr,·úllította a tekintélyt, gyarapította az allyagi 
jólétet, kedve:t.vén az iparos wriiStokracziának, mely a patricziusi he
lyét fog.lalta. el: felbáto•·itotta az. irodalmat, müvészeteket, tudomá
nyokat, annyira, hogy bat11lommít tette azokat; l'gy~zersmind meg
őrizte a béht a legégelöbh Láború-all<ulmak köz.ött; megujítotla a 
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tengeré~zetet, nagy ~zabadságot. engedett. a vitatkozásnak , iní1mak, 
u z al ~otmányos rendeknek. 

Mindazáltal kormt'tnyll az évek folytával nern szil!Í.rdult m!'g, 
mint oly ~tn, melynek a forradnimon kivül rgyéb )1'•tjoga, ahtJ.ja n,em 
volt; miért is u kik abban állást. nem tllláltak, egy másiknak létre
hozásában tiíntdoztak, s az tmnek örökség,;böl kitiigadottak isn11;t egy 
harmadikat fognánllk vala sürgetni. Kénytelen lt;vén minden részről 

hivekre VllOIÍ>zni, bizelegnie kellelt a magán érdekeknek, s ~tlkal

m~tzkodva tétováznia, a helyett hogy el!enállva előre tört voln:L. 
'fhiPI':S az ö világos atiátszó okadatolásávtt.l, Lamartiue az ö 

lángelm,;jével, Louis Blam az ö sz1'pen szinezett leinísával isteniteni 
akarták az erőt, ak<Í.r ragyogó legyen az N apoleonn~tl, Ilk ár Vt;rengző 

Robespierre! és lVlRrat-val. Lamenn11i:s a7. ö luttalmas logikáját és ha
sonlíthat~ttlan stilus!Ít rLtTa használta fel, hogy leront~a ama tekin
tély t, melyre elöLI lJ a t.i.nada.lom és az ismeretek épíiletét fektette. 
Hugo Viktor nyilta.n vallotta, hogy na költő hihet az h1tenben vagy 
istenekben, Platoban, Sátánban vagy semmiben." A szószéken gúnyt 
í\ztek mindenböl mi positív, s a papoku.t a társiinalom es az erkölrs 
dt;monai gy111aánt Híntetvén fel, i11mét lángra lobbautották a régi 
gyülölködést a pápa és övéi ellen. Még többen, a képzelődésre fek
tetve ön1.ö számitás11.ikat, titphí.Jtúk a kéjb11.jhászatot, dédelgetve a 
mértéktelen vágyat a gazdagság 1:s élvezetek után, s e világba he
lyezvén R paradicsomot, k izimísával az önmegt~t.gadú.s eszméjének. i~. 

regtínyek, melyeket, hogy az általános lelki csömör közepett olva
sókra tnlídjanak, a napilapok tán·za-rO\'atáb~t.n szétdambolvlt kö7.öl
tek, n11.ponként elvitték a méregszemet a csa)ádokhoz, a munkás 
mííhelyekbe, a vidékre; hízelegtek a dobzódó bujaságnak, sz1;pen ki
festve az undokságokat; a proletárok haragjának, túlozva az élvezök 
romlottsagát; a nemi ösztönöknl'k, úgy tüntt>tvén f~l tt nőt mint a 
ki nem képes elleuállni a k illértésnek; az embereknek, kiket cllupán 
érdek vagy szenvedély vezet müködésökbtm. Ideáljok~t.t ll természet 
vagy a társadalom kinövéseiben keresték; a szüzies sziveket ocs
mányságokba 11.vattitk be, melyek nem ismerése 1t jú erkölcsök védő 

öre, ismen'~:-;e a biín ('Sávája. Ily módon az irók romlott természete 
megfertőztette a nép eészséges hajlamait; és hízelgett annak, any~t.gi 
vágy11kat táplálva; magasztalva Desmoulint, Dantont s az irigyllég 
és gyilkosság egyélJ hőseit; g·únyt űzve a papokból; túl11dva a vi
gasztaló reményeken, és elzárva a lelkeket a halhatatlanságr11. vuló 
vágyódá~ tól. 

Ez üzelmeknek következménye 11 köznépnél átkozódás lett és 
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lázils tiirelruetlenséggel várÍLSit egy kitörésnek, melynek folytán a 
:sziikölködök fogiHinítk el n birtokosok he)y,;t, kik uitorolták 1t közös 
örökség-et; t~ miudenki uugyoub n\szt uyerne, nem az észuül Pt:~ az 
erkölcaböL hanem az él VI'Zetekböl. 

Ez erkölcstelonMég miatt aztitu kinirólllgo:san a kormányt tet
ték felelőssé, 1:1 H ttÍmlldiÍilrtt okokal keresett abiJan az ellenzük úgy 
a kam11rákb11.n mint 1t lllpokba.n, melyek vezetökül szolgáltttk a for
rudrllmi villu.nyosságn11.k. Mintha az izg,··s-rnozgá!l haladás volna, de
rüre-borúra változt~tttrik a miniszteriumot, s mii1dig panaszkodtak, 
hogy az utódok ro.szabbu.k az elődöknél; miért it:~ 'l'hiers, 1840-hen 
belépvén 1t mini.szterinmbH., felkiáltott: "Ugyanazon dall~:~.mot zeng
jük majd, de jobl:Jim fogjuk azt zengeni." 

Franozia köztársasl.g 
Az utolsó miniflzterium élén a történetíró tiuizot állott, ki sok

klll hajthu.tattlll.nabu eml:Jer volt rnintseru a viszketeges szenvedélyek 
ak11.rták volntt, é.s rornltttltmaub versenyfli.rsain1il. Ö nem fogadta el 
a taghdók tulzá.sllit l! nem volt kedvére IIZ ember it:~tenité11e; maka
csúl igyekezett megőrizni a uékét, s mint eszközt arra megszilárdí
tani az új uralkodóházat: híí volt a királyhoz, de alkotmitnyosan s 11 
kamara többs,ígére tám,lt~zkodva mííködött. Bo~zautó \'Olt, hogy egy 
miui~zterium öt éven át tartottil legyen fel rn11gát oly országban, 
mely borzad az it.llandó:~li.gtól, l! oly alkotmit.ny mellett, melyben a 
királynak ~;em akarata sem rendszere, hanem a közvélemény fuval
ma ~:~zerint kell változlatnia miniszteriumát; miért is mindenféle 
fogásokhoz folyamorllatk, hogy meguuktatha~:~~,;ú.k. Ola:;zország módjára 
az erjesztő llnyagot lakomákkal gyampították ( 1848), hol a kölcsönös 
közeledéll é.s a borok neki melogitelték a soeiali~:~must hirdető beszé
rieket; az ott rögtönzött pohltrkö~Jzön tök az uj~:~ágokl:Jan is vilítgot lát
tak s az ori!ZIÍ.got ll törvényestől elütő képben é~:~ kifejezés-sel tüntet
ték fel. Párizllhlln százezer teriték ü lakoma lévén ké~zíílöben, a kor
mány ellen~zegfilt; s ez jelül szolgált a felkelésre fegyvere~:~ kézzel 
és torliUizokklll. Már öldöklésre is keriiivén a dolog, Lajos l!'ülöp el 
lévén határozva egy cseppel sem ontani a vérből, hogy m~:~.gál fenn
tartl:ia, lemond s a polgári felkeléti zúgó moraja közölt menekül ; egy 
mHroknyi tömeg betör a pariH.mentbe ordítozva a köztitrsaságut, s 
mig kint egymá~:~t ölik, rllbolnak, pusztítanak, hogy részletei! újítá
sokitt nyerjenek, felhangzik a szó, hogy nem kell többé király! 
(febr. 24). Az ujdonsó.g annál ink1í.bh tetszik, minl;l kevé~;bbé vár
ták; kikiáltják a köztársaságot s egy ideiglenes kormányt. A jelene-



tek ngyrmazok vulának, melyekt>t a nagyon is gyakori forradalmak
ban mindig ismétlödni látun!<. 

A n;gi intézmények tehát romba dőltek, az ujak pedig még 
nem jöttek müködé~be, s igy Púrizsban egy hnragos és romlott n~p
ség tartotta a kényúri pidf'zát.. Ha tehát. a világ mint közeledő baj
nalhasadtrí.ra felvidúlt a köztársaság szóra, esakhamar megütödött, 
midön látta, hogy az emberi méltóság ujjásziilöjdJöl '' titr!lad~lom 

felforgatójítvit vídtozott IlY. át; s attól fél t, L ogy u z ítbtlr'tnos engesz
telödc~s rendl'zere helyett vihar fog abból keletkezni, úgy Prancí'.ia
országra rnint ~urópa tiiubi ré~zt·re nézve. Valób11n megújúlvli.n az 
1830-iki forradu.lom tm~dmrnyei, egy onsútg sem marudt érintetle
níil ama lökésti\1, s mig előbb áltrdános volt a vágy: kivívni vagy 
valótiítani az alkotrnílllyos kormiwyformr'tt, - mo~t már rdtaláuo:; lett 
az egyetértés nnnnk IPVl~r.>sérn; a torradai1Hn védekezöuől trtmadóvit 
lett, annál ínkáult, merL t~p annyi mértékletlenst;get tapasztalt Plnyo
másában, a mennyi képt.elen::;,;get vezetésében. 

A fmnc•úa küztárl:lal:lág vajjon hogyan fogja vala fel politihi 
köteles::;égeit "? LH.martine, ki elsií logadta el a köztársaság kikirí.ltá
:>ál, s költői s~avával mrisok tap:-ítt is meg·nyerte annak, rs11kkamar 
a nép düh~nek !átla mHgát kitéve, s ií hősies rettentlwtleuséggel 
szitllott azzal szembe; fíLl'ltdl,atlan volt a szónoklásl:Jan, a vála:::zolrí.::;
ban, a fog·adásbtt.n, a vér- és lornis-düh elfojtásában; különben pedig 
rnindenkihez alkalmazkodott. é:; hízelgett, miként minden új hata
lom; nem lévén egyéb e::;zrnéje az ellenzésón kivíil, hirinyzott benne 
n képesség a dolgok uj rendjét hozni létre. 'l'udatvítn ~urópával a 
változá~t. mely Francziaország kormány-formájrtbau történt, kijelen
tette (Hl4~. mare. ~~), hogy eltt'·röieg n 92-ikitöl, a kö~.társ!L~IÍ.g sem
mift•le kormímyt nem fenyeget; nagyon jól tudjrL 1LZ, mily veszedel
mPs a hítuorú 1t. ~zabadsitgrt~.; az 1~15 iki ~zerzödéseket ntlm léte
zökül tekinti, de tiszteletben tartja az azokb~tn megállapított területi 
határokat; !Ja mégis valnmely elnyomott nemzetiség öntudatra éhredue, 
ha üla~:~~on;zítg füg g e t l e n ú ll am n i t ellenség szállnit meg, vagy 
akudídyoznrí.k azok belső ;italakúlását, ~'raucziaország· védelmökre fogna 
kelni a törvénye:> törekvéseknek," 

Eg-y nagy nemzethez ueru méltó eme kétértelmííst;gek csaló
dítsua ejtülték uz olaszokut, kik azt hitték, elérkezett az óhajtva várt 
szabadságok érés-ideje. Ama fértias és erővel teljes nyugtalanság, 
melyet egy nép érez, midön a :>zabadl:iág betér bozzrí., mig Olaszor
szúg egyélt ré:szeiben az uralkodókat jutalm11zó tH.p!:iokban nyílvá
núlt, Lombard- VelerH:zében, n z idegen hatalom tartornányríltan, ~~~ 
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e(,;gedeUen&ég zugo moraj;í.btut tört mag;í.nak utat. /\ kö:t.igazgatít:si 
reformoknak, melyHkhez a :;zom:szédok c~ak mo:st jutottak. h;'tla az 
íís helyható:;ítgi hagyománynak mítr rr\g ót1t uirtokálmn volt e:t. or
szág: miuduzonítltal forrongit:sha jött., rnert egy igen hu tározott ez• l 
lebegett :szemei dött, tudniillik kivivít~a IL nemzetisl-gnek, mely nél
kííl hogy a. :szabadstí.g szilárd, a méltóság h11tltlm1t:S, a fejlődés teljes 
legyen, nem látszik leltetsége~>nek. 

Mialatt az alkiriLly csalitrd ig,\retekkel altatta a törvényes út.ou 
. kérelmezöket, a esitszárt azon nyilatkoz~t.tra bírta. hogy nem hajlandó 

engedményeket tt:>nni, hogy hanseregére bízza magát; majd gyanút~ 

polg;í.rokat fogtak el ( 1848); mely eljítrásával a hatalom csak felbőszí
tel te, de meg nem félemlítette a népet., me ly az erőszaknak a hall
gatagság és önmegt11gadás fenyegetését szegezte ellen, s malynél 
még a viglldás is fenyflgetö Mczot öltött. S a:1.t mondák, hogy a for
radalom m:í.r eli\ volt. ké:szílve, de a gyújtó :s:t.ikra vÍLratlant'tl onnan 
jött, honnan azt legkevésbbé vti.rták voln11. 

Béosl forradalom. 
A uszt.ria, hün ragaszkodva a patriarchal i:; kéoyuralomhoz, nyilt 

és enge:,ztelhetetlen ellenségként viselte magát a szabadelvű követe
lé:sekkel szemben. Ercdetn·, müveltségre, hagyományokra nézve kü
lönböző nép:st>gek keveréke h;v(•n, hogyan juthatott volna amaz egy
ségltez, mel.v más államok erejét teszi? Mintegy tizennyolcz állam
mal lévén haUtros, külső ö~;s:r.ekött.ett;:seinek terrné~;zetesen igen bo
nyolllltaknak kell lenniök, :; nagy hadeeregre van szüksége. Sok né
met, 1·:seh, gali<"ziai tartom<'tnyban még a védőuri jogható:sítg c'tllott 
fenn, azonkivül hogy Magyarosz<í.gbnn 1\s Erdélyben kiilön intézmé
nyek voltak érvónyuen; s ítmb<'tr ez utóbb ernlitült országok nem 
adóztak a közk iJI(·stárba, a jövedelmek , melyek J. ~'erenez trónra
lépt,ível 198 milliót Mtek, hahilítva.l 302 millióm emelkedtek. Utolsó 
szerzern,;uyei kitmjesztették hat<'tntit a. tenger felt;, de hossza.:; szö
vet:st~ge Angliitval azt. okozza, hogy nem bíttorkodik előre törni egy 
oly téren. melyre emez féltékeny: a. velem~zei hírneve:; hajóké~:;zitő 

telep (arsenlll) szítnalmas tótienségbe sülyedt; egy nagyszerü hadi 
ar:senál, melyet a polai jele:; kikötölJen :szá.udt;kozta.k építeni. nem jött 
létre: Ua.ttaro é:s Hagusa elbuktak a dédelgetett 'l'rie~;zt mellett. A vit
mokwt védö rendszert módositottti.k, m1Srsékelvén az árszabá:;t: min
denfelé hasznos, ha. t·pen nem fényüző épületek emelkedtek, :s a kor
mány beleegyezett a javitúsokua, föltéve, hogy töle szárm<LZZIUHLk 
azok. h:gyértelmünek vette a kormányzást és a. nyom1't:st; fizetf>s sze
ri nt .o~ztídyozla az emberci.et, vítrn:szedökre, hi\'lltalvi:selőkre, kt'~mekre 
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é11 katonlikra vitte vi~sza a kormányt. I. ~,erenc:t., JI. József kor
mányzati központosítása után epedve, inkíLbb csak ohajtottll. mint 
megkis~rtette egyöntetíív.í tenni a sok különblizÖs•;get: s csupán arra 
szoritkozva, hogy fenntartsa a mcglevüket, bármiut haladt is a világ, 
ö szilárdúl tiliott; a mi máskor jó volt, annak jónak kellett lennie; 
a népeknek el kellett magukku.l hitetniók, hogy a e;;ÍLSZIÜ' javokat akn.rju 
s engedniök neki, hogy eszközölje nzt. Ez egyszerü poliLikával kor
mányzott ö egész 1835-ig, mindig vi~szautasitva o. kérelmezőket; pe
dig, főleg Magyarország mindinkább hangostLuban nyilvánitá obaját 
függetlenebb élet után; s ~tz osztrák tartományok is, melyek ország
gyülést szoktak tartnni 1), mind inkább sürgetően követeltek nyil
vánosságot és nagyobb részt saját érdekeik megvitll.bisában. A csiL
szítrnak tehát a hRdseregre kelle támaszkodnia. Különben mindenért 
miniszterét, Mctternich berezeget okoztítk, ki könnyed •is által1.LDOS 
tehetségíí ember volt, de a politikában a bev,~gzctt dolgulihoz rll.ga~;z

kodott, ~; hiányzott nála a bátor.:;IÍg 1L kczdeményez,íshez, még ha 
ura szabad kezet engedett volna is 11 e ki arm. 

I. ~'ereuczet I. ~'erdiuand követte a trónon, ki jó volt és seuuni 
egyéb: de Bécs városa, mclyröl azt Litték, hogy elanyagill.sodott az 
élvezetekben, s hogy s:r.olgamódjánt. ntgasz~odik az umlkodóbázhoz, 
mely t~:r.t egy n1t.gy birod~tlom f11jévé tette, megunta a mini~zter me
nw kényurasítgá.t, ki ügyes t:s erüs államférfi nt·vre tdt s:r.•Jrt az ál
t&.], L ogy mindt>u mozgalmat \"Ísszautasitott. N érni ud >~tri cselszövény 
és kabin e ti nagyraviigyás ked vezett a ~;zauadelvii óhajoknak, melye
ket a németon;zági tollharczok Ausztria ( 1848) ellen már feluwlegi
tcttek, a franezia forradalom pedig forrásua Lo:wtt. Épen együtt lé
vén Alsó-Ausztria rendei, a politikai és iparos tárt>l!.dalom n•)mely 
kérvényeket nyújt be azokhoz. Usehország és üaliczia már követe
ket küldöttek, hogy sajtó-, oktatá:s- és másféle szabadst'tgokat kérjenek. 
A magyar Kostmth egy kiáltványa, melyben azt kivánta, Logy a bi
rodalom átalakuljon, s önkormányz11tot engedve a nemzetiségeknek, 

1 ) Felsö és Alsó-Ausztri<'tbau, Stájerorsú,gu<J.u, Kariuthiábau, Csehországuan, 
Morvaországban, Galicziában és Lodomeriában ot·súggyülésekel tartott<tk, welyek 
négy reudböl állottak: a papságból, uemesekuöl, lovagokból (Ritterstand) ~s pol
gárokból, wely utóbbiak képviselői a királyi városok elüljárói valának. Tirolban 
18lti. mán:z. 24 után a reudek, egyenlő számmal beosztva, jogositva. voltak felter
jes~téseket tenni a cs;iszárhoz az ország nevében, de törvényhozó szavazatuk nem 
volt, s az adóügyekhez sem sztilhattak. Sileziá.bau a rendeket herczegek, urak 
(Standsherren) és lovagok (Ritterschaft) képezték, kik közvetetlen a császá.rtól 
függtek. 
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szövetsPgbe kös~e össze azokat, hat.!Íro:r.ottabb czéll lüzött a követelések 
elé. A tanúJók. lelkesülve a bajorors~ágia k példáján, zajongan i kez
flenek: a béc:;i nép, mintegy felrítzva álmaból, mely miat.t szégyen
kezett, feJ•,meli hatalmtt~ szavát. a csehdy helyörst'·g 'lllenf>ben vá
ratlan bíüors:'Lgot tanusit., s megnyeri, hogy Metternichnek mennie 
kell, a szabadelvii Pillersdorf foglalván d helyrt. Az eg,;sz biroda
lom részt;re Bzabad sujtó, nemzet-ön:~ég- ; egy általános birodalmi 
gyülésnek kell vala vt'·geznie az alkotmányozó munkát. 

Öt napl harcz llllánóban. 
A tíwiró mt>gvitte Lombarrfiába ezen bécsi engedményeket; 

s ezek elütő dallarmt az eh3bbi napok fenyegető és vis~<zautasitó hang
jl\.tól mutatta, hogy A us z tri a az engedmény kecsegtetö mázával ken
dózte azt, mi kikerülhetetlen sziiksflgesség vala; s minthogy a jóhi
Hzemüségre, úgy tartották, nem lehetett számítani, önerejökre támasz
kodva keliPtt ma~ukut biztosit~tniok. Az örvend,•ú·s dühbe megy át: 
a remény t-gész a függet.Jenségig emelkedik; s feltüzvén a három 
szint kiidtoz:t:ák: Eljerr IX. Pius- Halál a németekrel 
(1848 mán·z. 1 ~). N agylelkii hévtől rúszegen, mindeut a vakmerö
s~g koc7.kitj;ira tére, a mil:'móiak emltíkezet.es harczot kezdenek, maly
ben torlaszokk1d és kevél! v11dász-fegyverrel öt napon át tartották 
mag·ukat fe~ryelrnezett csaplllokkal szernközt. Sem a fegyverek. me· 
lyeknek a hir ~nttogástt szerint készirtben kellett volna lenniök, sem 
11 sr.ámüzöttek v11gy a piemonLittk é11 a vidékiek. kik azt mondoga
tnk, hol!y '·sak <'gy jelre vúrnak, nem jelentkeztek : de ar. ellenség 
sem volt készell a vedelemre; s ll. lövő sr.erek sziikvolta, a forrnda
lom vt~lószinii terjeszkedése, s ll Lizonytalttnsó.g nr. iránt mi történt 
Récsbt>n, vissz~tvonulásra birták H>idetzky ltibornagyot. Milano tel11ít 

·szabad volt; Como, Brescill, Bl:lrgamo, Lod i, Cremontt, Pövia kiűzték 
vagy elfogták a helyön;c;geket, mindeniitt. keriih·e a h11szonLalan vér
ontó.~t. s csupitu a fels7.abadulá-; öröm,~vel tiltakozva az idegen ura
lom ellen. 

A z igért :;zabarl!!ágok tudomiLsra hozás11. hasonló eredményt 
k;Zii lt V Pl en ezében is. hol a ve7.r\nylö Zichy megadta magát, azon 
fnltétel alatt, hogy csapatiLVal elvonulhasson, ott hagyva a pénztárt, 
a fegyvereket, az olasz ktltonákat. A I!Zárazföldi váro~ok nem kés
trk l.íövetni a példát. 

Nemzeti háború . 
. Piernontimo a mil11nói forradalomnak a szom~zédság és a nem

:>:eth•ég forró érdeklődésével vették hirét, s minthogy minden remény 
élén az olasr.ság eszméje állott, fegyer ut.án ki~ltoztak, hogy bizto-
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silsák azt. Nem e:t. volt-e Károly-Albert rég· óta L<í.plídt vágya ·t De 
a mugas:t.tult katonai rends:t.er képtelennek biwnyult u esapatokat . 
békeiÍ.llapotból rögtönö:;en lettlegell budi lú.bnt állítuni; úgy hogy 
alig lehetett volna 12 vagy 15 ezer embert ellensüg elt~ vinni. Hogy"_ 
mennyire meglawltnk a:t. os:t.lríLk birodalom kötdékei, nem tudták ; 
Ulaszorll:t.ág többi rB~:t.ében, mely a fegyvervi.selé~>től el volt szokva, 
nem sokat lehetett bi:t.ni ; .Franczillorl:i:t.IÍ.g segt'•lyétöl bor:r.ongtllk, mert 
veszedelmes lehetett a:t. a fejedelBmségre: Auglia kijelentette, hogy 
Lombarcliát ugyanazon szer:t.ődések bi:t.tosítotlák AusztriániLk, melyek 
Genuát Piemont részére; s hogy e11yiknek bolygatása a másikat is 
veszélye:~.tethet.né. 

A lombllrd felkeltís hirére h1'1borudüh fogja el a:t. itjuságot: de 
IL király é!-l IL minil:i:t.terek tudják, hogy ki~>iklik IL hatalom anniLk ke
zéből, ki hallgat a:t. utczai csődülök szavára. Mind~tz1í.ltal hHIIváu, 
hogy Mil11nó maga erejéből fel~:;zabaditottll magát, s hogy ll német 
csapatok megtörve é~:; rendet bont va futásbau V !ln nak, l(ároly -Albert 
kllrdját dobja IL mini~>zterek méről:ierpenyöjébe; kijelenti, hogy l:illjí~t 

fiaival áll a had~>ereg élére, t e st v é r i ll e g é l y t vive Lomb!lr
diának, a t es t v é r n ek. Jutalomról ne legyen l:i:t.Ó; e~>ak a h1iboru 
bevégeztével dőljön el a s:t.ép tartomány iigye. 

A többi olasz kormányok viss~:hangot adnak am11. bllre:t.-ki<í.ltíLSrll.. 
Szent a:t. egyetúrtés fejedelmek él! népek között, lllHlyek hosRzas szen
vedésektöl edzetten a Cl:iaták férfias öröme utitn sovárognak. Ol;~swr

szág tehát nem míu:~ok gyö:wlmeinek eml(·kjele, hunPm ~>aját tiain11k 
karja által ruegvítltott föld les:t. majd e:t.ulitn. 

A:t.ouban a győzelem kevét;l,bú volt könnyü miut a diadal. A 
futó ellent;L'gl't egy maroknyi lombard il]u követte nyomban, buzgó 
és P.rtelmes bt'ttorsítggal ; de a vidék nt·~rw nem engedett a vároHok 
löké~>ének, s igy Radet:t.ky, meg ~>em támadva, eljuthatott a Minció
bo:t., l:i "' Peiidliera, Mantua, Legnago, Verona által képezett félel
metell vánH;gyszegben lc!Jets!•ge~-; volt neki uj bítlorsitgot ünleni ka
tonáiba, segéd-esapatoka.t várni be l:i előkéii:t.iteni magát IL csorbu. ki
köszörüiL•sére. A kés:t.iileth~n piemonti hadilereg későn érkezett, s az 
Actige mentéuen 36 olas:t. mérföldnyi vonalon nyulva el, hll.dállá~:;ok

ért folytatott lassu hítborut ke:t.dett, melyben a h~tdá:;:t.ati kt\ptelenség 
baszontalann1't tette a vitéziiéget, mely mindig kitünően nyilvánult, 
valahányszor s:t.uronyra került a dolog. Irigykedéti, á.rmímy, félelmek 
ell.JonHílyositották ama tünéken.v rúzsapi rt, me ly m ind en forrad11.lom 
hajnalát ki szokja ~zinezni. Hogy a:t. ellenúllásnak s a rendelke:t.ések
nek kö:t.pontjuk legyen, a milanói ideiglenes kormány igyekezett le-
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győzni a fdlfik~>nykeMsP.kr.t s ráuirni a tartományokat, hog-y mind~~

nik r.g,Y-Pf!.Y küvr.tet. kiil1ljün mPIIéje. De mig inditvitnyt tenni min
rlenki ki;}H\snek hitte magát., az r.lhatáro~áH fPir.lí.ísségét sllnki sem 
akatta magára vállalni; a nép (·sak immr.l-ámmal r.ngellr.lrnllRkedett 
a kormánynak, mPiyPt rnint megvP.t.:Rrr. mPltót festet.tPk elilttr.; a 
katonasí1gban töbu volt. a párt.- mint. a t.estiilrti-szr.IIPmhöl, s a tPst
VPrh.:égPt hirdPtÖ kiáltványok és (]alok ldizP-peU. sPnki sem bizott 
sr.nkibPn. 

V el<>n('Zfl, mP-ly R7.ahályszeríí fpgyverld.ét.t:>l utján szabadult fP-1, 
s melynek r.sak P-mh;hihPz kHIIn viss7.1üérnie, Szt>nt-Márk kii7.társa
ságát ki:í.lt.oU.a ki (1848), s n. szúrn:düldi városok ('Satlakoztak hozzá. 
Lombarrliára nP,zve is nem a köztánmstí.g napjai voltak-e a. szcíp tör
ténet.i idők? S mo!!l P.:t. a kormányaink 1t kezdeményező Franczia· 
országból nem fog-e elterjedni (<glísz Európában? nem fogná-e IJ.z 
elt.ávolitani UJ.!'Y a n;gi feje1h·lmt>k féltékr.nykedéseit, mint az ujak 
nagyralátó vágyait? 

Egyesülbs. 
Azonban, legfőbb ezéinak a felszabadulást tartván, a G i o v i

n e I t il. l i a kö:t.t.firsniltígi fP-lekezete kötülezte magát, már a felkelés 
előtt, (Mödni ú1szlajítt, hogy Ilf\ háuorgaflsa 11z ujitó fejedelmek ál
mait. DP, jóllf\het a piemonti király s nz irleiglenes kormány ismé
telve kijelentelt.Pk. hogy a kormimyformáról es:~k az ügy gyíízthel 
leszPn RZÓ, hangot \'nlt.oztnttnk, s PiemonU.al P..Q:Y<'fo;iil.:[o;n~ Riirl!;et.ték 
nz országot .. 

A S7.1tvttztÍ lnjst.romok nl:ján kért kii~vr.t.etlen egyesiilés csak
ugyan keresztiil ment. Dn nz öss1.eolvarlils, mely f\gyelöre e.supán a 
győzelem föltét.t>lPhe:r. volt köt.ve, s melynek 1\7. iisszes erökl't. egy 

. közfis r.zélra. kel11•tt volna összehowia, az r.IIPnsé~~: javára ~zétforgá
('Rolt.a nzoknt .. 

Ez alknrlozások kü7.Pp~:üt. az olaR:t. állapotok komolyan roszabura 
fordultak. A milanói gyíízP-Iem hirére al egés~ félszigetet ~zabadsitg
és remc•ny·mámor fogta Pl. A fellitzndt Modenábtil éR Pnrmából el
tlivozt.ak a here~egPk, hdyett{~st. hagyva magnk ut:ín, ki Statuturnot 
adna., s ideiglenes kormfinyok alakultak ott, melyek esn.khamar szin
tén az eg.resiilést kivR.ntitk Pir.montt.A.I. A nagyherezeg kénytelen 
volt. Jetl'nni ar. os:r.trák r.zimnkr,t., s minisr.tnreket fogadni el, kikhez 
nem nag-y kMivd 1\nwt.L: me rt. m:í.r t.nlm,•nvén a mozgalom, nf\m 
volt.a.k t.iibbé a:t. ernb1~rek hajlandók ;; f•~.iedelmek Vf\Zet.ií sz:dagJán 
j;irni, ~<iít. inkább Pll1•niik fordultak. A p;'lfHirll is mini~:t.ler1~ket .. hnii
\"1\Zémkd. és h:'tbornt. lukmítllll.k, rn~"ly diPn Némdorsz:ig, s7.akMlással 



is fenyegetőzve, tiltakozott. IX. Pin:o; ttz ö kedves !\H tekinttilyes sza
vával ídcló.st ariolt R?. olasz rem~nyekre; P.f!Y, igen k~>gyc\br.n álló . 
~Ionsignorét külrlött k!\pvisP!liiil az ola;;z táborba, rsapatait piPmonti 
vezP.rek alá renrlelte s mPghagyta, hogy ~>fryetPrtéHbe Jrpjrnek Ká- ~ 

roly-Aiberltel; a fejeclelmPket sürgette, hogy kövBtekét kiildjmtPk Ró
mába egy politikai szövei.Rt>g lrtrehozíLsa vrgett. A kosmopolita con
sistoriumtól környezett vP.dtelen pap ugy látván, hogy vesúlyben 
forog az Istentlll reá bizott hajó, minden közöss!\get mrgtagMlott a 
forradalmakkal; ő c;;nk azt tette, monrlá, mit a hatalmak már eliíbb 
sugalltak VII. Piusnak és XVI. flergelynek, s mit ö 11. népekre nézve 
hasznosnak tartott; faíjlnlja, hogy ezek nem Ludtnk megmarllclui a 
hűség, engedelmessP.g, ~>gyetPrtrs korláta.i küzött; nt•m Ht>ki kell 
betudni az olasz forradalmi rángutózúsokot; hiszen íj irtózott a há
borutól s viHr<zautasitotta a1.okat, kik egy olaRz köztársn.~ógról beszél
tek, melyben a pápa foglttluá el 11z ~lsö helyet 1). 

Róma, mely azon föltétel a.ltttt engedelmeskedett a pápának, 
hogy a pápa engedelmeskenjék neki, felforrott e szavakra; l;s s?.it
kozódván, a mint ott már szitkozódni szokás, fenyeget.özött., hogy 
vérbe fojtja a gyülölt papi uralmat (máj. 1); s igy a n P, pieR erö 
cserben hagyta a pápaságat ép akkor, mirlön annyim R7.üksPgeH lett 
volna, hogy támogassa és elöretolja azt. 

S a bizalmatlanság ördöge már megi'zállotta a lelkeket; Pi
emontot azzal gyanusitott.ák, hogy dynastikus ii?.letet akar esinit.lui 
az olasz ügyből; a nápolyi királyságnak, mely An<"ona elfoglalá~úvttl 

biztositani akarta magát, terjeRzkedt;si ezéizatokat tulajdonitottak; a 
rúmRi kormó.nyt gyannsitották, hogy szándéka visszRszerezni n Pole
~<inét s egyp!J r•' gi jogokat Parmnhoz és Modenához; gyn.nusitolták 
a főpapot, kit a pápa a f'.Sítszárhoz kiildiitt kéivetül; gyanuNitott:í.k a 
hajóhadat, melyet Ferdinand király Lüldött az Adriai-tengerre eríi
sitésiil a s1.árcl flotta mellé, s melyre a Rif'.ilin.iak áthalnrltíthn.n liivöl
döztek; gy annsitották a római miniszteriumot, midiin az ii~HZek pápai 
haderőt Ktí.roly-Aibedre hizla, s :1 kormányi tevókenyst;g ingatag
sága mellett mindink:lbb nekihevült a fplfor~ató tt~vékenysf\g It kö-

1) "Neviinket a1. egés1. földön :íldott~k rt7. elRil llékés szókért, mcly~k n.j
kunkról elreppentek, bizonyára nem tehetik val<t rti.t, ha n háboru han~ait hallat
tuk volna. . . . . Csak ar. e~ység a fejedelmek kiizött, a jó összhang a félsziget 
népei között szerezhetik meg az ohajtott boldogs..igot. Ez egyetértés kivánja, ho~,v 

egyenlö.en á.töleljiik Olas1.orsz~g összes fejedelmeit., mert er. atya,i öleléRhöl sziilethe
tik ama?. öss1.hang, me ly a kiizoh~jok telje8ii!P.sl\he7. vezet 11 VrUa.~z a ktfprisPllik 
feli nr.tára. 
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rökben, a hirlapokban, a k:ívéházakbn.o. A római uj minisztt·rium, 
melynek rlén a hölrselkPilö Mamiuni állott,· rsakhamar kijelentette, 
hogy IX. Pins imítdkozik, :í ld, kegyelmr.z, de az ügyeket a kP.pvi
seWgyülckr.zetre ha~yja: a mi annyit tett, mint megfosztani öt min
dPn világi hatalomtól. 

Balesetek. 
A nápolyi kirítlyságban hanyat.thomlok rohantak örv,··ny felé a 

dolgok. Sic·ilia minrlig idegPnkedrst tanusitott NíLpoly irányában, pa
naszkotlva, hogy hnttP.riJe f;Zoritja s attúl f,··lve, hogy mag!Í.IJI\ fogja 
olvasztani; n nP.p, az aril'ltokrar7.il\, s az irók, legnagyobb részt ide
genekül tel{intettllk a nápoiJiakat.. ~;nnPk következtében nyugtalan 
Plégiiletlens?g s olykor lázongó.sok hiel kez tek, kiilönösPn l 837 -ben 
a rholera alkalmából. Most (jan. 9), mr,gr.lözvt~ a lombardiai mozgul
mRkat., előbb Mr.l'sina, a7.Ut.ÍLn Palrrmo kelt fel; s gyözelmet arat
ván a torlltszokon, t;s f.,Jfr.gyvert>zv!\n a fr.gyver-t.ársulatokat, 
Sieilia rPszPrll külön kormányt., s az 1812-iki Rlkotmányt követelték. 
A király beleegyezett (jan. 18); rlB a siciliaiak nem ak~trt.ák aján
rlékk!\p kapni a1.t, mit mítr fegyvr,rps r,rövel kivívta.k. A nápolyi B7.a
b:Lrlelviiek, mPgnyr,rvrn a kö1.ben oz alkotmiÍ.nj·t, r,légt>detteknek lát
szott.Rk; ele SiciliR. tiltako1.0tl, ragaszkodva az ö ] 2-ik i küli:in alkot
mányához; R habár a király elfogR.cita az erre vonatkozólag elfije 
terjes1.tett javaslatot, a Bourbonokat trónvesztetteknek nyilvánította. 
~Iikor az ö~RzeR hadPrőre sziiksPg lf~tt \-olna ar. Arligr. mellett, a ná
polyi király kénytelr.n volt eRapatainak egy réAr.Pt 11 Rzigr,tir,k meg
fékezPf-lére forrlít.ani. A tiibbit Lombardiába külrlöttr,. 

Midön 11 Stalnt.um Plet.be IPptétrsr, végett öss1.ehívt.ák Nápolyba. 
a kamR.ró.kat, az előzetes iilt;sllen nehány ktipviselö azzal áll elő, hogy 
a kamaráknak alkot.mli.nyozókn~tk nem alkotmli.nyozottaknak kell len
niök; a bent folyt vita kiinn visszhangokat kelt, csödíilés tli.mad, u. 

lazr.nronik a. kiníly piÍrtjitm lillanak: gyújtogatnak, öldökölnek . .A 
szuronyok és börtön lef'sillapították a forradalmat; s minthogy min
den Plií léte7.iínek elsti ösztöne fenntartani magát, a. király visszahívta 
hadseregét, mely már 11 Poig hatolt előre. Az olasz függetlenség te
hát ily módon elesett e másik jól rt>ndezett hadseregtől. 

Károly-Albertnek azzal hízelegtek, hogy Olas7.ország királyává 
ki1'tltották ki, s kiivetkeúsképen a fejerlelmek úgy vélekedtek, hogy 
öket most már n nm "' nemzeti iigy P.rdekében vezetik csatar a, ha
nem csupán azért., hogy egyetlen Hm ber kPzébe tPgyék le kor
manypáil·úLjokat; S ism•~t fö]P]IH]t IL mr,griig7.öt.t oli\S7, S7.flS'l.ély, meJy-
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nP,I fogva ink:iuiJ akarnak mindny:ijan :;~t,o)g-ú.k )~enni, minbPm hog_y 
n mir.ink kö7.iil ~gyr-t kiP.mRikPdni lássanak. 

S n király, ki, a R7.abályszr.rfi ha.d:Í~7.P\tl10z ragas1.kodva, vissza
ntasitottn. a 11Ppir.s forrarialom hathatós '-'l:iir~et.Rt>gi·t., s ki, a1. olas1. 
megv1íltás hős R ohajtv:ín h~ n n i, Hem PIJgf•rlet.t, kihúz n i mí1s karrlbt, 
mely a nr,m királyi h.ílJOrúLun allmlrnasaLL )d.t rolna, már l1gy 
P.rr~dr, hogy rPs7.ht ker.Pben a magát'•: a katonák liűsiPssPgP sPm
mirr. sem mrhr,trtt. a tPrmt>szr,t t>s a míívPs7.et eriísst>ge P!lrnPbrn: a:r. 
Mrlmi S7.Prrk helytelen hwlése c~hst>gr.t oko;~.ott a hiíség kii7.epRtt; 
a kArr·sr.t.rsrk (a mint rlc~g fnrrsán PlnAVPZtPk magukat) c·.sapatai jó 
akaratot. taniÍNÍtntt.ak a Rt.iélvio-, tona\r.-, eurtatonP-i iisszr.üt.ki',7.Psrkben, .. 
de nem r,gys1'•ges miikörh·st, fP!!yr.lmPI. Ps kit:Lrt:'ist, mo•l)'Hk s7.iiksPJ?;r-
Rek a gyö1.elt>mhrz. A nsztria esakhamar fr.liilkerehdhrtdt.: r gy új 
hadserrg, mPly a Karni-Aipt\Heken út veUe útjltt, vissr.afoglal.ia a ve
lener.ri terííiBtet (april. Ps mitj); RaclPtzky, VProuai harláll:í~>ából kivo
nulván, áttöri a {rJPnge királyi hnd~erP.get., s a mngvert. kinílynak 
fegyrerszflnetet HngPrl, ar.on fiiltrhel alatt, hogy 11.z iisszr.s eriíss?ge
ket odahagyja s az Arlda mögé vonúljon viss1.a. A fPibomlott badse
reg Milanóhoz c~rkPúk, melyr.t rögtiin r.lhngy s a 'ririnon t.úlra hát
rál: s igy a7. t-gt;S7. Lombarrl-VnlenrzP. ismrt osztrák k1\HA hríílt, 
kivPrA V Plenr7.P. városát. 

A nPmPt.ek megállapodlak a Tirinon:í.l, clr~ a rokonság urug-ye 
:l.l11.tt bem<mtrk a h<>n·.7.Pgst;gekbt•; ,;s br RomagnábA., n mikor is TX. 
Pius ujabb ünnPprl_yP~ tiltnkoz:í.sÍtra azt. felPitf'•k, hogy nrm r.llenP, 
hanem ar.on bandák r.llen vis7.nPk harlat, mPlyr.~ az ií aknrata r.IIP
ncirr. ellenfiPgP:>en s1.álltnk VPiilk s1.emhe. Olnszor~r.:í.g td1:ít i~mM. ar. 
ORzirákok dtt.ikúló karjai küz? jutott. 

Róma.l köztársa.ság. 
A halrsrt.Rk kiiwpPtt, kN:r.rüsc\g sú1.llot.l.a mt>g :t lr.lkPI;rt, ~\~ha

markodás kapott l:í.bm a tanitf'skozásban. Pdlejlrino Russi. C:ttTan'•
bl>l, 1815 ti ta me n r.kíílt, jó h ír u ,··vr o !.t• l t. sz•Ht, t>p:yiit.t.t>sen rnii vt~Jv,;n 
11. nemzetg;lzciaRáp;i tudományokat. a jogiakkal; Sel1weir. n'·szérP al~ot
mányt állitott iisszn; :F'raneziaorsz:'igban :tz alkotm:Úl}'Oi jog l.lLilit.úja 
és pair ldt: mirlün lX. Pius kit.üzt.e a haladús Úls1.il~j:'tt, Lajos Fü
löp megbízt::. űt, hogy \·czesse a páp:t li·ptP.it, mint olyan, ki gyakor
lott. e t.éren, s mint. a ki mr.n~:~kii\t. lrvrn bizalmat fogna kelteni a 
szabadPiviirkntl. A pápA. annyira bizott bcmnc, l1ogy, a rlo\gok roszn. 
forrlültával, saját minisr.terinma filrre hívta íít mrg. ~'fllrállalvlin n tPr
hes hivatni t, Uirekvrsr. vala: lábra állítani a pf,n:,~,iig-yHkrt., oiíímozdí
tani a kiir.munkákat, alapokat. vetni n. Rtati,zt.ikai t.nrlománynak. lr'\1.rP-
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hozni a:t. olas:~. S7.övetsPget ., malynek IX. Pius önkrnytes kezdeménye
:t.öje és fáradhatatlan elömo:t.ditójn vala" s akközben einyornni a pia
cwn zavargó zt>nP-bonákat ép úgy mint a palotákban szött alattomos 
visszahatást. Eljárásában határo:t.ottságot fejtett ki, s ellen tudott ál
lani, a mi oly ritka. Mif\rt is gyülölték öt és áldozatúl jelölték ki a 
csöcselék dühének, melynek szükslige van rá, hogy látványosan gyü
löljön, miután mPgszt1nt látványosan szeretni. Megnyilnak a kama
rák (nov. 15), de Rossit útjában odafelé meggyilkolják, s az tí.tiáal
kotó pápa helyett most egy orgyilkosság iil diadalt, mely gyilkosság 
nem csak Rómában, hanem Olaszország sok más helyén is magasz
taJókra talált. 

Ama mt>rényszíílte Zltl'ar s az olasz alkotmányozó-gyülés kikiál
tása köziitt m11gát a pápát is megtámadják palot~jábán. Látván, hogy 
elhagyta öt a rsÖ•~selék, mrlyet ö népnek hiU, a fejedelmek katjai 
közé veti magát s a nápolyi királyságba menekiil. Az alkotmányo
zó-gyült->s trónves1.tettnek nyilvánítja a páoát ( 1848 decz. 13), köztár
saságinak a kormányt, nem1.eti javaknak az egyházi 1 kat. Mazzinit, 
ki a római kö1.t:írsastígba költö:t.ött át, Armellinivel és Saftival együtt 
triumvirnek kiáltolták ki. { 1849 febr. 9). 

Következm6nyek. 
A nagyherczn~:, minthogy nem volt ereje ellenállni, s mert 

nem akart indító-okot swlgáltalni visszahatásokra, szintén elhagyta 
országát, s a !:amara ideiglenes kormányt választott, mely az alatt
valókat feloldozt.a a hiisngeskii alól (fd1r. 7). 

A pápa bukása tigy tíínt fel mint egy felvonása a nagy európai 
összeeskü vésnek 1), melynek ez!\lja v11la felforgatni minden rendet, 
megszíín tet.ni minden engedelmességet; Franczia- és Spanyolország 
vissza akarták helyezni a szent-atyát t.rónj:'tra: Olitszország sorsa fö
lött tehát ismét idegen tanács és idegen karok fognak vala dönteni. 

Egy párt, mely Piemontban - demokratának nevezte rongát 
s zajosan vitatta egy tij, nagy, rögtöni háború sziikséges voltát, Gio
bertit ültette a miuiszt.eri székbe (1848 dee. 16), de mivel ö úgy 
vélekedett, hogy, az idegen beavatkozás meggátlása czéljából, jó lenne 
oiasz cs\ipatokat küldeni közép- Olaszországba a rend helyreállítása vé
gett,elresztette a n(ipkegyet, s kénytelen volt letenni tán~záját. Uhiodo, 
ki öt f~lvóltotta., mindenekelöt.t hábonít igért Auszt.ria ellen; s nem 

') ~legeri!Rítette fl véleményt azon köriilméuy, hogy ugyanA-7. nap Párizs, 
Béc~, B(,·rlin, Krakó is felkeltek. Súntügy a milanói forradalommal egyidejűle!! 

Htockholmlon.u, H~rlinloen, :\'liinc;lwuben ~ Németor~7.:Íg egy(\b tart.om:\nyH.ihnn i~ za· 
v;uok törtek ki. 

XlX. 2 



18 

tekintve, készen vannak-e vagy sem, felmondották a fegyverszünetet 
(1849 marcz. 13). A Monte-Cenisiotól Siracusaig ismét vérmes remé
nyektől dobogtak a szívek, miként egy évvel elübb; de mielött a se
gély-csapatok megérkeztek, vagy csak fel is készülhettek volna, egyet
len ••sata a novami síkságon el~gs~ges \rolt arra, hogy teljes diadalt 
adjon az osztrákoknak. Károly Albert, megtört hadHeregtít látva, le
köszön, Európa végső határaira menekiil, s rövid idő all\tt Oportó
ban meghal szivfájdalmában ~s emlékeinek súlya alatt. 

FiáMk, Viktor-Emánuelnek,~ ki 70 millión vásároita meg a bé
két, jutott a feladat: (1849) behAge~zteni az ország seb1~it, megszi
lárdítani intézményeit. Lombard-Velenc•ze a katonzd önkény marta
léka lett. Kil1ípve a kiizösségLöl Piemonttal, egyediil Velenr.ze városa 
határozta el magtit e l e n á ll n i m i n d e n á r o n, RZ. Mzírk nevében 
s az ügyv,;d Manin vezett;se alatt; s haluír a szárd hajóhttd- és a test
\'éri segély-esapatok t>lhagyták, s Ausztria mindinkább szorosan kö
ri'tlzárolta, ama Vl;gszükségben egymagának volt bátorsága al kndozni 
a Lombard-V elenezének igért alkotmányos r,;zabadalmak fölött; mi
dün az utolsó darab kenyere is elfogyott, megadta magát (aug. 22). 

A köztársaságiakat Olaszország egyt;b részeiből Róma fogadta 
be, mig a trónjoktól megfosztott fejedelmek Nápolyba menekííltek. 
Innen hatalmas hadat inditottak litnak (april.) Sic·ilia leverése végett; 
s a börtönök, perbefogások és kivúgzések c·sakugyan megfékezték azt 
ép úgy mint a száraz földet. A kamarákat, melyek Nitpolyban julius 
l-én nyiltak meg, csakhamar feloszlatták, a személyes kormányrend
szerhez térvén vissza. 

A florencziek, felkelvén egy livornói banda ellen, s gyilkohísok
kal állván boszút a gyilkosságokért, rnelyek a szelid 'roscanát oly nagy 
mértékben megfertőztették, vis~;zahelyezték a nagyherczeget. Szeren
csésebb a többi fejedelmeknél, mert saját alattvalói helyezték őt 

vissza (apr. 11); bevonulásakor zajos süt lelkesült fogadtatásban ré
szesült; emlékül érmet veretett B e cs ü l e t és H ü ség felirattal, 
hogy megajándékozza azzal visszahelyezőit és a helyhatúságot (juJ. 
28): de meghajlott az osztrák követelések előtt, jól tudván, hogy amaz 
umk csak azért hívtlík öt vissza, mert a belső zürzavar s a novarai 
csatavesztés kényszerítette üket arm, s mert hítták, hogy elmaradha
tatlan a német betör?.s. Mc•gszünvén tehát minden bizalom közte és 
visszallelyezöi között, egyedül a németekre hagyta magát, mitsem 
bízva a népben. Az 1850 april 22-iki szerződés a nagyherrzegség
nek eszi~;zari CS!tpatok ~utal határozatlan tartamr'1 megszídlását kö-
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tötte ki ; az ulkotmányos kiváltságokat bizonytalan időre felfüggesz
tetteknek nyilvánította. 

A· francziák Civitavecchiában partra szállottak (1849"" apr. 25), 
s kijelentvén, hog"y vissza akarják úllítani a pápai kormányt a vissza
filések nélkííl. mt>lyek már előbb megszíínte k, megrohanják Rómát, 
bámúlra, hogy az olaszok olaszlétökre még védik is magukat. Rendes 
csapatok és tapasztalt vezérek nélkül, ~ rögtönzött hősök drágún sze
reztették meg a franeziákkal az örök várost, mely f"sak huszonhat 
napi rendeF: ostrom után adta fel magát. A pápa jó késön tér vissza; 
az orszúg telve romokkal ; merész fegyveres bandák iitik fel fejöket; 
minden engedelmesség felerlésl.Je ment; ismótlödnek a politikai gyil
kosságok; butas:'tg és düh, cornpromitt:íJó csorlákban és meg-megújúló 
lázongásokban ngyütt nyilvánúl; a lelki tekintély belevonva a gyiilö
letbe, melylyel a világi hatalom iránt viseltettek. 

'l'ehát mindenfelrí njitások, forradalo\m, fejetlensfig, visszahatás: 
a népek es:r.elöskökései után következtek a fejedelmek es:r.elösködései, 
kik, nem akarván vagy nem lc\vén képesek összeegyeztetni az alá
rendeltséget a szabadsággal, a rendet a haladással, a követelések 
túlságos:;ágát iiriigyiil használták fel, hogy megtagadják azt is, a mi 
igazságos és a mi meg volt ig(:\t·vc. Felakadt tehát minden kezdemé
nyezés ; a helyesen gondolkodó és jó akaratú emberek mérsékelt te
vékenysége megs:r.íínt; s a haladás ügye egy szük eszü és kevéssé 
hatásos ellen:r.ékre maradt, mely a sr.envedéseket sem eltávolítani nem 
tudja, sem elviselni nem akarja. 

V égre is azonban ez volt az első eset, hogy a fölkelt Olaszor
szág igazi háborút merészelt folytatni Ausztria ellen. Nemcsak fe
gyelmezett csapatok, hanem a fegyverforgatásban járatlan ifjúság, 
b~kés népségek, nyilt városok, Milano, Velencze, Vicenza, Treviso, 
Brescia, Bologna, Ancona, Livorno, Róma is szembeszálltak a hadsere
gékkel nem csupán egy percznyi felhevülés rohamában, hanem az oly 
nehéz kitartással, s még azután is, hogy elvesztették a győzelem 
reményét. 

A sajnálatraméltó egyenetlenségek között közös volt a nemze
tiség szükségének érzete, mely eleintén zokogásban, azután örömúj
jongásban, végre tiltakozásokban nyilvánúlt. 

2* 
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II. 

A n em ze t is é g. - N é me t ek és s 7.) á v o k. 

Mellör.ve ar. egyedek és nemr.etek sr.envedéseit, a 4H-iki forra
dalom emlékezetes mamd, mert a költött törvényesség, a hagyomá
nyok, a nemzetközi jog elvf'•nek helyrbe a nemr.etisrg elvét állította, 
ennek megfelelöen s nem a szerzörll•sek sr.erint, akarván felosztani 
a területeket. Többé nem ar. államot, hanem a nemzetPt kell az emberi 
c!:loportositások jogi alapjáúl venni: s a nemzetközi jog föfö czélja 
az legyen, hogy bir.tosítsa minden egyes nemzetiség tekintélyét és 
függetlenségrt. és kezeskedjék a nemzetiség,~k egymás mellett való 
fenállásáért, mely valamennyinek jogi egyenliiség-ére ,;s függetlensé
gére legyen alapítva. 

E szót, miként mindazokat, melyek egy egész rendszert akar
nak kifejezni, kiilömbfélek0pen értelmezik; ki ar. eredetre, ki a 
nyelvre, ki a földrajr.i folytonosságra, ki a tört.énetre aka1:ja azt al
kalmazni; némelyek elsőséget adnak a nemzetek szabad társúlásának 
közös életre kiszabott teriíl<lten, kör.ös szokásokkal, int6r.m!\nyekkel, 
müveltséggel. Ez mntatja, mt>nnyire nölkülözi •~ tudományos alapot, s 
hogy nem organikus magva az a népek jogi i•letéuek, sem nem kút
forrása a közjogoknak <~s kötelességeknek. A sr.erint a mint aka1juk 
be lehet bizonyíto.ni, hogy Nizza és Savoya olasz vagy fran.w.ia vol
tak ; s hogy Elsass és Lotharingia frnne:r.ia vagy nfimet. Európában 
talán egyetlen nemzet sincs, mely keveretlen v<\rrel rliesekedhetnék, 
s melynP.l e megkiilönbör.tetö bélyegek valamelyikét egP.~zben véve fel
találhutnók; és mennyire nem látjuk azoknak még esak nyomát sem, 
ha Ázsiát és Amerikát veszHziik szemügyre: a diadalmaskolló nem
zetiségek mellet.t voltak kiir.dö nemzetis(\gek, miként Magyarország, 
Orményország, Epiru~: 1\s ~zenvedö nemzetiségek, milyenek Olasz
ország, Lengyelország s a török tartomitoyok. Es ar.tán er. elv érvé
nyesíílésével elmosódik a teremtö-lélek eselekvése s az egyedi kez
deményezés n türténet lognagyobbszedi eseményeiben, és ki lesz 
küszöbölve az, mi az idő- és helyi esetlegességekből önkt;nyt fejlő

dött, vagy mit a szítbadon hat.áro?.ét akarat hor.ott ki. Az embert nem 
szabad megesonkítani azért, hogy a tiszta okoRkod:í~ form~jába be
erőszakolhassuk; egyik szút a kP.pzelllm P.rti meg, a másikat a sziv, 
a harmadikat a Hi, s az Hmb<'ri k1!vess<:gPk üsszegH sziiksége:-; az 
egyeternesnek felfogáHúiJOz. 

Amar. elv hivei szerint teltiLt mir1den ngy<\s IH\puek renclr.lle
tl\se (de ki szaliLa eléje fl rendeltr.Lf.:-;t ~ Ú!4 mikfint r ,lz az, rnít n"m 
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tudunk) valamely niszleges tisztet tülteni he, ilyen vagy amolyan ol
dalról világítani meg az igazságot, vagy annak egy részét, saját iro
dalmat, saját nyelvet ha~zn~'Llván e végre; s i gy minden. nemzetiség 
tulajdon útján jut el az egyetemes tökéletesedés nagy ezéljához. 

E:~; mégis a nemzetiség ezen, inkább er7.elgös és akademikus 
mint jogi fogalma volt az, mely a legközelebl.Ji harminc7. év alatt 
megváltoztatta Európa areznlatú.t, s P-pen mo;;t is mm;galmakat idéz 
elö a keleti határokon. 

N6metország. 
Nagyban ,;rezték annak hatását északi Európában. 
A Római-szent-birodalom a közép-kor ban létesítette az egyház 

és állam egységét, oly múdon, hogy rut•görizte azt, mi Európa né
peinél közös volt található: h1tent, hitet, törvényt, egybázjogot, latin 
nyelvet: s a kölcsönös érintkezés déli Európával, ha egyrészt össze
ütközéseket sz ü It, másrés7.t tevt;keny ?s erővel teljes életet táplált. 

E politikai-vall~ísos bélyeg t:>lmosódott a Vallitsujitás ide
jén s a harmiw::r.-éves háború alatt, melyek által tiszak, lerázván 
magáról a dél mérséklíi kötelékeit, fejedelmi beavatkozásoknak lett 
kitéve, melyek azt lett!R.csonyították. A westphaliai béke újra gyúrta 
Németországot; sok egyházi, váhts:~;tás alít eső fejedelemséget örökössé 
tett, másokat megnagyobbított, és mindenekfelett elkülönö1.te a ka
tholikmwkat a protestansoktól. Az elöbbiek feje a császár vala. Mint
hogy ez szokás szerint az osztník húzhól került ki. a birodalom és 
a c~ászár eltL;rö t'•rdekek befolyása al~ttt állottak, s igy bent féltékeny 
vet~lytársak val{uutk; kifelé pedig minden egyes állam függetlenül 
míiködött, annyira, hogy béke és l11íború felett határozhatot.t, ~>ZÖ

vctségeket kötbetett ; némel.v fejedelt•m erősebb volt, mint az egész 
birodalom együtt véve; u szövetséges hadsereg csekély, nem egyön
tetü, gyakorlatlan ; a központi hatalom és tekintély annyira lankadt 
vala, hogy külön szövetségek jöttek létre, mint p. o. régente a svéd, 
a. Hansa, a schmalkaldi, s késöbb azok, melyeket az északi-báború 
idején, továbbá XIV. Lajos ellenében L;s a spanyol örökösödési küz
delmek a.Jkalmáhól kötöttek. A r-sásztír nem bocsáthatott ki általános 
érvényíi állam-pgyiratokat, s midőn VI. Károly császár halálával a 
korona egy perezre a bajor házba került, a birodalmi levéltárat az 
osztrákkal oly annyira ös~zekeverve találták, hogy nem volt mód 
benne ,-szétválasztani azokat. 

Németország tehát, névleges függé<>ben egy családtól, fejedel
mecskek közötl feldarabolvu, megfeledke:.~vc a régi szövetségröl s azon 
időről, midőn a keresztény müveltség élén vezérü! járt eiül, idege
nekkel frigyesülve, hazafias érzület nélkül tespedett Európa közepett, 
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mely a német névvel a lu~ta~>ág és jószívű durvaság eszméit kötötte 
össze. 

Napoleon önkényesen [osztogatta a fejedelmeket, s birodalini 
javakkal kárpótoita azokat: a honnan új igazságtalanságok, erőszak, 

rablások s ama kárhozatos inger, melynél fogva mindenki a szofu
széd rovására akart emelkedni. Az 1815-iki békekötés alkalmárai 
igen jól lábra lehetett volna állítani a német nemzetiséget, de annyi 
erőszakoskodások és az után, hogy 350 német-állam köz~il csupán 38 
élte túl társait, tiszteletet negédeztek a törvényesség (legitimitas) é8 
a hagyományok irányában; úgy hogy a Sr.öveti:i~gbe csak a regi csá
szári területeket foglalták be, kizárván !lZ ujonan csatoltakat, példáúl 
azokat, melyeket Poroszori:iz1tgnak és Ausztriának biztosítottak. A 
napoleoni kényuralom peldíti a fejedelmeket ciszoktatták a népies 
szabadságoktól; az apró uralkodók gyanus szemmel nézték ar. igaz
gató hatafmat, s a birodalmi gyíílés valóban kén y binijokká tette ma
gát, minek folytán meglar.últak a Szövétség kötelékei, bár mily jól 
voltak legyen körülirva annak szabályai s meghatározva a gyakorlat. 
Zürr.avaros sokféleség a törvényekben,, szabályrendeletekben, szakás
jogokban; sok helyt még mindig fennli.llott a földesúri joghatóság, 
a nemesi telkek kiváltság~t, a hííbériség; egyenetlenek valíma.k az 
adók és vámok, melyektöl néhol, mint példáúl Mecklenburgban és 
Hannoverben, a nemesek és a papság mentek maradtak. 

Törekvések az egységre. 
Poroszország, nem rokon alkotórészekkel és mesterkél t határok

kal, fejébe vette, hogy neki rendeltetése egységeBiteni Németorszá~ 
got, s ebben ö ama nyiltsággal járt el, mely magukat a hibákat is 
diadal alkalmává változtatja át; s a német emlékek l'S remények köz
pontjává tette magát. Egyetemein az értelmiségek virágát gyiijtötte 
össze; egyetlen asztal köré akarván csoportosítani a külömbözö pro
testans felekezeteket, a köziga:t.gatási mindenhatóságot egész a lel
kiismeretekig kiterjesztette; a vám-szövetséggel Németország legna
gyobb részét összefíízte, hol hasonlíthatatlan vásárok, gyárak, könyv
nyomtató intézetek, egyetemek hozták ö::;~;ze azokat, kiket a politika 
elválasztott. 

Akközben forrongtak az elmék, s amit német bölcselet, mely 
egyedül a tiszta rszre támaszkodva, isteniti az embert. hajlandókká 
tette a. szellemeket megvetni minden hagyományt, hogy tisztán ész
beli eszmék alapján építsék újra a társadalmi intézményeket. A de
mokratikus szellemet, mely ama bölcseletből szülernlett, mindinkább 
JJ.ekitüzelték a tanúló egyletek az egyetemeken, a titkos társulatok, s 
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az iralok, melyek lerontolttik a tekintélyt, ostorozva a fejedelmeket. 
kik gyengék az erősekkel szernközt, és kényurak a népek ellenében. 
A vallási risr.ályok, melyektül egy hitetlen és positív sr.ázadban nem 
igen tartottak a királyok, várntlan elevenséggel keltek új életre; de 
ba némelyek ösr.inte meggyöiödésből s az egyéni vizsgálódás jogával 
élve küzdöttek e téren, legtöbben, a vallás leple alatt, polgári sza~ 

badságokért és törvényes intézményekért léptek ki a sikra, vagy pe~ 
dig a rationalismust alkalma~.titk az ember és a társadalom életbe
vágó feladatainak megoldásítban. 

Saint-Simon és J1'ourier Francziaon;zú.gból külömbözö módon a 
társadalmat felforg~ttó tételeket bor!:iálottak vilúggú; Leroux Péter 
folytattil amaz apostolságot. Újabban Herzen igy kiáltott fel: "M'i 
nem építeni, hanem rombolni akarunk; •)jen a romLohís, éljen a 
zürzavar, éljen a halál. u - Bakunine (t 1H76) pedig. kiszaLadúlva 
Siberia bitnyaiból, "Le kell rontani minden újkori intézményt: egy~ 

házat, államot, ti~>zlségeket, bankot, egyetemet, kür.igazgatást, hadse
reget, rendőrst~get: le mindez erősségeket, melyeket a kiválb:níg emelt 
a proletár!:iág ellen." Proudhon és Feuerbael1 a fejetlenlll;get hirdet
ték; Louis Bianc pedig valósította azt, midön megteremtette a mun~ 
kásokból illiott kormánybizottllágot a munhtsok részére·. 

Miért is sokan forradalmat helyeztek kihílállba, rnely fel fogná 
forgatni nem c~ak a vallást, hanem az erkölcsöket i~; egy új har
mincz~évell htí.uorút, rnelyet fegyverrel vivnának, miulán két évtize
den keresztül a ::;zószékeken, a "ajtóuan, dalokban k8szitették azt elő; 
ll mely mellett a fran('zia forradalom ellak pt'tsztorjáték lenne, mi
ként Heine mondotta, ki P1írizsból ::;zitotta a tür.et. 

Az új ü;koláva.l, mely tillztán l;llzbeli elm!:letektöl buzgott s a 
népfenség elvén nyugodott, ellentétben állott a történeU illkola, mely 
megvetve a fec::;egö kamarákat ll az akademik•m képviseleteket, el~ 

!:iöbbséget adott a tartományi rendeknek, melyek az Öii német jogból 
s a középkor főúri, polgári •Ís egybítzi kiváltságaiból szítrrnaztak, s 
ugyanazért nem ingat11g véleményeket, hanem positiv szabadságo
kat képviseltek ; 1:' melyek újból rendezve egyedül lennének képesek 
megakadályozni n közigar.gutási és kalomti önkényt ll a mmzetillég 
elpusztúlá:-;át. Az lij iskola nézeteiben még kevéllbbé osztozhatott 
A u sz tri a, me ly, orszúgokból álló birodalom, külöm bözö időben s kü~ 
lömbözŐ föltételek mellett alávetett nemzetek szövetsége lévén, a leg
ellentétesebb külömbségeket tüntette fel a törzsek között, melyek 
nagy reszt történeti alkotmáuyolmak örvendettek. A vám-szövetllégbe 
nem léJthetott az Le m~tgy~:~r é~:; ola::~z birtokaival, ezek nélkül pe-
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dig nem akart belépni. A nem~elis~gi e:szme l1ivei oda törekedtek, 
hogy elszakitsák a szl:í.vokat a ném etektől, s 11z Ausztria irányában 
ellenséges iratok özöne egy összeeskii\Út árult el, melyben a sza
badelvüek cselekvő személyekül swrlltték magukat feltiintetni, holott 
pedig csak bábok valának. 

Poroszország 
A szabadelviiek A usztriitt, vagy annak miniszterium1ít, minden 

törvényes haladás ijesztöjének tartván, Poro:szországhoz csatlakoztak. 
vagy azért, mert ugy hitték, hogy el van határozva velök mc,nni, 
vagy, mert kényszeriteni akarták azt e;~,en negédelt r~tga:szkoditssal. 

A porosz mtgyravágyús, mely I. F'Prene;~, halála ut1Lll kevé:sbbé rPj
tözködött, megzavarta H.maz összhangot A usztriával, ruelyet a Szent
szövetség hozott Idre. M ig A wsztria, ll .Júzseff.-·le aprúeseprü félté
kenységek pólyú,jáua hnrkolva, nem tnclott nyiltan u katlioliku~ok 
élére állani, s a m1bodrendii b11jor hatalomnak engedtr át It primú,s
ságot, Poros;~,ors~:í,g az összes prolestansokat egyetl,ln hitvallásban 
igyekezett összehozni a külni s~éke:>egylHíz körül. Ausztria népessé
gét sokfP!e nyelvii alattvalók t.es7.ik. melyek közi\tt a :szlíLvok tulsuiy
ban vannak ~ númetek felett,; Poroszort;zág, melynek alattvalói kö
zöl alig egy hatod réf;z nem némut, hízelgett a gondolkodó rsznek, 
kegyekben részesitette a tudósokat.; kis államokkal kvén határos, 
elég iigyes volt megnyerni awkllt magának, s másra háritani sajtít 
szigorám1k gyülöletes voltát. Ausztria, megcl:lökönyö~ödve a patriar
thalis rendszerben, rejtegette még a jót is, a mit eszközölt; Porosz
ország kikürtöltette azt a hir-név osztogatói által. Virágzó anyagi 
helyzetben lévén nem annyira nagy bevételek folytán, mint inkább 
a vámokon és a hadsen•gben történt megtakaritá~ok által, egyete
temeire kitiinö embereket hivott meg, s a királyok tami<·sába is be
vitte azoktLt; a Lippe közvetitt'•stível az Ernset összekötötte a Rajnít
val s következéskép a Fekete-tengerrel; siettette a birtokok és első

szülöttségi javak kibonyolitá~át az eddigi nyiigökből; a pam:sztok fel
szabadítása, melyet Stein és Hardenberg terve szerint vittek keresz
tül, szaporitotta a tevékeny polgü.rok szitmát. Sziik:ségd érezték az 
államok jó rendezésének, mely polgári politikai testté fíízné Öbt;Ze azt, 
mi csak tartományok halmaza vala; de a király so ba sem akarta 
beváltani az l 813-i ki ígéreteket, melyek alkotmányt helyeztek kilá
tásba; csupán tartományi gy üléseket engedett meg, hol képvisel ve 
lennének a kiilönbözö rendek és polgári testületek, tanácsadási jog
gal az adók körül; de a nélkül, hogy javaslatokat tennének a kor
mánynak; :söt a király azért is megharagudott, mert a rajnai tart9-
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mányok azt k1;rték, hogy tovlthbra is fennmaradjanak az esküdtszé
kek, miként a franczia uralom alatt. l V. li'ridrik Vilmost koronázá
sakor a tartományok követei ernhikeztették atyja igéreteire s érté
sére adták a vítgyu.t, mdy eg-yforma alkotmímyra irányult; s ö csu
pán azt engedte meg, hogy a rtmdek közzétehessék vitáikat, mely 
uton kifejezhették ohajaikat s hiztositékokat ],érhettek. Azonkivül sza
had lett a közlekedés Róma <':s a pctpság között, s méltímyos a köz
hivatalok megosztúsa, nem zúrva ki a katholikusokat v11gy az izraeli
tákat; végre oda jutottak, hogy östize kellett hívni a mindig igért 
és mindig elodázott általáno~> országgyíílé~;t. A király, ki tanúini 
szeretö, lelkiismeretes ember s a történeti iskola híve vala, a gylilés 
megnyitásakor tiltakozott az írott alkotmányuk ellen; inkább -
mondá - az ország előzményeire s a király t;s az alattvalók kö
zötti összhangTa kell támuszkodn i. E hang s az országgyülésnek 
engedett szíík hatáskür elvt>t.ték a kedvet, annyira, hogy a rendek 
haragosan szétoszlottak, s a kin'tly nem 1\rzett magában hajlandósá
got ujból összehívni azokat. 

Akközhen erösbiidött u n,·~pies áradat; a különböző országok 
tartományi Vllgy egyeteme:> gyülései mindinkábh szaporították kérel
meiket, s ar. engedmények korát a követelúsek kora váltotta fel. 

Lengyelország. Panslavtsmus. 
A szláv népek mindamellPtt, hogy kiilönböző idegen uralmak 

alatt állanak, eredeti müveltr:H··ghől származó jó és rosz tulajdonokat 
őriztek meg; a gondolat fejlesztését aláhelyezik a hiszemek mélysP
gl;nek ugY; hogy a tudományokat és a haladást csúpán csak vallá
sos s?,empontból fogják fel; tisztelik a családot, erkölcsi kiváltsággal 
ruházva fel az atyát; s innen szármnztatják le Jt közhaza szeretetét 
.s a tiszteletet a tekint,;ly iránt. Ji; patriarchalis rendszerből kifolyó
lag most i~; fennáll közöttük a föld- és személy-swlgaság, melyet 
az életmód egy~zt>ríísége mérsékel; s a tisztelet a mult iránt ragasz
kodókká teszi öket ugy a szokásokhoz, mint a nemzetiséghez, melyet 
a nyelv képvisel. 

Oroszország az 1831-ikí forradalom után eltörölte Lengyelor
t-:zágot azon részében, ruelyet az 1815-iki szerzödések biztositottak 
neki. Más részei Ausztriának és Poroszorsztígnak jutottak, s miként 
az igllzságtalanságokkal történni szokott, mindkettöre nézve zavarok 
és eröszakossíLgok forráF:nívá váltak. Ausztria semmit sem igért, s 
félszá;>:adon keresztül ideiglenes kormányt hagyott meg Galiczíáhan 
és Lodomériában. A porosz :Fridrik-Vilmos nemzetiségről és alkot
mányról beszélt a lengyeleknek, de mindent elkövetett, hogy néme-
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tekké tegye öket tisztviselökkel, h1izasságokkal. istenitisztelettel. a 
honnan visszavonások és elnyomás ered tek. A kormány ~zabályozta 
a paras:r.tok állapott'Lt. örök birtokul adva nekik a földeket. melyeket 
zálogban tartottak; miht is a megváltott és hirtelen meggazda~o

dott parasztok elismeréssel vannak a kormány irimt, s a1.on édes 
reményben ringatják magukat, hogy a tudatlan és lusta nemzt>ti ne
meseket sikerülni fog nekik leverniök nem politikai, hanem társa
dalmi forradalomban. S a poseni és boroszlói országgyülések már 
szabad sajtót kivántak és a nemzetiség tiszteletben tartású t; mely 
szavokat az Európában elszórt szlávok számos iratokban visszhangoz
tattitk. Ezeknek titkos összeköttetéseik voltak Posenben, Sileziában, 
Galieziában, Lengyelországban, s?Metkezésök központjává Krakót 
tévén, mely V<iros a három osztozkodó hatalom birtokai között sza
badnak maradt.; s 1846 febru:í.rbnn fölkelt, hirdetve 1:1. :-zláv nép 
feltámadását. 

Galiczia részt vett amaz eliíkészületekben, s <'sakhamar letérve 
a törvényes útról, forradalommal tett kit:u;rletet; de mig a nemesek 
részvevésre buzditják n nc\pet, ez ime, ellenök támad s gyilkolja öket 
annak Vll.dságával, ki százanokon keresztül szenvedc\tt megahíztatri.sért 
áll boszút. Az emberies érzület felbízadt e hgyetlenkedf;sre; s mint
hogy egy irlö óta mind azért a roszért, a mi Német- és Olaszor
országban történt, Ausztria volt a biinbak, azt akarták elhitetni, hogy 
ö lázította fel ama. csőcseléket, s fejenként fizette meg az iszonyatos 
mészárlást. Ausztria visszautasitottn a v1í.dat; ostrom1íllapotlal meg
ffikez1e az orszítgot; s hogy lec:sillapitsa a meg-megujuló izgatott
ságat, eltörölte a Hzekérrel való szolgálmányokat, megsziintette az 
ingyen-napszámmunkát, melyet a parasztok szénakll.szálás idején és 
csépléskor tartoztak teljesíteni, s megengedte a ~;zolgáknak, hogy 
panaszaikat egyenesen a kerületi főtisztviselöhöz nyujtha~;sák be (1846 
apr. 13). Igy haladt ö gondviselésszerü küldetésének utj1ín a közné
pek felszalJaditlí.sában, lenyomván a nemességet a trón javára; de 
ezzel egyszersmind előkészitvén a nP.p és a ~:~zabadság diadahít. 

Poroszország fegyver-erövei nyomta el Pollent, mely esatlako
zott am11 mozgalmakhoz. Azutlin a három védő hutalom Ausztriához 
csatoltnak nyilvánította a krakói köztársasítgot, mely utol~;ó marad
ványa vala a lengyel nemzetnek, kijelentvén, hogy a mint szabadnak 
tartották azt fenn, ép ugy hatalom alá is vethetik; annyira minden
hatóknak hitték még magukat, és jognak saját önkényöket. S a szláv 
népek között gyarapodott ama nemzetiségi erjesztő anyag, mely rá-
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jok nézve nem akademikus elméletek lepúrolvúnya. hanem há~i ér
zületük messzebubató kiiLradása vala. 

De a p a n s l a\. ism us. mely~t ama népek gondolkodó egye
dei hirdettek, könnyen Oroszors~ág: kizárólagos hasznára válhatik 
vala. ha PZ kö~pon tjiLvá tt>sr.i magát a hetvennyolcz milliónyi sr.láv 
néps(·gnek, mely 'J'örökorHztLg, A usr.tria és_ Poroszország között vnn 
megosr.tra: annál is inkább, mert a nagyobb tömeg már uralma 
alatt áll, s mert valamennyiöht összefür.i a patriarehalis kötelékkel 
és a vallú~sal. 

A esehors:dt~i szl:í.vok, kitiinö tehetségek, virágzó ipar, meg
ujult irodalom birtokában, visszuidlitani ohajtották a szlár nemzeti
séget, de hogy megóvjak függetlenségöket Orosr.orszitggal szemben, 
maguk köré akarttik volna gyiijteni a különbözö szláv esal:ídokat, es 
szlávvit tenni Ausztriitt, ha megszünnék az német len ni. E törvényes 
törekvés élén Pnlatky lis Sehafarik :íllott:tk, kik azt tettekkel ugy, 
mint iratokkal elö:,;egiteni iparkodtak ; éll•nk tev,~kenység fejlődött ki 
a részleges javítások köriil; s J 844-ben megnyervén, hogy óhajaikat 
a trón el1i vihessék, a csehek hazai nyelvök hivattdos has~nálatát, 

a lottójitlékok e!Lörlését kérték s azt kivítnták, hogy az országgyülé
sen többé ne osztrák, hanem hazai rnttgnits üljön eiül. Ausztria be
leegyezett némely kérelmekbe, másokat vis~>zautasitott; a nagyon 
me rész követelöket börtön be vetette. 

Frankfurti parlament. 
A demokratli.k gyüzelmH SchweiezbH.n a Sonderbund fölött ked

vet adutt szúrnypróbálgH.tásokra Barlen L;S Würtemberg ellen; ar.ut.án 
a p:trizsi forradalom gyulasztotta ki a sziveket, annyira, hogy a po
rosz király jónak látta megigl;rni az országgyülést, e koronkénti csa
logató étket. Minden lépést, melyet ö tett, aikaimul hasznúltak fel, 
hogy szemrehítnyúsokkal illessék Ausztriát, midön ime, kitör a forra
dalom Bécsben (184~ febr.) s megigérik ott az alkotmimyt. Német
ország rögtön lángot kap; lobogtutják a vörös, sárga, fekete szinü 
zászlókat; a kérelmezések követelésekbe mennek át, a vitákat lázon
gások váltj:ík fel; Münchenben a tanuJók elüzik Lola Montest, a ki
rály kedvese t, ki kiüzette a jezsuitákat, s a király leköszön ( márcz. 
17). Berlinben egy felkelés alkalmával sokan elesnek, s Fridrik Vil
mos k,~nytelen jelenlétével tisztelni meg a ketszáz holttestet, azután 
amoestiitt adni; s hogy kivonja magát a torlaszokon győzök h<ttalma 
alól, kik szinpadiasan lengő tollakkal és vitéz-övvel díszítve énekel
ték a népek tavasz-dalát, német királynak kiáltotta ki magát; mikéut 
a többiek, íí is alkotmányozó-gyüh;st hivott össze, de midön látta, 
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hogy a fejedelmi jogok után is kinyujtja az keztít, v11gy inkább mi
dön vissz!tnyerte erejét, ugyancsak a tiib!Jiek módjitra ö is fdoszlaUa 
azt, alkotmányt ígérvén, mely a gyiilt~ke;"ct ú.Hal vallott elvekre lesz 
vala fl'ktetendö; s aHö;"IJen ujitásokat. lw;"vú,n un a tiirvt··nyke;"és te
rén. Valóban össze is hívta a kamaríLkat (1849 aprilJ, de e~.ek ha
tározott ellenztiki áll1íst foglaltak Hrandenunrg-Manteuffel miniszter
rel szemben, kitö] nem akarv{m a kiníly megv;i]ni, feloszlatta a ka
marákat. 

Késöbb szentesitelle ;Lz alkotmányt (1850 fehr. 12), mely a 
balgához hasonlított. Azon kivül, hogy kikiídtotta az egyenlöséget, 
eltörölvt;n a kiváltságokat, a hitbizomli,nyokat. a :szolgálmányokat, 
megadta az a szok;ísol:i t;zahadságokat; a t i::;z tviselöket IJiztositotta a 
feljebbvalók önkénye ell<~n: szalJadnak hagyta a lclkiJsmeretet, a val-

. lást, az oktatást, a tánmlúst; a:.~ egyházHk, teljesen egyenlő l!'Lbra 
állitva, semmiféle kötelékkel nincl:ienek fii;"ve az államhoz, s közve
tetlenül érintkeznek s11ját fejökkeL 

.Mig a belügyi kérdések imígy forrongtak, Poroszor!lr.tíg felhasz
nálva a kedve;"ö alkalmlikat, <~::;atolt területeHel javitani igyekezett 
rol:iz földrajzi alakján, s a N émet-szövetsrgbe vP,tette fel !:izlá v bir
tokait. 

Németország kiilönbiizö tartományaibim mtír n Ml-iki forradal
mat megelö;"öleg is tevt;keny volt a libernlismus, s mttjdnem mind
egyikök megnyet:te a (•ensura. eltörhisét, n lJIII'mlldik rend részesité
set a törvényhozíLsban, :s a váLLsztási jogok és a törvénykezés némi 
reformját. Midön aztán 11 mmzetiség oly sokat hesztíltetett magáróL 
elérkezettnek látszott az idií mt•gérlelui a hos::;:.~lis reményeket, szo
rusabhan füzvé11 össze N émetors;"ág kiilön bözö tagjait., ugy hogy :íl
lamok szövetsi~géböl s7övetséges tíllammá viLinának nzok. egyetlen 
alkotmánynyal, lobogóvtd, diplomaezitíval. egy(~tlen és általános IH;
met honositási joggal; egyetlen fil alnt.t. mely harminezhét fejede
lemnek valódi feljeuhvalója lenne, ~ mely valamennyi népies szabad
ság kútforrását képezné. E terveí'.et megfosztotta függetlenségöktől 

a különbözö tartományokat, melyek közöl n(~melyek, ugymint Ausz
tria és Poroszország, elso rendü hatalom lévén, lehetett-e hinni, 
llogy hajlandók le:;znek alávetni magukat egy vidasztott főnek? 

(1848) 
A tervezetben tehát több elmélet volt mint gyakorlatiság: de 

a tudós németek, ha egy elméletet felállitanak, komolyan és maka
csul alkalmazzák azt. Rózsás napok voltak azok, midön hittek a 
közvélemény mindenhatóságában, a uékés forradalmak b ~tn, a felvi lá-
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gosult akaratok tulnyomó erejében a fejedelmi fegyverekkel s 11.1. 

ntczai bösz dühhel szemközt. Miért is ötven tndós, összegyülvén 
Frankfurtba.n, vitatkozni kezdett a har.ai érdekek felett; s érezvén, 
hogy a közöDHI··g támogatJa üket, unnyinL mentek, hogy alkotmányor.ó 
gy ülésnek kiáltották ki magukat. A népies Németország lelkesülten 
tapsol ez uj, tisztim erkölt·si hatalomnak: a fejedelmek is engedtek 
a felhivásnak; s eg1;sz N émotorsr.ág követei össr.együltek a frankfurti 
Sz. Pál-templomban, hol uz elsö helyet a hesseni bátor Hagern fog
lalta d (máj. lH). 

Elsü lc\pci~ííl ogy kör.ponti hatalmat kellett teremteni: de a fe
jedelmek fogtHí.k-e azt vúlasztani, vagy pedig a nép? Az e körül 
folyt vitában a köztársaságiak nyiltan sikra szállnak, s Blume és 
más bajtársak csattogó tapsokat aratnak, mig ellenben lehurogatják 
De Vincket és rnindazokat, kik a tört9neti jognak elsöbbség11t adtak 
a nepfensúggel szemben. Elkerülhetetlenül szükséges lévén egy köz
ponti hatalom fdállitása, Gagern azt javasolta, hogy valamely ural
kodó-házból a gyülekezet egy r~ászári helyettest válaszszon, ki ne 
legyen felelösségre vonható. A választás ausztriai .János föherczegre 
esett, ki sr.abadelvüs6g hirében aliott; s minisr.teriumot rendeltek 
mellé; és rügtön felosr.latták a r?gi diététt, mely rz idő s7.erint már 
csak fejedelmek képvisfllete vala. 

A nemzeti gyiileker.et igen sokat nyert az által, hogy magát 
Ansztri~ít <'·s Poroszországot is ~énys7.eritette meghajolni a német 
egység hitágazata elött, s elismerni egy hatalmi fensöséget; bátra 
volt még ujjászülni a nemzetet az által, hogy szarosabban összefüzze 
tagjait, kiküs7.öuölje az idegen részeket, visszaszere7.ze az elszaki
tottakat. Mindez fél Európa ujragyurúsát tette sr.iikségessé; mi tör
ténik? a gyiilekezet, rnely a nrpek képviselöj,\nek tartotta magát, 
mindent mert, H miként a tanácskozó testiiletekkel történni szokott, 
azt hitte, elégséges végz!\seket hozni és rendeleteket boc~>átnni ki. 

Elsö sorban az alap-jogokat vették uonezoló kés alá, s logiká
tól és költél'zettöl, tudománytól és lelkesedéstől duzzadva áradoztak 
a végnélküli vitt\ k ; megnyervt;n a szólás-jogot, rnindenki tudományt 
és ékesemr.ólist akar fitogtatni; rnindenki ohajtja a közönség tapsai t, 
a hirlapok magasztalását, ar. ifjuság üdvkiáltásait.; mindenki pártföül 
kiván Teltiinni a világ elött. ElvontsíLgokba tévednek tehát annyira, 
hogy a ker.detl<~ges józan f\szt. is arrzul ü tik; ideálra kaesingatnak 
a helyett, hogy a lcítesithetüt karolnák fel, ;; összeegyer.t.ethetetlen 
P-llenrnonclásokua k1werik magn knt. H n ge minden v nl! ás kir.árás1it 
javasolta, mig Dülling1~r nwgiiiLjolt. a fH'tpa tekint?lye Pliít.t; nc\mPlynk 
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a ha~ára szoritkoztak, mások világpolgárokul viselték magnkat; egyik 
óva intett az idegr-n ügyekbe avatkozástól, a m:í.sik bnílgó propagan
dát akart; kikiáltották a nem~etiségPt, s azalatt eltapodták rs átko~
ták Lombardi itt, me ly aílért kelt fel, hogy viss~as~ere~ílfl aílt; magasz• 
talták a német érzületet, ,;s gyalázták Rad1~tzky hadseregét. A nBm
zetiségi kérdés, rnely oly egys~erünek látswtt, igfm Lonyulultnak 
bizonyult; németnek nyilváni~j:'tk Dánia némely részeit, s Poroszor
S7.ág magára vállalja. fegyverrel sílerewi vi~s~a azokat: tPh:í.t kinn 
háboru, benn egyenetlenség, s fidkelés l!'mnkfnrtban, hol meggyil
kolják Lirhnovs~ky herezr.get, Auersvalrl generálist {•s töub másokat. 
Helyreállván a rend, a parlament ílür~nvaros fenyBg·ett;ssd töltötte 
az id öt a helyett, hogy alkotn i sietett volna; s igen nagy idegen
séggel viseltetett Ausztria ir:'mt, annyira, hogy a N1\met-:'Jzövetst;gbe 
fel nem vehetőnek vitattl\ azt, ki más n1;pek IliJött uralkorlik. A 
követke~és a~ lett, hogy A us~ tri a minrlen módon akatr11i.lyozni igye
zett annak miiködését, annál inkább, mert ö rámutathatott 11. szahad
ságokra, melyl:'ket n•ípeinek engedett. Határozottan viss;r.autasitotta 
az egységes Nt\metors~ág fogalmát (184!-l). Hogy uj alakot nyerjen 
az, ö is akarta, de ugy, hog-y a kiilfólddAI flzemben erövel teljes le
gyen, s minden tagjában s~a!Jad maradjon. Poro~ílors7.Ítgnak sem 
igen volt ínyére, hogy a parlament döntsön sorsa füliitt; más feje
delmek tiltakoztak egy oly központi hatalom ellen, mely megcsonki
taná az övéket. 'rörténeti emlékek nyomán arra a gondolatra jöttek, 
hogy császárt nevezzenek, de esak hat évre; s ilyenül a porosz ki
rályt üdvözölték; de a hatalmi fensö~ég után Vt11ó vágy nem vaki
totta el őt annyira, hogy ne látta volna, mily karos következményü 
lenne a valódi tekintélyre nt>zve e névleges feldiszités, mely snjá.t 
országát is a központi hatalom alattvalójává tennr. 

Németországi zavarok. 
Akközben az alkotmányozó-gyülés húboru-esii:közül szolgált a 

részleges kormány0k ellen; s a radicalismus fölemelte fejét, orösza
kosaa akarván megoldani a kérMseket. Hecker Fridrik és Struve 
Gusztáv lázitják a népeket (april 15); a fővárosok mindenfelé föl
kelnek a fejedelmek ellen, a kamarák a kormtínyok ellen; a lauter
bachi népgyülésen, a hesseni választófejedelemség határán, Prinz 
tanácsos orgyilok alatt esik el; Struve, Brenta1.no, a lengyel Mi,.ros
lavszki mindenütt ott teremnek, hol fölkelí~st kell létrehozni, vagy 
fenntartani; Poroszország siet einyornni a lázongásokat, belátva, hogy 
az o hajtott egység nem igen felelne meg Németország szíikségeinek 
és vágyainak. Hnszonkilenr,z állam elfogadja a frankfurti alkotmányt, 
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de ezek a kicsinyek; mig Poroszország, Hannover, Szászország kü
lön frigyet kötnek a belső és külsö ellenségek ellen, s a végböl, 
hogy egy jobb szövetsrget lwzznnak 11\tre annid, melyet az alkot
mányozó gy ü léH kiokoskodott; és sok fejedelem esatlakozott hozzfijok. 
Az alkotrn:ínyozú gyülés, m~<ly a legkedvezöuu elöjelek között kezdette 
pályáját, nyomoniltul végezte azt ue; az örök igazság elveit hirdette, 
L;S igazságtalan h:'tuorukra sarkalta az embereket; a törvényességet 
hordozta ajkán, és lúzudúshoz jutott, s aíl országot, melyet egyesi
teni akart, még inkább mego~ztotta, rnint a hogy elübb vala. 

Osebország. 
Ausztriúban a (•seh ek egy gyiilést hivtak ös~1.e (1848 márcz. 

12) W t>Ilzebuadba, hol n különféle szláv nemzetek s a hitvallások 
egyenjogusit(u;iLt, Csehországnak Morvával és Sileziával egy közös 
képviseleti gyülekezetben ös:-;zeolmsztitsát kérclmezték. 'l'ovábbá ki
vántfik, hogy a kö1.ponti korm1ÍilY az orsz:íggal szemben felelös le
gyen; 1L nemzei-íírséget felfillit:-;ák; minden Iliibériség megsziinjék. 

Megnyervl;n, a mit ohajtottak, a csehek nem gondoltak elsza
kadásra Ausztri:í.ttil, süt inkább fdhi\ták a külünféle lázongó nem
zeteket, hogy túmop:assák a megingott birodalmat, mert csak az 
egyégbül fakadhat !IZ erő. Majd egy :-;ziÍLV gyiilést hivtak össze 
(jun. 1), hol a len~yl'l-ruthen, szerb-illir-horvát, és cseh-morva cso
portok, visszautasitván a szláv népek egyesülését a németekkP-1, ki
jelentették, hogy Ausztria rís MHgyarország szláv nemr.etei és közsé
gei egyetlen népet képc1.nek azon ezélból, hogy védelmezzék saját 
nemzetiségöket, s megszerClzzék az ehhez kötött jogokat. 

De nem oly könnyü dolog volt ám megtestesíteni a1. elméletet, 
vagyis megnyerni a fajok egyenjogusitását, akár a magyaroktól, kik 
oly sok, mindenféle nemzetiségii népet tartottak szolgaságban, akár 
a lengyelektől, kik között a ruthenek vagy kis-oroszok régi telepit
vények, nyelvre különbör.ük, és boszantó hübériség alatt nyögnek, 
melynek kötelékein mrig az 1831-iki forradalom alkalmával sem 
akartak legkevesebbet sem tágítani. 'rehát csak egy szövetségre kel
lett szoritkozni, mely az összes szláv nt';pekct összefüzze az osztrák 
fennhatóság alatt. 

Hanem e szövetst:g a kö1.vetitő megállapodások szokásos :.or
sára jut'ött, vagyis senkit sem elégített ki; a bécsi r'·s pétervári ka
binetek eselszövf\nyei, a demagúgok türelmetlcnsége s aíl aristokraták 
nagyralátó nigyai oda vitték a dolgot, hogy Prága forradalomban 
tört ki azon ürügy alatt, hogy veszély fenyegeti a nemzetiséget, ha 
Ausztria összeolvarl N,·,meton;zfiggal. An~r.tria tflhtit. kénytelen volt 



32 -

ftJgyverbez nyúlni, hogy elnyomja azt, és Windiscllgriitz véres sikert 
nratott. Midön aztán az osztrák alkotmány kikiáltotta a néptörzsek 
egyenlöségét, a csehek belátták, mily hasznot húzhatnak abból a 
szlávok, s ugyanazt)rt a rsásuir p<'trtjára. álltak, tilLakoztak 1t. b!'~t;'!i 

fölkelés ellen, és eszközüket ajánlottak fel a lázarlilk mc~gf(ikez!>se 

végett. 
Magyarország. 

Erősebben volt érozhetö a formdalmi rázkódás Magyarország
ban. Egy igen eredeti alkotmánynak jutott az llirtoki'Lba azon oknál 
fogva, hogy sok rnindenféle nemzet van ott egymás mellett, vagy 
egyik 1t másik fölé helyezve, a nélkül még is, hogy valah<t elközö
siidtek volna; nem, még akkor sem, midün az uralkodó magyar 
nemzet az osztrák háznak vetP-tte <Liá magát. Igen gazrlag i·s méltú
l:lágokat viselö országnagyok, n.dományos r'·s más nenHlsP-k, kik a 
nyomorban is megtartják kiváltságaikat, egyiittesen a füpn.psággal, a 
szabad királyi rs más kiváltsá)l;OS városokbl, a já:-;z- f··s kún törzsek
kel alkotják vala a magyar népet, és P-7. t illette a jog választani a 
királyt, vele egyiitt törvényeket hozni, s kivetni az adúkat a ha.r
madévr~nk<.\nti országgyíil,~sen, hol Rarkantyúsan s kanloflan jelentek 
meg, s a latin nyPlvet használták; a tüubi nép;H'·g lizetett ú~-; semmi 
politikai joggal nem uírt. A kir~ly határm.ott a hri.uorú 1\s béke fö
lött., eskiivel kötelr,zte magát ti!lzleletben tartani az alkotmányt és a 
kiváltságokat; ha eskiijét megsértr1tte volna, a magyarok felkelhettek 
ellene. A nemes közvetetlenííl a királytól függött, ós semmiféle szol
gálmánynyal nem tartor.ott szemt'·lyéWI vagy javai utún; f!~yediil elütte 
állott az út nyitva a legHíbb méltó~ágokhor., a hivatidok ho?., a birói 
tisztekhez; ö ítélte a parasztokat ós swlgáit. De nr. ingatlanok eg-ye
düli t.ulajdonosa a korona vala, melyre m:Lg:;zakadás eselén viss?.a
szállottak. A has?.onélver.ő zidogha vethette, s hizonyos esetekben el 
is adbatta, de az első birtokosnak fennmamrit a joga szá1.nrlok mulva 
is visszaszerezni awkat. 

Minden község paraszt lakosai maguk vidasztották sajltt birá
jokat, kinek tiszte vala békíteni és a rendre felügyelni; különben 
pedig, mindamellett, hogy valamennyi teher vállaikra nehezedett, a 
kiváltságos osztály kormányzata és tiirvénykezú;i joghatósága alatt 
állottA.k. sPmmi legkiscub részök nem volt a kormányban, sem s?.a
vok a megyp,gyüléseken, hol kivetet.tók a IH;nz- vagy munka-arlót, ,;s 
saját nevök l:ien nem kP-zrlhettek pert a földesúr vagy a nemes ellen . 
. Minden nnp:ykon't nemes rs 11 papság ~·,vtmk,'·nt n1\gyszer tartottuk 
mp,gyegyüiP.kt., mp,Jy várlat r.melt a tis~tvi~díik vagy a magánosak 
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tollen nyilv1ínos v•;tségek miatt, s mint közigazgatási testülPt fogadta 
az udvari Kanr:...ellaria H a Helytart.útanárs rendPlAteit: s vagy viRz
szakiildiittP. azokat ~mját f;snr.v(•te!P.irt>l kisP.-ve, vagy végn~hajtatta a 
tisztviseliikkel; fdülvi:...sgálta a sr.ámadásokat, s meghányta-vetette a 
!Jelyhatúsági ügyeht. ~ megyegyííléRek érintker.és!JPII egymással és 
szemmel tartva a v•'•gndwjt.ó hatalmat, valódi nemzet-gyii!Pst képez
tek, melynek nem volt p1trja F.urúpá!Jan. A legaláLb hnszonnrgy 
éves mágnások, a f(ípapok, a lüen];ét. orsr.ág-zásr.lós, a piispökiik, fö
isptinok hpezb;k 11r. orsr.ággyt'ílésrn a felsií-táblát, melynek elnöke 
a palatinus vala, ki a királyt k•'pvisr.lte. N em súLm, hanem mél
t.ú:-;úg :-;r.eriut dönt.vru ar., a lmlutinw~ nagy tPkiutélyt gyakorolt. A 
vitlasr-tás alá t>l'•'tt alsó-táiJia a nl'mt>sek ren1h·letein~>k végrrbajtója 
ral a: de a fíílmt.alnm a megyPi dietáeskáklllíl maradt; s a követek 
nem térltdtek r,) a rn~<gy•'·ktiíl kapott utasil.ásokt.ól, melyek olykor 
igen r•'·sr.lr.teHen szóltak. 

A1. {Litalános nPmflsí fl!öjogokon kiviil a papság snj:'tt kivált::-á
gokkal is hírt. A n'trosok helyhatóságilag kr,ze]t,;k iigyeiket., sa kirá
lyi kormitny mindig kPrlvezdt lLZok, fel~zabadúlhsra irányt'tló törek
vrseinek. 

A p,JrlíLnilk aláretott 1.urtom{~nyok visRzaszerzP.se a.lkalmával, u. 

teriilet JegnagyoLIJ ro'·sr.A A ns1.tria birt.ukál.m jutol.t, me ly elárúsította 
a1.t; s ily mÍldPIJ rgy mnjorHÍtgi !Jirtokos osr.tú.ly keletkezr,tt, mely 
n•·m a hórliiA~búl vnttr en~dl't•;t. A usr.triának gondja roJt rá RZapo
ritani a nAm· nem1lS vagy is a Mki adót liwtö fiild••ket; egyr.ss!\get 
hozni JrtrP. a pamszt i·s fiilrlPsúr köziitt és mérsékelni emennek kö
vr.t.PI•'•sr~it: mibPII kitartással f'zr]t is rrt ,;s hli.lára köte!fl'!.te maga 
iránt a fi',Jd nrpr\1. Dr. az ősi faj, irígy S7.illl1ITIPI nr:...vr\n e niivekvö 
uralmat •·s rnnkar· .. ~úl ragaszkodvrí.n ki váltsrigaihoz, fP.gyl'ert kr;szít.rtt 
czekbíil Ausztri;~ nlhm. 

Ugyanazon lr.rí'tlet.en tdtitt magyarok, szlrí.v11k, rtPffil~tck, oláhok, 
görögök, a]Lánok, örm,;nyek, zsirlók, Cílig:í.nyok rlnck együtt. A ma
gyar marhát tenyrsr.t r>s fiildct míível; 1\ német kereskedik t'·s há
II}Íiszatot ih; az oláh vendPglöt tart; a tótok és horvátok földmüve
lök és kereskedők; a 1.sidók 4s örmények ü1.érek és bérlök; IL f•zi
gányok va~; munkúkat krszitenek, zenélnek, kárt.yiÍ.t vetnek; a szlo
rákok v)1.en szállítanak, vadásr.nak, fuvaroznak. Mindezen néps!\gek 
szokáR jogokl;al, vagy n.í', 1•gyesiilrs irlején biztosított. kiválts:í.gokkal 
kiilön hatós:igok alat.!. f.Jtr.k, s mindr.11:yik fölött magához hasonlók 
hoztak it!\letet. 

Hasonló volt nr. iigykezr.lrs a MagynrorRzágtól lllküliinzött Er-
XIX. H 
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dP.Iyben i,;. E fejP.dP.IP.msP.g 1774-bPn fllfogadta az osztrák prRgma
tira sanrtiot, lemondván fejflrle!P.m-választá~i jogáról. 

NA vp,gye rosz lli;Vfm az olvasó. hogy Pnuyit irlöztiink egy oly 
alkotmány mP.llett, mely úgyszólván m..:g tt~gnap elrWllll kP.pbnn {L\). 

rázolt.a a küúpkort s ma mtír c·sak pns;"ttt r;mJP.k '). 
Oly annyira különböz(í ruíp~r>gekt>t r>rdt>k-Hgysr>gue ,;f-l e~yenlö 

köz igazgatá~ ahi. vonni nr.m tíí:r.tP. m11ga t> l P. <~zP.li'll A ns~.tria mi n dari
dig, mig JI. Józsrf!:'t. IDill!; nem l'PSZflgÍtet.t.P.k It frllnr•zir~orsztí.gi uö)
cseleti eszmP.k, melyekktd minrlr.nkit elt··gerlt>t.lflllllt; tt>tt. l. li'erenrz, 
ntánozrán a forradalmat, mAlyet gyíílölt, kiizpontosítáHra türekeiiHt.t, 
s bár a prágai szr~rzüdP.sben (180G 1111g. 23.) s a pr;sti orszítggyíí
lésen ,;zabatosttn mPgállapítot.t{tk ez orsr.ág jogi visr.ony:ít. a birorla
lomhoz, a <~s:íszár mindig nyirbálni igyelwzet1. annak kiváltsítgait. 
Mig a magyar orszúggyííiP.st minden harmadik P.vben össze kellett 
volna hívni, 1~12-töl egt-'s:r. 25-ig nem tartottak olyat, s a király ez 
idő-közben kP.nye-kedve HZerint szedtr1 a katonn.t 1\~; arlókat; habár 
nem gondolt. Magyarország mllghódítás:í.ra, mit. neki Napoleon taná
csolt. Midön aztán 18:25 nov. 18-úu öss?.ehivta a rendflkllt s köszö
netet monclott nekik híísrgökért s a nyújtott :-;egÁ!yP.rt, It?. urak fel
husználva ttz alkalmat ilZÓt Arneitilk az ·elhanyagolt alkotmány mel
lett; panaflzkodtak a sérthetetlenségökP.t ?.avaró királyi bizottságok 
ellen, s a rniatt, hogy az örökös tartományok szabidyzat.ait reájok is· 
alkalmazták; miP.rt a király megigúte, hogy nt>m fog többP. adót 
vetni ki az ors?.ággyíí)í;S bfllellgyezP.He nPlkííl, s fítj1lalmasan t>mlítve, 
hogy a világ levegöböl kapott alkotmányok utiLn bolondúl (t o t us 
m u n d us A t u l t i z a t) diesrrüleg s:zólott n magyaroliP.r61, biztosít
ván üket., hogy szereti azt. Oe az nrn.k p,IJensP.gP.s áiJá.;t foglaltak a 

1) Mostani Rzámit:íR Rzerint M:lj!;yarországha.n van 
magya.r. 4:~, 26 ~záza lék 
Rzl:í.v 27,70 
német . l :{,OH " 
román . I 2,:14 " 

azonkiviil a. czigányok és zsirlók. Galiczia.· és Loolorncriában van két millio ruthen, 
valamivel kevesebb lengyel; sz:íztizenöt ezer · német; fél millió zsidó. A krakói 
egyetemen a lengyel nyelvnek van clsllbbs.íge, a lernbergin a németnek. 

A főrendi há1.at képezik a. MagyarországLan birtokos főberezegek; 21 her
czeg, érsek és piispök; 12 ország~.ászlós; !'í8 fo ispán; 4 főkapitány; a szász gróf; a 
fiumei kormányzó; 439 gróf; 192 báró; R erdélyi királyi hiv«t«los; a horvát or
sz:í.ggyiilés két követe ; H magasabb rendii lovag. 

Az al RÓ ház áll 444 megyei, kerilleti és v:írosi képviselöböl; e s~~mból B34 
esik Magyarországra; l Fiurnera,; ~:; Errlélyországnt; ll4 Horvát. és Tótorsz:í.gra. 
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királylyal su"mben; azt. kivánták, ho~ry az országban tartózkodjék, 
nyelvöket beszP.Ije, s a magyar csapatokat csak betörés esetében vi
hesse ki az országbúL Maguk a nemesek könnyitették egy · közép 
osztály krpződ,;sét; utakat építettek ; igyekeztek előmozdítani a m!í
veltségr-t; gyarapítani a polgári javításokat, terjeszteni a magyar
nyelvet; készek voltak önmagukat is ad \l nak vetni alá; sőt a nem
zeti érzület túlzó h(wMwn, javlislatba hozták nem fogadni el többé 
árúkat Ausztriától , s ily módon rsökkenteni annak vámjövedelmeit. 
A megszépíílt Pestet egy bámúlat.os híd kötötte össze Budával; kez
deményezés történt a nyilvánosság ,;s a nevelés érdekében, juvúlt a 
törvénykezés, büntető codexről kezdettek gondolkozni, váltó-törvényt 
léptettek életbe, s állandósították R Rzerzödéseket az urak és parasz
tok között, hogy megváltsák ezeket a tir.edektöl vagy a szolgaságtól. 

Az 184'.1:-iki országgyülés eltöröitB a földmíivesekre sulyosan 
nehezedett ú r b é r i törvtínyeket, s megengedte azoknak, hogy ne
mesi bit tokokat szerezhessenek; továbbá egy bankot állított fel, mely 
zálogra kölrsönözne a földmíívelöknek, hogy ily módon megválthassák 
magnkat s birtokosokkri és polgárokkká lPgyenek. A birák választásában az 
,;rdemre volt tekintet, nem pusztán R születésre ; szóval a személyi jog 
bölcsebb és emberiesebb irányt vet.t, a kiváltságok helyét a köz-jó 
foglalván el. Lassú ,·.s hiányos erökifPjtések VIliának ezek, melyekkel 
szemközt Ausztria niivelni igyekezett a királyi hatalmat, s kivitte, 
hogJ a c!;apatok az udvari tanácstúl fiiggjenek s következéskép a ka
tonai végvidék gyMmatosai is, elszakítván ily módon e tartományt 
Magyarország hól. 

A magyar 6s a béosl forradalom 
A nsztriának nagyon malmára hajtotta a vizet a fajok féltékeny

s.:ge, s ő táplálta azt, v.:rlöjökkf. tf.vén magát a kisBbbeknek. Azon 
kivánság, hogy a latin helyett mHgn a király is a magyart hasz
nálja, szabadelvíí IP.p(\snek látszott; de 1t más nyelvíí népek ebben a 
magyarok részéről elsöség- bitorlásra való törekvéiJt láttak, s a tótok 
és horvátok tiltakoztak. Különösen ez utóbbiak Illyriában munkás
súggal és tf\kintélylyel újra fölemelni igyekeztek nemzetöket, s ragasz
kodtak A usztriához, mert támaszuk volt az a magyarok kén y u rasága 
ellen. A Magyarországban és Erdélyben elszórt két milrió oláhnak 
nem vult hazája, mely hűségben tartotta volna öket, de hittek pó
páiknak, s szemöket és kezöket a czárhoz emelték mint, nem nem
zeti, de. vallási fejökhöz. 

Ausztria, mely kedvezett az alávetett törzsek új életre kelésé
nek, megijedt, midön látta, hogy túlrneunek azok, e föleg, mikor az 

3* 
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illyrak nem1.etnek nevezték magukat; és megtiltott.a n. dalmatáknak 
és tótoknak ugyanazt tAnniök (1846). ~~nnek követke1.tében, egy vé
letlen eset folytán, milyenllk közönsÁgesen be AzoktRk állani, rnidön 
az akna elő van késr.ítve, Zágráb ban véres öíiszeütközPsre került, a 
dolog: a nép dühösen felkelt; a nemr.eti láz az össr.es szlávokra el
harapózott, kiknek képviselöjeül .J ellaell ieh .lózst>f~ végvidéki tiszt, 
bátor, lovagiaH, szfip külsejii, költő, R tört?neleml.wn s tt.z r.urópai 
diplomacr.iában jímtt.os ember lépett ft>l. Vála"zt.ás útján Horv:í.tor
sr.ág alkirúlyává lévén, kifejthBtte politikáját, mr.lynAk jf:dHzava vall\ 
együtt tartani Ansztri:í.val. ho gy megtörjék a mttgyarokat; de sr.m 11 

lengyelországi sr.lávok, seru a csehek nem fogták fel és nem segítet
ték elö Jellachi,·h er.t:ílr.atait, ki Horvátország felPmelés;·vel talán e~y 
nagy sr.láv birodalmat szándékozott alapítani. 

A nemzetiségeknek !IZ etzységes közigazgat1ís ellen intPzett eme 
támadása, mely még nal!yoblJ mérr.tíí lett, midön A nsztria forra
dalmi rázkódásoknak vala kit.évr., fAloszlással tAnyegette a magy•~r 
államt.estet, ha sikerül valtt. elszakasztani attól az alávP.tt>tt népekPt. 
Akkor a törvényeM hallldás pártja siP-t.tette a régóta óhajtott javításo
klit; sz é t vágta a s:wlgaság kötelékei r, úgy, hogy egyllzt>rre öt H7.áz
er.er új család lett birtokossá; mindenkit mindr.n hivatalra képeRnek 
nyilvánitott; válaszló-joggal ruházta fel miudazt., kinek 300 e. fltnyi 
vagyona, vagy oklevele van, Vllgy aki, ha kPzmííves, folytonosan leg
alább ef!;y segéddel dolgozik; Mag,yarorl'lútgot é1; Erddyt t>gyesítette. 

A magyarok, kik iigyeR~k a prnlamenti fogtí.~oklmn, belátták, 
hogy Ausztria r.gyt>s n'ipeinek kiváltságai veszélyunk leeHdettek kitéve, 
ha egyetlen minisr.terium fogja ntla ííket. iga.zgatni, m<::rt egyik nép 
országgyíílésétöl katonát éH pénzt lehetett volna kieszlcüzölni, hogy 
elnyomják a másikat. Kiilön ,;s felelős magyar mini11zteriumot kértek 
tehát; A usr.tria nem tagadhat ta mPg, és ~zámíír.te .Jelladlic·hot mint 
lázadót. Ö meghajolt és kibékitettfl az udvart, mindig azt vallván, 
hogy czélja rí.üászülni Ausztriát a nemwtisrgek ng·yenjogu~;ítítsa által ; 
s horvátjait a magyarok eJJen vezette. 

Mert Széchenyit, Batt.hyányt, Deákot s a mérsókelt haladás 
egyéb veteránjtt.it félre tolták a kiizdö·térröl az újak, kiknek élére 
Kossuth :ilf<ttt, ki 200 ezer h llrrzossal s a vámkkal rendelker.ett. A 
forradalom zászlaját Bécsben iH a népvezetök ragadttí.k magukho7. 
azok kezP.böl, kik abban a biwdtt.lomba.n iuditották ezt meg, hogy 
uralkodni fognak fölötte. Az egyetemi legió, azon szokí1sos iiriigy 
alatt, hogy az udvar ellen-forradalmat készit, fellázítja a népet, ll a 
város köztársaságnak kiáltja ki magát. (1848 maj. 26). A tüz a tar-
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tományokra is elharapózik, s mindenik baját nemzetiségének vissza
álliLá~át. követeli. Az összehivott alkotmányozó gyf1lésben, mely a 
formák és eszmék igen különös képét t.üntette fel, a fort{•Jyosak és 
esel&zö,·ök kerekedtek felül, úgy, hogy a hadsereget a nép ellen kel
let fordítani, mely dühbe jöve legyilkolja Latourt a hadügy-minisz
tert, elfoglalja a fegyverlárat, torlaszokat emel a városban. A csá
szár menekül, Bem és Messenhauscr, a pap, feltüzelik Bécset és vé
delemru készítik a esászári hadsereg ellen. De a csapatok rohama 
alatt ele;;etl az, amaz iszonyok között, melyek minden polgárhábo
rúval egyült Frnak (okto b. 6); B l um és Mcssenhauser életének ité
let folytán golyó vetett vP.get; az alkotmányozó gyiílést Kremsierbe 
tett1\k át; s az új m iniszterium, él ,;n SchwarzenberggPl, elfojtja a szö
vetségi eszméket, kijelentvP.n, hogy ösr.intén akarja az alkotmányt, 
de egységeset (okt. 31). Az öreg császár, Ferdinand, belátván, hogy 
ifjú erőre van szühég az újjáalkotáshoz, leköszönL s fiatal unokaöc~
':se, Ferencz JózHef~ kiáltványáb110 a korhor. Hlkalm~twtt ~zabadelvű 

intézmények szükséges voltát vtdlotta. J?eloszlatván a beszedes alkot
mányozó gyűlést (dec.) a kormtí.ny t>gy képviseleti alkotmányt adott, 
mely a birodalom egyt>égére volt alapítva, lizon igérettel még is, 
hog-y HZ egy év alatt közzéteendö községi és tartományi statutu
mokban összhangba fogják azt hozni az egyes államok függetlensé
gével ; oly módon, hogy a központi erö n e akadályozztt az egyedek 
és községek szabad eselekvését és részleges fejlödését. 

Magyltl"orszúg az új alkotmányban nem akart egyebet látni 
mint az o::~ztrák el~öség növekedé~ét a nemzeti kiváltságok rová.;ára 
(1848). Megtagadta tehát elismerését az új királytól, kit nem az or
szággyűlés vál11.sztott: minden engedménynek újabb, fontosabb köve
teléf't szegezett ellen: meggyilkolja Lamberget (de(~z), felakasztja 
Ziehyt, végre kimondja az elHzHkadH.st Ausztriától, s a kormányt 
köztársaságinak nyilvH.nil.ja. A fegyverforgatásban nagy gyakorlottság, 
az orszúg földntjzi helyzete. Klapka, Görgei, Bem, MészH.ros, Dem
binszki bösiess,··ge. Kossuth szilárdsága és népszerűsége jó szolgála
tot tettek az ellenállásnak ; úgy, hogy A usztrill, kiszámíthatlan vesz
teségt:>k utú.n kénytelen volt, a harmincz évi szövetség nevében, 
Oro~;zországot hivni segélyül, melyet pedig oly gyanakodó szemmel 
nézett. S Oroszorsz<ig háttérbe szorítva a rés7.leges nagyravágyó ezél
zatokat ama szüksúge~;ség előtt, hogy elfojtsa a tüzet, mely az ö tar
tományaira is könnyen átharapózhal ott, hatalmas hadsereget küldött 
Erdély he és Mag-yarországba, me] y vt•gre megtört ( 1849 aug). s 
Windischgratz bevonúlt Pestre. Iszonyatos kivégzések következtek 
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must, melyek fellázították Európa vérét, é:s rokonérzé~t keltettek ama 
számo~ak, kik az ismét iga alá hajtott országból bujdosóha mentek 1) 

S nem csupán Magyarországban és Olaszhonban voltak fölke
lések, hanem rniLjdnem minden osztrák föváro:; bombázá~l állott, ki, 
majdnem viLiarnennyi ostrom-állapotua juto U: v e:; zs z e n a n é
m e t volt a kiáltás, melyet nemc:sak Pesten, hanem Bécsben is han
goztattak a tanúJók és a zsidók ; s mindig győzött a rendes haderő, 
úgy Lengyelországban Mieroslaw~zki fölött, miot Berlinben Struve 
ellen; s ugyan ugy Würtenbergben, Badenben, a Palatinatusban. 
Radetzky elmondhatt,a: "N ~tgy leczkét adtam Európának, mi.-lön meg
mutattam, hogy egy ü~ryes generális, jó hadsereg élén, m ind ig el
fojthat egy forradalm~tt. A szó~úk, bármily emelkedett legyen, ~;oba 
sem üti meg egy derék lova:; kapitány magasságánuk mértékét, ki a 
kivont kardot feje fölött tartja; nincll hang, oly erős, hogy túlkiáltsa 
a dobnak pergését." 2) 

A forradalom utósziUöttel. 
De a tüzet befedni nem annyit tt:sz mint eloltani. 
A forradalmat túlélte a politikai vi:szály a két föh~~otalmallság, 

Poroszor~zág é::; Ausztria között; 11.maz kiváló11n németnek ak~~orna 

feltűnni s ez által biztosítani magáu11k az elsőséget, a másik fájó 
szin-el válik meg a tisztelet-helytől, melyet száz11dokon IÍ.t tartott, s 
11.zon tudattól, hogy szüksége~; az európai egyensúlyhoz. S már 11zon 
~~ ponton idlottak, hogy összekapnuk, de az okosságnak sikerült el
halasztani a küzdelmet. Ausztriának szerencséje volt, hogy nem össz
pontosított Bécsben mioden hatalmat, s igy engedve ellenállha
tott; s midön a menekülö csí~szár Olmützre vagy Innsbruckra volt szo
ritva, még semmi sem vala elveszve. Élete a hadsereg, mely meg
ingllthatatlan lévén a fegyelemben, nem csak helyt tudott állani a 

') A segesvári csatáiJan, 184!:1 juJ. 31-én veszett el Petöli, a legtermékenyebb 
és leghirnevesebb magyar lautosköltö, kinek a regényiró Jókaival egyiitt oly nagy 
része volt a magyar nyelv meg1íjitásában. 

") Radetzky népszerű maradt az osztrákok között, s ezer adomábau és eJa
lokban forgott szájon ne vo; Zedlitz harcúas énekei telve vannak vele; Gl'illparzer, 
Ausztria legnagyobb költője, egy költeményt szerzett Radetzky felirattal; még 
18!5!:1-ben is az ö neve tiizelte bátorságt·a a hadsereget. Megöregedett a nélkül, hogy 
valaha bajliszt viselt volna, pedig sok g1ínyverset csináltak rá, mert e:~: ékeSBég a 
kevésbbé harezias arczokon is ott kegyeskedett. De a viceuzai ostrom alkalmával 
megfogadta, hogy, ha győ:~:, eleget t.esz a nép kivánesiságának, meghagyván azt 
nőni. S ügy tett, és az ö sziirke bajliszára egy békés latin- és hellen·tudós bajor 
költeményt irt, mely L. Döderlein Oejfetttliche Discow.·se-iben olvasható (Frank· 
furt 1860). 1846-ban Károly Albert is megnövesztette bajüszát. 
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esatál:Htll, hun1\m s;:éthullús n!ilkíil visszahúzódiLi ib, és újra össze
szedni magát Ú ;LJ. hvi!Y kifitrasztotta, t>lnyíítte az ellenséget; ugyan
:~zért diadalmaskodott akkor ih, midiín minden közigazgat<isi szerke
zet fel vala bomolva. 

Ig11z, hogy kénytt'len volt a katontHiágnak is nagyouJJ hatalmat 
engedni, mints~m azt egy polgári állam termé~zete megeng·edné. Ér,; 
igy Ausztria két komoly nehézséggel lillott szemközt. Az első az 
volt, hogy újjá kellett m11gát alakitanüt, képviseleti kormányt vivén 
be egy birodalomu11, me ly föltétlen hallgatáshoz vala szoktatva; és 
tennie azt a k üliin féle törz~ek lázongása között, s az ágyú szava vagy 
fenyegetése alatt, mely mo~t múr mindenütt egyedüli eszköznek mu
tatkowtt a népek engedelmes:ségben tartására. A másik nehézség 
az adó~;ság valtt. Már elöbb iszonyú ös~;zegre rugvítn, a magyaror
szági háborúért esupím az oroszoknak 15 millio frank kíu·pótlást kel
lett Jizetnie; a hadügy-miniszterium egymaga 158 millió forintot 
emésztett fel évt111kint. S lefegyverezni a hadsereget lehetséges volt-e, 
mig a népek meg oem nyugodtak'! ll megnyugod hattak-e, mig a ki
vétele~; kormányok fenlliÍ.llotLak '! Végzetes kör, melyLen a baj elü
szögösödik, s 11 javítá:sok nehézsl•gekbe ütköznek, még akkor is, ha 
a hatalom őszintén akarjtt a:wkat. 

NémetországLan .b'rttnkfurtua egy pttrlamentet hivtak össze, 
mely egygyé tenné s a nemzeti akarat ig~tzgatá~a alá helyezné azt. 
De a parlamelit nem bátorkodott ~~:sít~zli.rt ldáltani ki, hanern csak 
egy birodalmi helytartót ausztriai János füherezeg személyében; és 
nem merte vissz~tkövetelni Hol!tmdiíttól Limburgot, Dániától Sehles
wiget és Lauenburgot, .l!'raucziaországtól .Els11sst; s a különféle jog
követelé!iek között engedte a fejedelmeknek visszaszerezni hatalmu
kat, ostromállapotLlL helyezni a felkelt városokat, feloszlatni az al
kotmá.llyozó gyiíh'•:seket. Vis:sz~thatá.~, melyet a demagogia túlzásai 
~;z ültek; miért is N úmetország új szerkezete körülbelül olyan lett, a 
milyen a forradalom előtt volt. 

Németország lecsilhtpította a forronr;á:sokat, nem véve még 
észre, hová ezéJoznak a királyok, de a német néptől példát vehet
tünk volna a kitartásra a politikai törekvésekben, s az erélyességre 
a tiltakozásukban az aristokrata alkotmányok ellen, melyek a de
magogi-a romjain újuól fölemelkedtek. 

A kormányoknak, akarva nem 11.karva, át kellett alakúllliok; 
s mintlwgy llikertelenül prób1ílták meg visszaállítani a múltat, sok 
kor-szükség előtt meghajoltak ; az előzeteti censura majdnem minde
nütt megszüut; nagyobb lett a nyilvánosság,· nagyobb a tisztelet a 
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nemzeti!;•:g iránt; nem kelt m···g fel a nap: de már n·~m vala :,ö

t.ét: a türv(·nyes Európa felszíne alatt mindenütt rnozg,_~tt a rejte.zlí 
Európa, de mindkét részről visszallat:is, önkénykedésrok. ö~szefügget

lens<:gek valának na pi renden, s nem érthették meg eg· y mást. 
A forradalomnak egyetlen ös~zekötö kapcsa a gyülölet vala: 

belátták, hogy nem elégséges az a sik<)rhez. még i~ tovább táplálták. 
s az uralkodókról t\.tritt<;k a tényekre: és lett abb61 iszonyodás az 
igazságtól, megvetés minden iránt a mi szent, istenitése a lázadá~

nak, s az erkölcsi életről és a haladásról való kétségb<)e~<··s, mely 
esztelen kisérlelekre vezP.tett. 

Az emberek elszokbtk aitól, hogy megel,;gedjenek sajáL hely
zelökkel, mert mindenki azt hitte, hogy nem a köteless!igjuttatta öt 
abba, hanem esup:ín egy Lény, mely holnH.p megváltozhH.tik; úgy vé
lekedvén, hog-y az eliPnségeslwd<')sek csak fel vann11k függesztve, s 
egyedül csak azért, mert erüseub akadálylia ütköztek ; a hahírozH.t
lan túlzás közepett megbomlott a józan ész, elmosódott tt tisz;tesség 
fogalma. 

Az a !t\mérde.k ernher, kiknek bujdosóha kellett menniök, kiket 
fogságban tartott vagy vérig bor,;zantott a megujúló rendün1ég, kik 
kötélen vagy golyó által végezték életöket; az a mértéklelen fizet,;s ; 
az a rendt;zere.sített vagy magát minden forrnaeágon túltevő kény
uraság, melyet ld nem kerülhet a hatalom, ha kényszerítve van sa
ját fenntartlisáról gondoskodni, mindez t>gyiitt véve bizonyos poli
tikai haeresist szíílt, mely göresös rángatóz1í.sban tartotta a népeket. 
S az erkölcsisP,g még inkább sülyedt mint a nemzetgazdaság, mert 
n kivételes eszméket esakhamar álLalánosságban is alkalma~zák, bár
mily képtelenek és igaz~íLgtalanok azok. A népies szilajság <Jllenében 
jogosúltnak látszott 11. papi és katonai túlterjeszkedés; a követelések
ben való mértékletlenséget ürügyül használván megtagadták azt is, 
a mit megigértek s ami igazságos vala; nem voltak hajlandók en
gedni egyetmást IL legyözötteknek, hogy megengeszteljék öket; nem 
akart11k meghallgatni az ér,;zszeríí kívánalmakat, mi feljogosította volna 
öket, hogy visszautasítsák az idöszeriitleneket; nem tömör pártha 
gyüjteni ama sokakat, kik a kényuralomnak is elsőbbséget adnak a 
fejetlens•'·g fölött; nem akarták belátni, hogy csak az kormányoz jól, 
ki csatlakozik a nép érdekeihez, eszméihez, érzelmeihez; hogy a ha
talmak, midön minden kezdeményezé:;ről lemondanak, elveszítik a jól 
gondolkodó és jóakaratú emberek közremüködé::;ét, s a kikerCilhetet
len haladás ügye ama szíík eszíí és kevéssé hatáso!l ellenzékre ma
rad, mely elvesztette 11 megelég<Jd<'~s tudományának kulcsát, s mely 
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nem akarja és nem tudja ellöklli m!lgittól a haszonialan szenvedé;;e
ket. A fpjedelmt>k ~zövetkez(·sc~ a par,okkal azt a gondolatot támasz
totta az emb·~rekben, hogy a vallás a szolga~ág mcstere s az elnyo
más bíínrészese; a nép, melyet annyiszor megcsaltak, nem hitt többé 
:;enkinek. s kihágásokra hagyván magát csábítani, melyek szomorú 
következményeit szenvedte, megtagadta még azt a legszentebb elvet 
is, melynek köpenyl-t ama kihágások bitorolt<"tk. 

Összeesk iivé:;ek és orgyilkosságuk gyeng i tik a míí v eit népeket, 
a helyett, hogy ismét amaz erőhöz juttatniLk, melyet egyedül az össz
hangzó egyetc~rtés 1Hlhat meg; m1;g nemzetiségi h!lragtól égő egyének 
is melWzhetleneknek ismert1;k el a kivételes visszatorló rendszabá
lyokat a baromi szenvedélyek betöróse ellen, s D' A zeglio nem ha
bozott bevallani egy beszédében választóihoz, hogy Európát a had
iieregek s a katonai törvényszékek mentették meg. S ig11zán, hogy 
az ember hlitorság1it ve:-;ztve kérdezi magától: "valóban lehetetlen-e 
hát tudományosan és gyakorlalilag megoldani a politikai és társa
dalmi feladatot? Arra van-e az ember kárhoztatva, hogy szüntelen 
reméljen, mi egyértelmü a kétségbeeséssei ?" annak oka nem any· 
nyira a s:1.uronyok durva diadalai, mint inkább a gyülölködés és 
visszalntt:í.sok, melyek a szeretet ,;s haladás neve alatt lappangva te
nyl~~o~znek vagy napvilágra t\\ruek; oka a testvéris~g haragos hirde
tőinek szószátyH.r~ága; oka az az elvakultság, mely áhitattal csügg a 
szószékek és hirlapok loesklt szavain, hol mindent vita tárgyává tesz
nek, . s azt hiszik, hogy a szó és az ügyesség mindenre képesek; 
ol<a vl-gre a h~tzugslig, melyet nyiltau hirdetnek s kPnyurilag rájok 
erőszakolják az emberekre, hogy támaszul ~zolgáljon oly szélső vé
leméuyeknek, melyeket rsak korlálolt értelmiségek és romlott szivek 
fogadhatn uk el. 

Kiderült, hogy a forradalmak m•;g a hol sikert arattak, sem 
gyengitik a hatalom nyomítsát; csak annak karakter~n valtozlatnak, 
s megfosztJák uzt a méltósúgtól és állandó~;ágtól ; nem kevesbitik az 
engedelmességet, hanem lerontj:ik annak ádemét és diszét. Mind
azállal az 1848-ikiaknal• ml:'gmarad az a nagy érdemök, hogy kiesz
közölték Németországban a szolgafajok felsz~tbaditását, eltörölvén 
minden vaz~tllságot, mely a parasztokra nehezedett, minden különb
séget If közönséges és uri birtokok között, minden legeltetés- és faj
zási szolgaságot; felszabaditották, állandósitották a tulajdon-jogokat; 
kárpótlás nélkül megszüntették a személyes alávetettségből vagy vé
dönnuuígl:lól keletkezett illetékeket; egyenjogusitották az összes hit
felel•ezeteht. Egy bureaukrata kormány, s~endergéséböl a köteles-
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S•;g-érzetre serkenve, többet tett. vagy kiflértett meg nehány hónap 
11.latt, mint előbb szítzadokon át; s ha ellen tudott volna úllani a 
boszu 8s a visszahatás kisérlé~H;uek, oly tér teriilt el előtte, melyen 
h1dll.r:lva tíldot.tá tehette volna nevL·t a ~ok népfaj között, melyeke..t 
elaljasodottaknak vagy Lloltaknak hittek. de melyek keblét most egy 
második élet llatalmas lehe hozta ismét huilámzásl.Ja. 

III. 

Fr a n e z i a o r s z á g. - Ilf. N a p o l e o n. 

N emzetis•;gi hrdésektül teljesen mentnek tünt fel l:<'ranczilwr
szitg, mely, ha nagy forradalmtínak egyebet nem köszönhetne is, mint 
egytH~ges nemzet emelkedett ki al.Jl.Jól, tömörel.Jl:wn mint bimnely más 
Európában, s tisztán a hóditítssal járó nagy méltánytalanságoktól, 
melyek akadályoz:;~,ák míts nem:;~,etek fejlödését s vi~;s:;~,ássá teszik az 
igazság dolgítt. N agy míihelyév,; lévén a még nagyobb ki:,;érleteknek, 
reá nézve a fontosság nem áll a miniszterium, sem az uralkodóház 
vagy it kormány-aluk változtatítsH,l.Jan; uem egy jobb hatítr szer:;~,ésé

ben a:~, Alpeseknél vagy a Rajiuí.nid; nem IL ::~zövetsl:gben Orot~zor

szággal vagy AngliH,val: hanem igenis a neme~ érzelmek amiL ma
gasztosultságáhan, mPiy gyakran sziíli nzuk~tt; a szenvedélyes tetszéll
vítgyban; a képzelgő~!! hiusitgbH.n, mely minden részről harag, rokon
érzés, utánzits tárgyíLVÍt teszi öt. Inkább ál.Jránd miut sz1í.mitíLsok 
s:;~,!Lbályzata alatt úlló nemzet le\·én, rnert a kezdemtínyezt':s mindig 
a sz i v em berei P volt, több iz he n feláldozta magát u. sz11badság ügye
ért; harczosokitt küldötL mindeniive, a hol csnk ll.:t, ujjítszületés egy 
sugara megvillant; pénzzel és vérrel ismét biztossá. tette a Földközi
tengert Európa részére, s visszaemlt!kezve Cypriáma, sz. Lajosra., 
Sebestény királyra, egy uj ~'ranl'ziaor~>zágot alt~. pit Afrika tLIDa. part
vidékén, melyet a:~, Atlas hegység választ el a sivat11.gtól. Irodalma 
egész Európáé; nyelve az eszmék általimus hordozój ll; az erkölcsi, 
politikai, jogi rendszereket és kiNérleleket szivesebhen tanulmányoz
zák e nemzeten, mert világosabban foguJmazza, az észnek megfele
löbben vezeti le és közveletlen ül gyakorllltiasitja azoka.t; szószékei 
mintha csak mindazon népekéi volnának, melyek nem birnak olya
nokkal; s mindinkább ig~tz lesz Jell'erson ILZon mondása, hogy min
deu embernek két hazája van: a ::;ajátja és .l!'rancziaország. 
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UHakhogy a fékezhetetlen mozgásvágy ing~ttaggá teozi, folytonos 
ki~érldekr·~ sarkalja azt, s alig menekül ki egy hajótöréi>böl, már 
iHmét a zi~·atart hívja meg kormányosnak Mikor a szövelHéges ha
talrnak bünhödtették öt a cHászti.rság dicsöségeiért, megaláztatáskép 
fogadta az 1815-iki Uhartát, H a helyett, hogy fejlesztette volna, 
összegyí'ute ILZt; mikor aztán, ugy látszott neki, hogy a Bourbonok 
megsértették azt, elüzte öket, felforgatta mindazt, mit tizenöt éven 
át épített, s uj vérrel és uj romokon javított kiadást rendezett a 
ChartábóL Lajo~; ~'ülöp haszontalanul szen-:ett neki nyugalmat és uj 
területeket; mikor a király ugy gondolkodott, hogy a spanyol trónt 
nem kell kibocHátani a Bourbonok birtokából s e végett sürgette a 
hár.assítgot a királyné H a cadixi herczeg, spanyol infans között, s 
az infans-nő PH MontpenHier herczeg, az ö tulajdon fia között, Anglia 
:negszakitotta vele a b~trátságot, s ~'rancziaország Cllakbamar eliízte 
öt miként X. Károlyt, s közt!Í.r~>aságnak kiáltottit ki magát. A kör
tár:sa~z'tgot ~>ajítt programmja forradalmak kezdeményezőjéül tüntette 
fel; s valóbuJt elejétől fogv11. szítogaltlt a tüz.:Jt egt'•~>z .Európáb11n, de 
eHak kéz alatt, valamely titkos társul11.t módjára, és Hietett árt11.tlan 
arczot ölteni, mihelyt fölfedezték, éH mentségekkel állani elő, melyek 
sem igazak nem valának, Hem n méltóHággal össze nem fértek. Ezen 
kétkulacHossíLga folytán meg~zünt súly lenni a politikusok mértéké
Len, elvesztett mindtm rokonérzéHt maga iní.nyában a népek között, 
s főleg a közt<Írsaság Öt~zinte hiveinél, kik nerneH pt;ldát vártak töle, 
H a helyett leverő sérelmet. szenvedtek. Benn sem igtm volt valami 
ked ve z ö a. helyzete, é~> pedig· nem annyint a köznt'•p kihágásai, mint 
inkább a p11.rlamenti férfiak ttivedezése s a pártok elvakultsága foly
tán, melyek IJUm aknrtak kiengeHzlelödni n közöH veBzedelemmel 
szemközt, s elhanyagolván a Vllló dolgokat, elvek üres hirdetésében, 
~zemlélödö socialismusban és elméleti utópiákban lelték kedvöket. 

A demagogla. 
A demagogia azt kivtínla, hogy miudenki, akár képes akár nem, 

részt vegyen a közügyekben; a puila.nthropia azt ahrta, hogy min
denki, akár dolgozik akitr nem, egyenlően részesüljön az élvezetek
IJen; s Louis lHa.nc ez elvek szószólójává tévén m11.gát, hirdette, hogy 
a kormányn~tk kötelesHége gondoskodni ról11., hogy minden polgár 
foglalkozást nyerjen; hogy mindenkit t:iegedelem-pénz illet meg, nem 
s11ját képességéhez, hanem szükBégeihez mérten, mert a jogok a. 
szüks'égek kel állanak aríLHyb11.n s 11. köteles~; égek a. tehetségekkel. En
nek folytán !L párizsi munká~;ok megszüntek dolgozni, H azt kiván
hík, hogy ingyen tartsák öket. Mühelyeket nyitottak, hol minden 
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foglalkozás nélkül lévő ember bért kapjon az államtól, nem munkát. 
Egész FrancziaorHzágból becsödiilt száz ezer ember élödött. a nemzet 
rovására, mühelyekben zslifolva össze, hol nem dolgoztak, hanem. 
fegyn1rrel kezökben, vit11.tkoztak; s jaj a tisztességes munkásnak, ki 
továbbra is szabad mnnkájával akarta volna megszerezni élelmét ( 
közpénzen akartak élni, ök, a. nap királyai, mik{•nt az egykori kirá
lyok éltek, s zavart csináltak és felzendiíltek minrlen esekélységért. 
ha pénzzel, szónoklatokkal és péld1'md feltüzelték öket. Az elad(so
dott nemzet tehát, miután kiürítette a közpl\nztárakat s Plfe(·sérelte 
a rendes bevP.teleket, kénytelen volt. 45 száztálit vdni ki a birlokra, 
vagyis megsarczolni a birtokosokat, nagyobb mértékben mint. bár
mely hódító tehette volna; s mindezt azt: rt, hogy táplálja a ll enyé
ket, kik közül ~;okat az ideiglem~; kormány mellé te~;törökiil Ít> alkal
maztak; fegyveres igehirdetök PH, szük~;ég esetén, poro:;zlók. 

~~ párizsi nyomorullágtól a mPgyék sem mHL'Iidtak meoteu, s 
minden fran<'zia kényszerítve látt& magát kt:szen tartani a fegyvert, 
ho~~:y vÁdje saját házát a doctrioair rablók ellen; kik aztán, dühök
ben a miatt, hogy miután a kényurakat cliízték, sem rabolhatnlik 
és fejetleo kedhetnek, fegyvert ragadtlik ( 1848 april 26), követelve a 
demokrata közt.ársaságot s a mnn ka organizálását. És katonai erőre 
volt szüksPg, hogy leesillapitsák öket; azután mindenfelé uj zavar· 
gások kisérték az alkol.mányozó-gyiilé~; tagjainak választását, mert azt 
akarták kieröllzakolni, hogy oly egyének jussanak oda, kik minden
hatóvá tep:yék a vagyontalant és ht>nyét. Majd illmét dühöllen kitör
nek (jun. 24) s vérrel áztalják és torlll!lzokk~tl töltik meg Párizst; 
három nap alatt hat gl:'není.li:,; vesz el, vagyill több mint bármely 
nyilt csatában; s maga a páriz!!i érilek is halálitt leli, ki azért ke
reste fel e t es t v é r ek e t, hogy leeiliilapi tsa öket. A hadsereg még 
szilárdul ídlott,a ragadozó kényurasággal szemközt, s megmulH.thatta, 
hogy nem valának legyőzhetetlenek a torlaszok hősei. 'l'íz ezer fel
kelőt ítéltek számkivetésre; bezárták a nemzeti miihelyeket; korlát
lan hatalommal ruházták fel Cavtt.ignac generálist, llziikllége:~nek tart
ván a didaturát, hogy helyreállítsák a polgárosult állapotokat egy 
oly népnél, melynek még csttk minapában a legkiterjedtebb alkot
mányos szabadság is terhére vala. 

Buonaparte L~os. 
De azért nem sziintek meg a titkos üzelmek, mert az últalános 

szav11zás-joggal míndent a IlokaiHÍg közvetetlen szavára vagyis a. csel
szövényre, a pénzre, a véletlenre hagytak, minek következménye a 
köztársaság fejének választásában nyilvánult. Azt hitték, Uavaignac 
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generális fog gyomt, kinek nagy érdeme volt, hogy megmentette a 
köztársa~ágot a rablástól és rnészárlástól. De azonkivül hogy, miként 
láttuk, e forradalmakban mintegy végzetszerii volt, hogy gyülöletessé 
viLijék mindaz, ki bármily hatalmat gyakorolt légyen, Francziaorszá
got még különös hajlandóság vonzza uj egyének és ismeretlen dol
gok felé; s e hajlandó~tígának az általános szavazásjog jól kezére 
játszik. Az az ország, mely minden születési kiilönb11éget megszün
tetett, mely minden királyi emléket eltörölt, mflly letett a hóditásról, 
szavazatait egy oly ember urníLjáb~:~.n halmozta össze, kiről csak any
nyit tudott. hogy herezeg, hogy mellt>kneve Buonllparte s hogy há
romszor kisértettil meg fegyveres felkelt\st idézni elő: s 7.327,:145 
szavazó közöl 6.048,872 Buonaparte Lajos mellett nyilatkowtt, mint 
"a rend és biztosság jelképe" mellett. 

Ez hosszú időn át az európai politika személyesitője vala, mi
ért is szükséges, hogy öt megi~merjük. 

Buonap11.rte Lajos Buonaparte Lajosnak, hollandi királynak, 
N agy Napoleon testv~r~nek a lia, amannak Lukásakor mag 6 n élt.! tb e 
vonult; miként <·saládja egyéb tagjai ö is Olaszországban talált ven
dégt~zeretetre, mit azzal hálált meg, hogy iis~zeeskiitlütt f.s sziivetke
zett az itt esu!!zkáló titkos tánmlatokkal; a G i o v a n e It a l i á n ak 
is hízelgett, halJár idegen volt ann11.k köztó.rsaRági es?.méjétöl. Csa
ládja orvosolhatatlan nagymvágyíLsáLttn Rzenvedve, azt hitte, bitorol
ják tőle FrtuH·zinorsúLg t.rúnjíLt, s f11ltette magában, hogy megbünteti 
a szövetsrges hatalmttkat az első <'sáHzársiLgra hozot.t gyalázatokért, 
s szf\ttfipi az 1 R 15-i ki szerzödfiHAket. R11jtelmes eszmrk vonzalma 
alatt, bizolt némely nagy <'salaídok gondvisel•'·sszerii küldeté.;ében és 
saját csillagában, s a nf\vbeu, melyet viselt. A pártok izgatottsága 
a Bourbon re!llaurat.io alkalmával, azutó.n Lajos ll1 iilöp uralkodása 
alatt a hirlnpok PS a variament heveHkedíí ~zavllla.tai felesigázták re
ményeit, ugy, hogy megkisértette meglepni a francziáht vakmerösé
gével, belörve Strassburgba. A uép kiizömbösHn vette az ö szinpa
dias megjelenését s a hangzatos kiáltványokat; miért is elfogták és 
Amerikába küldötték, megigértetvén vele, hogy vissza nem tér. Ö 
azonban visszntért s egy második kisérletet tett Boulogneban; de 
itt is elfogták és Ham várába zárták. Fogsági idejét komoly tanu
lásRal ~R egyszersmind ábránflos t.ervezgetl;sekkel töltötte, annyira, 
hogy, kéMöbb tett vnllomá~;a szerint, a mit tudott lis a mit ért, azt 
mind a hami egyetemen Hzerezte. Regényes körülrnények közölt si
kerülvén neki a menekiilét~, méginkább meggyőződött bizodalma cs i l
l a g á b a n. Lajos .B'üli\p bukásával megnyerte, hogy a köztársaság 
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semmisnek nyilvánitott~t a Napoleonidák ellen hozott számiizetési 
itéletet; megválasztatta magát képviselönek, s csakhamar a köztársa-. 
ság fejének. Rögtön fényt ke1.dett iizni tÍR költekezett, kijtllentette, 
hogy a nép fölJebbvaló a nemr.et-gyiilésnél, s hogy minden huszon-., 
egy éves francziát szavazat-jog illet meg a haza alkotmányozásában; 
hízelgett a r e n d-p á r t n ak, me ly a valósági.Jan csak egy maroknyi 
cselszövőboi állott, kik saját nagyrav:'tgyásuk érdekt;ken azt ismétel
gették, hogy VPgezni kell a pártosokkal, meg kell menteni a hazát 
a fejctlenségtöl. 

Állam-osln. 
Valóban, ugy látszott, mintha minden gonos7, szenvedély ösz

szegyülekezet.t volna a köztítrs~tságban, mely ellen összeesküdtek ép 
azok, kik leginkái.Jb kiabált.o.k rnellette ; s ált11lános volt a bizodal
matlanság és a rettegés. Magában n nemzet-gyülésben is mindin
kább felemelte fejét a socialista párt, mely minrlenki részére közössé 
akarta volna tenni nem c•sak a politikai szavazatot, az igazságszol
gáltatást, az oktatást, hanem a munkához való jogot is; el akarta 
törölni a nem egyenes adókat s minden terhet R.Z állandó birtokosok 
vállaira rakili ; R R. gazrlagsitghoz an'tnyositani a takH;'tkat. A gyakor
lati emberek azonban ugy vélekerlMk, hogy ezen IÍs m;'Ls hasonló 
elmf\letek megülik az ipart; jutalmazzák tL lomhát a mnnkt'lss;'tg és 
az előrelátás rovására; kimerit.ik a társadulmi tökPt, mRrt ar. p,gyéni 
remények nem fogják sarkaini az embert annak növelé~;ére; állan· 
dóvá leszik a ft>jetlensÁgf't R megsemmiHit.ik a szabadságot, mihelyt 
ama fi\kezhetr,tlen kényur, melyet államnak neveznek, mindr.nt maga 
tesz, mindenre maga gondol, minrlen eszköz?,el egymaga rendelkr.zik, 
elbaromiasitvún R.z r,mbert az által, hogy felmenti a feleliíssÁg alól 
tnlajdon tetteiért, s annyim kPpteleunrk hiVI;n öt a választásra tis 
alkalmatlannak a nagy kötP-lességek teljesitést:re, hogy egy tekintélyt 
tart sr.ükségesnek rPszére, mely mint aut.omatot hozza azt mozgásbn.. 

E tételeket, melyek inkább csak I.Jölcselök t'•s ;í,llamtudósok kö
zött szolgálnak alkalmas t!Írgyúl a vitatkozásra, most a polgúri köz
nép kapta fel, alig várvR, hugy gyakorilitilag alkalm~tzhuiisa, kifor
gatva vagyonukból a gazdagokat a szegfinyek ja\'Ítm, s kidobva azo
kat, kik állomásokat tartanak elfoglalva, hogy maguk helyezkenjenek 
be. Hogy mily merészek valának s mily kiterjedt összeköttetP.sekkel 
birtitk a parlamenti socialisták, mutatJa az, hogy vádolván a kor
mányt mintha a. gyiilekezettöl neki engedett hatalommal visszaélt 
volna, midön lerombolta a római köztársaságot, Lcrlrn Rollin veziÍr
ltJte alatt kijelentették, hogy "fegyveres kézzel is készek védAlmére 
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kelni az ltlkotmánynnk." A gyillekezetbiil ki hangzott e szó az ut
czákra is, s egy uj fp,JkelrRt idézett elű. Pedig hát azzal biztatták 
magukat. az emlJHrek, hogy az általímos szavazlÍR-jog bevngjlt a fel
keifisek utjút, nem Jc\vén tübb,; ll7.iikfi,'•ges fegyrerekhez nyulni, mi
cHín mindPnki törvc;nyesen nyilvánithatja saját akaratú.t. A forradni
mitt ez nttal iR elnyomták a fngyverek, a-zután n börtönök és szám
ii7.rsek; de tombolt dühében és hánykódott az 11 föld alatt; ugy hogy 
az államfő a kiiztársaság engesztelhetetlen ellenségt>inek nyilvánitotta 
azokat "kik állandósitván a ziirzavnrt, kényszerítik titborrá változni 
át Fran<'ziaországot, s vc;clnlmi kéRzülödéRekké a hahuhtsra <'Ú~Izú ter
vezeteket." 

Hogy gátat ves:;enek a forradalmi áradatnttk, a kiilönbözö pár
tuk, félre tc\ve a remP-nynket és emlékeket, a rend szükségessrgének 
egyetlen érzett;ben hzet fogtak. De a mérsékeltek pártja mindig 
ügyetlen a piaczi zavargással Hwmközt, melyet az ÖHztönök és a 
düh támogatnak; ügyetlen a politikai rendszabályokban, melyek esak 
percznyi kisHgitlí m;zközökre szorit.koznak; ügyetlen n tollforgatás ban, 
mert emberi tekintetekből megr.sonkitja az igazságot; holott a poli
tikai korzkajátszók csiklandozzák a sze n veMI_yPket, brhálúzzák az tir
telmcoseket, szrt.forgárAolják az Pllenfdeket., akár a rrszegitií szavala
tokkal s a röp-inltokkal, melyP.ket a leg-rejtettrbb znghelyr,kre is 
eljnttatnak, akár a pnbliei~t.ikni ,;s rltPt.ori álokoRkodásokkal, mr,lyek 
a tapsot keref;i k nem az igazságot, és ~zit.ják a pol itikai gyülölkiidtis 
tíizrt; pedig egyedül a sr.erPtrt hor.hat re u det a ziirzavarba. 

A megyc;k megunt.itk már, l10gy minrlig jártató szalagon ve
zesse iíkr,t az f'SZAlő~köriií fövú.roR, honnnn, a ktirlt-dhetetlen közpon
tosításnál fogva, esak ugy táv i ró (t.elegraph) utján vettek h irt a kor
mány-változásokról , melyHket egy arra nem hivatott maroknyi nép 
bajtott végre s eriiszakolt rá a józan l'f~Zii és békeszerető nagy több
Régre. KPvésbbé ithitozva az c=\lvezetekre R inkább menten az udv11ri 
nagyravágyásoktcil, éreztPk, rniben áll a szabadság; látták, mennyire 
könnyiti nnnak megszerzését a köztársasági rendszer; miért is ra
gaszkodtak ehhez ; de ki uiztositott.a üket, hogy holnap Párizsban 
nem diailnlmaskodik-e, s onnan nem terjed-p, ki egész Francziaor
szágra a fejetlensrg ? 

E, félelmek nyomása alatt oly rendszabalyokboz folyamodtak, 
melyek a helyett, hogy kr'•pesek volnának eloszlatni, inkább csak ta
nusitják azokat. J11.vitottak ar. általános szavazás-jogra vonatkozó tör
vtinyPn, mely általános szavazás mindig bizonytalan. vak, erkölcHte'
lP-n, veszedelmn~; s mPly, ha lajstromok ntjá.n t.örttinik, nehány eRnl-
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szövö eszközévé válik, a tiszt~ss~ges polgár kizárásával. Ugy látszott 
miotha minden egyrb kényuraság hely~be egyet.Jen lépett volna, öl
döklöbb a tübbinél, mPrt nem r~sak vagyonától, hanem bP<'sii\etPtlíl 
is megfosztja az embert; kit!!rjPdtebb, mert üldözi mindazokat. kik 
nem eléggé ismeretlenek, vagy képteJenPk arra, hogy Ilf' Jeg)'f\D Va
lamely vet~lytársok, ellenségök ; szégyenlete:wbb, nHn"t egy !!gt:!lz 
népet néhány ujság-m~ikk-gyiutó, éH zng-gyüleh>zetek vezéreinnk sz;ol
gájává sülyeszt, kik erősek, mert szemt~>len~>k, s fel vann11k mentrP 
a kötele..:et!Hégtöl, hogy ma a tegn11pi n up h i tét vallják. me rt nem 
birnak olyannal,. egyedül az t:rdek p.~ a pen·z szenverlélye vezr.tvén 
öket. A hirlapirók szájára tehát kosarat alhlmazlak, ll~}, a mint azt 
tenni az egyeduralom soha sem bálork•ldott. D·~ az ily ovú-rendszabá
lyok utóvégre is a tisztességeseket snjtják, nom azokat. kik l'lemmit 
st~m veszithetnek, még esak szemérmet Hem. 

Napoleon császár. 
Napoleon herezeg igen nagy erőt meritett a megnyert szava

zatok millióil:Jól, mig a nemzetgyülés, mely 700 képvisellíbiíl úllott, 
kik 25 fraokot huztak napjám, mindinkábl:J vesztette hitt~],:t. Leilru 
Rollin, az erőszakoskodók élt'·n, E"gész a felkt~lésig hajtotta 11 dolgot, 
a herezeg prdig azt hirilf~té, hogy "a NapolP-on nt;v maga egy pro
gramm, mE"Iy benn a renilet, t1~kint~lyt, vallást, a nép júlétt'•t, kifelé 
pedig a nrmzP.ti méltóságot. jelenti " A demagúg ningalózúsok kö
zött sziihégesnek érr.zt1:k a nyugalmat mt'·g a szHbndsúg felíddozásá
val is. 1\fp,g lévén erről győződve, a IHH'I'Zrg, minl.án jú t.ürvényBkflt 
hozott az oktalál-lra vonatkoz{,]llg·, a zi vat.aroA gy iiléHPZPNek ell<'n, az 
egt'~szséglell:'n lakások s a kölcsönösen segrílyzlí rgyr.:-;ü]et.ek iigyr\brn, 
s min.latt az orleanistitk, legitimisták, so,·ia]i:-;tfik rllrwa:ges1•n iLllot
tak egymás~al szeml:Jeu, mArészen nlhatároztn magM., hogy mindent 
megkísért, s Pf!Y éjjel (1851 dP.rz. 2) dfogatl;a az Hllenzékiekct s a 
tekintélyes~>bh éR független l'gyt\u.,ket, kik küzütt volt.ak 'l'hiers, Chan
garnier, Bedeau, Cavaignac, Lamurtine, Charvas t'·s 34 kt\pviselö : 
575 polgári Cayenneue hnrezoltatott, s minden haL~tlrnat magithoz 
ragadott. 7,439,216 szavazat. helyeselte az államr~in t., a köztársa
ságfő hatalmának tiz évre meghoszszabbitását és az nj alkotmányt. 
Ily birálat érte a parlamenti rendszert. A dictator ujból rendezte a 
közhivataiokat, a sajtóügyet, a nemzetlírst'!f!et, ~tz igazfiilgszolgáltatást, 
a hitelt. A esúflzárság már ugyszólván megvolt, midön a l!!lkesed~Í'l 

a herezeg irányában, s az É l j e n a es ás z á r kiáltások a sp natus
sal egy v~gzést hozatlak (1852 derz. 2), mely i!t császárnak neveztP. 
ki. Igen sokan korszerünf~k talált.ák ama ]t:pést: a kiiznép, mely 
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mindig megtapsolja az erö-csineket, saját diadalát látta abban a gaz
dag és müvelt osztály fölött; általános szavazás utján 8,157, 752 szó 
szentesitette e gyakran i smétliidö átmenetet a fejetlenRégből a kény
uraságba. Mert valójában ama nép-határozat azt mondá neki: "Fel
hatalmazznk önt PgéAz életérP, hogy rendt>lkPzzék javainkkal és min
deniinkkPl." 

Po IlUkéJ a, 
Ar. 1852 jan. 14-iki alkotmány az általános szavazásra volt 

fektetve; ig-y választották a gyült>kezetet is, malynek hivatása vala 
mf'gszavazni ar. adókat és törvényeket, de nPm vitatkozni fölöttök; 
el!y hallgatag Rt·matus jóváhagyta az igy mPgszavazottakat. Napoleon 
p)fogadta a szPm~lyes fp)p)Össégrt, midön vallást tett, hogy saját 
ösztönét kövPti; R miniszterek, kiht k<'nyére válRRztott, az ö gondo
laiának iigyvivöi, H llPm valamely, a kamarától eredő politika kife
jezői ; fdvilágoHitani lt>lwt öt, de szabarl akar lenni ?s békók nélkül 
mozdnlataiban. Az erőszakoskodások s a demogogia ellenében kezes
SI;get nyujtott hatalmával, mAly felelősségnek alá nem vetett, tehát 
korlátlan vala; mert a nagy államtestületek nem f'llensúlyozták, ba
nem es ak kendM.t.ék az ö mindenható ságát. Igy uralkodott ö bosz· 
s:mbb ideig mint bárki más a nagy forradalom után. "A jók legye
nek nyugodlak -- mondtí. ö - s a gonoszok reszkessenek. Én oly 
sok jót Rzándékozom tenni a néppel, hogy hállÍra fogom azt kény
szeritrmi. A császárság a béke." Ily ígéretek, természetest>n, hize
lrgtt'k Európának, melyet kimeritettek a forradalmak, s Francziaor
szágnak, mely mt;g inkább szomjuhozta a rendet, mint a szabadsá
got, s mely, mindig szenvedfilyes btí.mulója lévén a tettleges hata
lomnak, rsókoljn a kezet, malynek ö adott erőt, hogy szájába vet
hesse a :~.:~blát, R meghnjlik alntta egÁsz ama napig, midön levtí.gja 
ílllt. Forradalmiak és fontolva halarlók egykép föt hajtottak előtte, 

u d v arlói lettek, jótéteményeket fogadtak el tőle; az érdek és hiuság 
segitségével cstí.bitotta el azokat, kiket erővel nem volt képes meg
puhitani. "B'elhasználni a demokraczia gyengeségeit annak kormány
zására; az érzékiségbe fojtani az értelm iB éget, az egyenlőségbe a 
szabadságot; ügyelve a legalsóbb osztályok s1,ükségeire, oktatni, se
gélyezni azokat, a munkát nem birúk részére intézményeket léptetui 
életbe.; e?-ek képezték a varázst dictaturájában, me ly minden életerőt 
egyetlen kézben akart központositani. Miként XIV. Lajos és I. Na
poleon, ö is pártfogoita a polgúrságot, mert az mindig csÍLszári ér
zelmíí, de sejtettR R MgyBdik rend keletkez!\sét, s azért hízelgett a 
l<'galsóbb osztályoknak, különöKen pedig a mnnkásoknak; csakhogy, 

XIX. 4 
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mialatt jót tett velók, lelkiisméreténll összeférön1,k találta, hogy ~l

rontsa öket. 
Jóakamtu, miivRlt de ferde értelmisrggel, kételg:ö az igazsággal, 

his?:ékeny a tévedéssei és ábrándokkal ~z~>mlHm, nem tudott oly llol
gokat, mt~lyeket mindenki tud. A ~zú-míívés?:d birtokáhan vala; 1;!"'
tett a mond;isokhoz, melyek Rzabatmmkwtk lú.t~zanak, nH;gis határo
?:atlanok és semmi reményre nt>m bittoritarmk, s a kiitlt.vitnyokhoz, 
melyek rendeltetrsA vala foglnllwzlatni a katonák t'~s hirlapirók kép
zelő tehetsPgét. Nyájas, Hiit szerPuy PH mÁgis sz in pani aK, a p;íriu;i 
szerzödést sa!!-tollal ir ta alá; ]t>] kesedt'·stöl árallor.ott a rnagentai ki
<Í.ltványban; a szinházi ÁH ntezai tapsok múmorha ejtettt':k lelkét; 
arc7,képét babérral övezte a pén?:elwn ; szerzöi diesiiségre is áhitoz
ván, megírta U a es a r 1Í l e t Á t, mely míív,··uek sike ri) t. r•sak ugy S'Zi
vén hordozta mint mi szegény irúemberek. A fogadúsoknúl nma lli
deg s7.eretetreméltósággal viseitA magilt, rm·ly hízeleg és m1;gis le
híít; kérvPnyt vagy elűtf:ll:jeszt.P-st soha sem utasitott viHsza, de ugy 
lett, a mint neki tet.s~etl; rll.Jíiviilte igéreteHel a ft>nyrgctetteket, de 
ugyan ak kor bi7.tatásokkal r.>szllgitette mrg a fenyegeti"• ket; jó mind
ar.ok irányltban, kik közel1\be jutottak H a S?:l\llVNliik iríLnt. itltalithan, 
a solferinói esata után mPgdöbbentMk híttam iit a vrr miatt, melybr 
györ.edelme került, s a hollak és sebesiiitek súma nem kP.vés befo
lyással volt 111Ta, hogy békét n.jánlot.t, és még Hem hauowtt iif;zköt 
vetni egész Európára. 

A rsítszúr lényegesen egyénirs, s II':'ID igPn fér össze az emel
kP.rleUebb lelkületíí tehát független emuerAkkBl, miht is inktd.Ju <'Se)
szövökkel. roszakarat1íakkal vagy föltM.Jrniil hódolókkal környezteti 
magát; IJAsúhli csak azokat hagyja, kik vde egyt•tértenek. A tisz
tességr.s rml.Jereket beesülte, de távol tartotta öket. magától; a más
félt\ket fel turlttt has~nálni, s iHmerte árukat. A társal!!:ásuan ugy 
mutatta, mintlm megfelt~dkl'wék magáról; pt>11ig h1ít a~t mondotLítk, 
hogy midlin beszélt ha~urlott, midön ballgatott ÖHszeeskiiv···st szütl. 
S valóban mindig összeeskiivli volt, mÁg felemelkerlé~e után is; ugy 
tettette m11gái, mintha jobora akarna menni, midön balra szándéko
zott fordulni; mintha ki('sikarták volna tőle az elhat:'trozáHt, melyben 
már megállapodott, H ar. engrdményt, mel_yet, hogy megad, már előbb 
el volt határozva. N ern követ.kczetesen, hanem a per<'-7. sugalmai 

' alatt, szinésiesen, meggoiHlolatlanul mükiidvén, a legviLratl~nabb el
határozásokra jutott, melyeket. aztán a kivitelben egészen me~v:í.ltoz

tatolt, hogy kii?:Áp qtnkat küvHs~>en, H igy ellenmrmdáilokha l:wuyolo
dottnak kellett feitiinnie. Vakmerő éH hidegvérü, nmrliiletlr.nííl ki-
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tartó némely ,•zP.lzatokban, m,;g ha utópia-szerüek is azok, h11bozó 
az r,szközök megválasztásában, tudott hosszasan várakozni, de mindig 
szrmr, előtt tartott:t a (·zélt; ha mélys.:get l:'ttott maga előtt, vissza
fordult; a legnagyobb nehézségPk fölött könny,<rlPn átsiklott; ha nem 
volt kétséges a :-;iker, bhwa szerenc·,Héjében, mely öt jól szolgálta, az 
eHem,;nyek vezetés,',rr, bizta magát ink:'tbb mintsem tudta volna ve
zetni awkat. Mindig azzal hizollg-Ptt, hogy kibűviti az alkotmányt; 
midün végre <·stLkugyan ritszánta mng:'tt, hogy azt teszi, igy szólt: 
"Én biztosítom i\nök részére a r<~ndet, öniik segitsenek nekem fenn
tartani a szabadságot." 

Ha az ember Napoleon nev!\t viseli, utánoznia is kell öt; a 
csáílzár tehi1t mind~n szabarlelvííségét abba helyezte, hogy benn fej
les~ze a7. inü;zm,\nyekot, kifeJ,; pedig b<~folyúst szerezzen. Ujból fel
venni, folybltni akarta nagyb:'ttyja miívét ll'llhajt:'Ls és eröszakoskodá
~ok nélkül, kiiríílvt>ve a polg:'trosorlíts iisszefl vívmányaival s a müvé
szet bííb:ijaival, tPhút: általt'Lnolj szavar.:is-jog, kr,reskedelmi szerr.üdé
sek, smb ad <'SfH.P, nemzeti:,a:g. "Eur ú pa IJ<~tegPs állapota ( monná) 
pgy eongressuHt !.fl~Z szühégesHr, hol az ömzPretet és a makacsság 
meghajoljanak egy lPgfiíub uin\s:ig eliítt; sr.iikíH;ges, hogy a szahály
r.atlan köteless,;geket, a (·zim Ut;lkiili jogokat, n féktdeu követeléseket, 
melyek a most rn1ír minden oldalról bedőléssel fenyPgetett európai 
politikai épiíl1~tnek alapúl szolg:í.ló szArziídP.s folytonos sértegPtéséböl 
ere(] nek, a <lolgok új nmdje váltsa fel, mr.ly a fejedelmek {·s népek 
júl fr.lfogott érdPk!ire títrnnszkocljP.k." J)p, azt is mondotta, hogy egy 
elvflt szPmélyHsit, a forradalmat; PKY lényt, a esászárságot; s hogy 
~'f!.Y Waterluot k~<ll júvá tmmie. 

Európtt n'•;;en úllott, rn11rt l:'Ltta, hogy fHJrsa e rejtélyes ember 
úélr.ataitúl vagy szeszélyeitíil fiigg, ki r.av:uba hozta a legmvaszab
bakat, kijátszotta a !l'giigy,·s~<ubekr.t is. 

IV. 

K r i m i h á b o r ú. 

Ha a diplomatáknak szemökre vetik, hogy oly nagyon szivökön 
hordozzák 'l'örökország fennmaradását, a7.t válaszolják, hogy ez nem 
vonzódüsbM ama hirodalom iránt, hanem f'<;lelemből Oroszorsr.ágtól 
tört?nik, mely hagyományosan törllkszik Konstantimipoly birtokba 

4* 
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vételére; s Oroszország a Bosporns mellett annyit jelentene mint: 
Európa a czár lábai előtt. 

Mig a többi hatalmak a forradalomütötte sebek gyógyításával 
és beliigyeik rendezésével voltak elfoglalva, Oroszország, mentfln a, 
felforgatásoktól, mintán RtJgit.P.tt A nsztriának lllverni .Magyarországot 
azon félelemből, nehogy a török P.s leng_yel néplH~gek oda tódúlitsa 
szaporítsa a forradnlom erjesztő anyagát, föfíi védii_je maradt az 
egyeduralmi jogszeriíségnek, és gyarapodott eröbP.n. Ha forradalom 
rázkódtatja meg Európát, ha fe-lkelnek a népf&jok Au~ztriú.ban, vagy 
Törökországban, ő mindig teriileteket nyflr ,;s növekszik befoly:'t~a; 

fenyegeti N émetorszúgot s a Földközi-tt-mgerre irányozza tekintetét, 
mig egy századdal előbu csak a Fehér-tengerr!\ szoritkoztak vágyai. 
A forradalmak idején 75 ezer emberrel tartotta meg:;zállv:' az alsó
dunai fejedelemsél!:eket; a. cliplomaezia nem volt képes megakadá
lyozni 11. betönist ez oly annyira fontos tartományokua. Keleten tehát 
túlsúlyra emelte öt a védőuraság a dunai fejedelmek irítnyában, a 
Duna torkolatainak birtoklása, a kizárólagos uralom a l<'ekete-tenp;er 
fölött, a beavatkozás Törökország keresztény népeinek iigyeiue. 

Jeruzsalern szent város a musulmanokra nem kevésbb1i mint u. 

keresztényekre nézve, kiknek minden felekezetök felkeresi azt ajta
toskodás végett, mindegyikn1~k templomai lévén ottan. A szaka
dár görögöle jóval nagyobb számmal valának ott mint a római ka
tholikusok, kik, mig 1740-ben tizenkilencz k{l.polnát számítottak, 1850-
ben már <'sak kilenezre voltak szoritva, sőt a görögök a IHgtisztel
tebb szPnt helyeket is megtámadták ~s lerontották (iot.t.fried, Balduin 
s más keresztesek síremlékeit, úgy tekintvén öket mint idegen be
töröket. A katholikusok Francziaor~zághoz folyamodtak, mely pa
naszt mnelt e miatt a Portánál. Ez kezél.le vette az ügyet lis ki 
akarta egyen Ji tr, ni a dolgot, de Oroszország útját állotta, s Menzi ko ff 
herezeget Konstantinápolyba küldötte, hol az a görög Hzertartás jo
gainak védőjéül vetette fel magát, panaszkodva, hogy meg vannak 
azok sértve, H egy fenyegetőző s udvariatlan követség utján, melyet 
Bessarabiában hadikészüJetek is támogattak, azt vitatta, hogy Orosz
országot illeti meg a védőuraság az igazhitíí keresztények fölött egész 
Keleten. A mindig gyenge és habozó Porta alkalmazkodott e köve
teléshez, aláírván egy fermánt: s minthogy a török birod:domban 
tíz vagy tizr.nkét millió görög él, ama ferm1ín valódi védő uralmat 
biztositolt a cztí.rnak, H államot howtt létre az államban. A görögök, 
kik a helyett, hogy rendeznék magnkat a hellen államnak kifolzabott 
határok között, mindig csak alkalomra és idörr várnak, hogy elfog-
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ltdják a termés:r.etes hatlirokat, Törökország ellens,~gében mindig sa
ját bRriLt,jok11t liLtták; s a:r. ottománoknak még alávetett tartományok
bilu rögtön mozogni kt::r.dett.ek a csel~:r.övök és nemes lelkek, a csa
lók ~s (~salódók, az áldo:r.l\tok é~ áldozók, kik támasztani s:r.okt(tk a 
forradalmakat. l!: mozgalom sl\rk·(·sillaga Oroszország vala s a mes
siás Menzikolf, kit ünnepeltek Konstantintipolyban, mngas:r.taltak az 
ujságok han, dRlokbtw emleget tek 'rbes~aliaban és Mtu~edoniában; 

mert mindnyájan én~zt.t\k, hogy ama fermán áltttl tettleg Oros1.ország 
lett az ö fejök ; hogy arra fognak áthá.ramlani az ö jogaik és ki
vidtságaik, s hogy a török birodtdom ezután csak hííbérese lesz 
Oroszországnak. 

Megütődtek ezen az emópai hatalma~ságok s rábírták a Porttit, 
hogy visszal~pjen; a honnttn nagy diplomacziai jegyzék-váltás ke
letkezett, ép oly bonyolúlt mint 1821-ben. A két.szinííst··gnél fogva, 
mely ocsmányst'Lg a diplonuwzi11 régi ocsm1inysá.gaihoz ujabb időben 

já.r.ílt, mindenik azt hangozttüta, hogy a békét akarja, de Vl;gre há
ború ütött ki, egyike a legkülönösebbeknek mindazok között, me
lyeket a történelem említ. Oly ürügyek ahüt, minök soha ~;em hi
ányzanak, a.r. orosz had~;ereg Ittlépi a Pruthot, elfoglalja a dunai 
tartományokat, :,: hajóhada bombázza a török tiottát Sinope vizein. 

Napoleon, ki leste az alkalmat, hogy iiZéttépheHse ll.Z 1815-ki 
~;zerzödéiiekct, felszólította Oro~zon;zítgot, hogy vonúljon vi~:sza (1855), 
11 t.agl\dÓ választ kapván, szövet~;égre lépett Angliával és 'l'örökor
szággal, buzdítva a többi hatalmakat, hogy részt vegyenek az igazsá
gos és erkölcsös háborúban. A franczi1L és angol tiották a Fekete
tengerre mennek s bombázzák Odessát, az orosz kereskedelem áru
helyét. 

A usztriH.nak hálából Orosr.or~:~zággal kellett volna szövetkeznie; 
de ez nyugati tartornH.nyaiban tám1~díLsnak, Olasz és Magyarország
ban forradalmaknak tet.te volna öt ki ; miért is conservativ hagyo
mányaihoz tartotta magát, 1> arra ~;zoritkozott, hogy egyetértésre 
jutott Poroszoriizággal a töröknek aliLvetett keresztények polgári és 
vallási jogainak biztositása végett. Megszállvim Moldva-Oláhországot, 
ez által eltávolította M~tgyttrorszúgtól a háborút s következéskép a 
fölkel!;\~; vc~>z.edelmét is; l> mig Oroszországot biztositotta a támadás 
ellen ez oldalról. s egyszersmind a felkelés ellen Lengyelország ré
széről, Európtit megmentette a belső háborútól, mert a szövetség·e
sek kénytelenek voltak megváltoztatui annak tervét. 

Minthogy senki sem tudja, mi kimenetelök lesz a hosszas há-
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h:tlJOrúknak, a népek, s főleg n görögök eH a piemontiak új remé
nyl:'ki'L merítettek; látt:ík, hogy fel bomlott a:t. é!l:t.aki s:t.övetHég, me ly . 
a forradalmaknak örökö!! ijeH:t.t.öje vala; li'rane:t.iaors:t.itg •is A n glia 
egyidőre kezet fogva haladnak ugyan, de nem fog sokidg váratni, 
magára a természeks ellenségeskedés; a gyúladás, által:'mossá válva, 
ismét kérdésessé teszi m11jd a vil!i.g sorsát, s ütni fog a népek óritja, 
melyet ~>ikertelenííl akarLak ~iett.etni az összeeskiivésekke.l é~> a fel
keléssel. 

N apolcon a Momtenr-ben "ős:t.int.'·n kijelentette , hogy azok, 
kik az eseményeket akár Görög- akár ülaszors:t.ágban :t rend meg
zavarására akarnitk felhas:t.nálni, Ji'ran•·zi:wrs:r.ág érdekeit fognák sér
teni; mely ors:t.úg, mikénL védelmezte az oltomarr birodalom épségét 
Konstantinápolyban, úgy nem fognR. megtíírni Görögország támadá
sait, sem, hogy a:t. ,\ lp<·:<eknél mt>gkisértse valaki s7.étv:ílas:t.tani ~'nm
cziaország és Ausztria zászló it, melyek, miként reméli, Keleten egy
más mellett fognak lengeni." 

Valóban a görögök tiírtették magukat., de A us7.tria szilárdúl 
megmaradt semlegességr\ben, s igy megmentette Európát az általá
nos hR.borútól, de tönkre telte önmagát, mert elidegenítette magától 
régi szövetsPgeHét, ki hálátlanságra talált nála, H anuak ellenségeit, 
kik esküt tettek, hogy meg fogják öt büntetni. 

A nyugati s:t.övets~gesek, miután sikertelenül prób;'Likoztak a 
Balti-tengeren, Keletre fordtiltak t'S szept.. 24-én Krimuen ~3,000 

fmnczia, 25,000 angol, HOOO török, J 5,000 piemonti katonút tettek 
partra. Roppant eröfeszitPsekbe és is:t.onyú szenvedPsekbe került e 
háború, mcly tovább Lanott mint a hogy döre gondoltú.k, s hová 
új csapatokat kellett kiildeni, hogy póloljú.k azokat, mdyeket az 
ágyú, a zivatarok, az e~ő:t.ések, a:t. epemirigy elpusztítottak. Sok fő

hadiember elveszett (Raglan, La Marrnora), és félmillió emberélet 
oda ML: mit ttdán nagyon szivére vévén Miklós c:t.itr meghalt, fi<í.ra 
ll. Síntdorra hagyviw a terhes orsz:'tglásL. 

A't almai csatában levervén az oroszukat (J ~55 aug. ~O.), a 
nyugatiak elfoglalták Balaelavú t és Sebttstopol előtt ütöttek tábort 
(aug. 26.), mely vú a legerősebbek kö:lé t.artowtt, es bomb:'Lzni 
kezdetttik azt. A :t. o rószuk, miután 17 ,OOO embert elvesztettek, kiü
rítették l!.'tt (sze v L. L). A :t. ölrlüklésnek Ausztria vetett Vl~geU oly 
múdon, hogy a :>zövet:ségtJsek álLal néh<í.ny, a !Jéke-értekezletnek R la
púl szolgáló pontoz11tot állapíttatott meg, s Oroszországot azok elfo
gadásitra :-::zorította, fenyegetö:~.vén, hogy különben ö is a nyugati 
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hatalmuss;'tgokhoz fog csatlakOí~ni. üro2zország. kénylelen volt meg
adni mag1'tt; a IJ,ik•! lt:·tre jött (1856 febr. 17.), s igy vée;et ért e 
háború, melyet hat1irozott czél nélkül kezLletLL erély nélkül folytat
tak ér,; elöreláltis nlqkül zártak Le. 

v. 

P á r i zs i b ék e. Olasz háború és egység. 

Párizsi eongressus. 

Hogy mL~gln'tnyjítk-vesBék a béke feltételeit, egy congreí!sus ült 
ö~;s:r.e Párizsban. :B'ran<·ziaország semmi hasznot nem húzott annyi 
áldozatai után, de mint első szerepelt. A Portát részesítették az euró
pai köz-jog kedvezé~;eihen, H ő újból megerősítelte a vallítí!-szabad
ságot. Oroszorszli.g vissl.aadta neki Kan; várát, ő pedig visszakapta. a 
szövetst;gesekt.íil Seb~tstopolt, Balaelavát s a többi kikötőket a .B'ekete
tengeren, melyd semlegesnek uyílvtínítottak, úgy, hogy zárva legyen 
a hadi hajók előtt, nyitva a kereskedelrnieknek. A dunai fejedelem
ségek a török felsöbbsög alatt maradtak. 

A polgári és politikai szl\badság állapotáhan nem történt vál
toz;í.s; (·sak ment.esít.ett.ék a sem lege~> lobogút h(Lboní idejére, s eltö
röltP.k a kalóz-jogot, e~;upún az á.ll~moknak maradván meg azon jo
guk, uogy hú,Lorút. viselhessenek. De az amerikaiak, kiknek pedig a 
háborús ttJJlgeri törvények terjudteub alkalmaÚtH!I. köszönhető, visz
:::.za.utal!itottitk a kalóz-smbadalornlevelek emez eltörlését, nehogy há
ború idején ulábiJ Alljanak azon nem~eteknt>L melyek roppant hajó
hadakat tartttnak fenn a békéllen 1). 

') lll. Napol(~on, :M ö emberbarátias esunéiuél fogva, l8il4 marc~. !J-én 
kijelentette, hogy fel függcst,li jogait~ R nem foglalja le a• ellenséges árút semleges 
hajókon. Ez igen nagy haszu:íra szulg:ilt Oruszors~águak, s (u·tott késöbb Augliá
nak, és mégiukább Franeziaországnak, mely a 70-iki háboní alkalmával nem hasz
u;\.lhattll. fel hnjóit a uémet kereskedelem ellen, s védelemre kellett szoritkoznia. 

A p<Íril.~i cungrcHsusuu ~'ratwziaország l(éjJét W~tlewszky és Bourqueuey, 
Augliáét Clareudou és Cuwley, Oruszorsúgét ll run of és Or! of, Ausztriáét B uo l és 
Hiibner, 'l'öriikorsz:'1gét Aii pas~t és Mchemet Gernil bej, Piemontét C~tvuur és Wil
la.marina viselték teljes h~tt~tlommal. 

davour onnau Cibrario Lajoshoz, a kiiliigyek vivőjéhez következöleg irt : 
n Kilenc~ napja, hogy elhagytam 'l'urint, s mar luiromszor irtaut oda, és slirgös 
izeneteket küldözgettem folyton folyvást, sat. Remélem, ki fogja önt elégiteui leve-
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Piemont Ausztria ellen. 
A szövetségesek, midön az Oroszország ellen tervezett háború. 

czéljából támogatást kerestek, Piemonttól segitö-csapatokat kértek. 
Piemont azt felelte, hogy zsoldért nem ad, hanem igen is k!isz egx, 
szövetséges hadtestet állitani ki szitrd vezérlet alatt. B:irmennyire 
ellenökre volt is a hazafiaknak, ho~y hadsereg menjcn oly hatalom 
ellen, mely sem kárt nem oko;-;ott, sem igazságtalanságot nem kö
vetett el, s hogy az ország kitóve maradjon egy eshetülege!! táma
dásnak az osztrákok n\széröl, uralkodó körökben a szenvedeU meg
aláztattÍ8okat jóvá akarták tenn i az 1Í.llal, hogy a nagy-hatalmakkal 
járat.ják párban az or8ztigot, s clhátároztítk, hogy 15,000 emuert 
fognak küldeni, egy millio font sterlinget kapván kölc·sönbe Anglilt
tól 3 f:!Záztólira. Midön azt.Ítn a oékéröl volt szó, termés;-;etesnek lát
szott, hogy Ausztria, mely elfonlitott1t a háború o!ltorát ~uroruí.tól, 

területet nyerjen azért jutalmtil R Dun1í.nltl. A piemonti kormány 
megütődött ezen, és igen tiizes körleveleket bocslitott ki, bizonyítgat
ván, hogy annak növekedPse kárára válnék az európRi szabadság
nak; hogy a megdöntött oros;" fíí ''mlmat Ausztriával váltanit fel, 
mely csakhamar úrként viselkednék a Dun1L eg<;s;-; hosszában ép 
Ílgy, miként Olaszországban tette; ez utóbbi országot pedig mind in
kább szorosahban fft;-;né magához az osztnik császltrsítg, kiz1í.rva on
nan Francziaország HS Anglia befolyitsát, s Ichetetlenné tévén Pie
rnontra nézve, hogy kivonja magát főuralma alól. Ily módon tehá.t 
jutalmazva lenne a hatalom, mely vonakodott fegyvereit a nyugatia
k~ival egyesíteni, s bűnhődnék az, mely nem habozolt melléjök 
állani. 

lezéaem. Hogy magamról is, öm·öl ie levegyem a felelősség terh ó t, jónak l<itom min
den, tudomásomra jövő, érdekes dolgot megemlíteni depesoimben. Irtam a kir;íly
nak, értesítvén öt a társalgásról, melyet tegnap a császá,rral folyta.ttam. Hogy fel
tüntessem elötte a titoktartás azíikségességét, u•egkértem öt, hogy ne száljon arról 
a tanácsnak. Ön azonban négy szem között felhozhatja azt uoki. Kíildje ön vissza 
mielöbb Arrnillant az okiratokkal, melyeket öntől és Hatazzitól kértem. Hétfan lé
píink ki a súnpadra; ha nem is kellemetes, de érdekes lesz a dolog. J<;gyébinint, 
megkezdődtek a Ilivatalos lakomák, s ha az értelem nem is, a gyomor kemény 
próbára van téve. Figyelmeztetem önt, hogy a gyönyörű X. grófnét diplomacziai 
hálófonóvá avattam, feJszólitván öt, hogy kaczérkodjék a császárral, s csábitsa el, 
ha a azUkaég 1így hozuá magával. Igéretet tettem neki, hogy siker esetén atyja 
számám a pétervári secretáriusi állomást fogom kérni. Ö szereplését tegnap a tuil
Ieriesi hangversenyen kezdette meg óvatosan. - Híve, Cavour." (Od ori ci, ll con te 
Luigi Cibrarlo e i suoi tempi, Firenze, Civelli, 116 lap.) 
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Cavonr helyet nyP-rt a többi meghatalmazottak kö~iit.t., 1) ll N a
poleon felhivás:'tra, ki tígy nyilatko~ott, hogy akar tenni valamit 
Olas~orgzágért, s~óba hoztn az olas~ állapotokat, epiÍsen kikelvén 
A usztri:t ?s a többi államok kormánya, főleg pedig a nápolyi és a 
pápai ellen. üla!lr.orsz:í.got. újra kell gyúrni - mond:i. - ba azt 
akarj<'tk, hog·y ne zuvarj1l az folyvittit .Europát; a savoyai ház becs
vágya összevltg ülaszorszítg P.nlekével, sőt az egész nyugat(!val , hol 
az egyemúlyt mindaddi~ nem lehet létrehozni, mig Ausztria elnyomva 
tarljll ll félszigelet. Beszédét a franezia császár irímyában azon elis
merő liza.vakklil vP.g-c~zte, hogy bármit hatítrozzon a Gondviselés Olasz
orsúg sorMa fölött, minden ember, kinek szive van, örökké emléke
zetben fogja tartani, hogy Napoleon volt az első, ki felvetette a kér
dést: M i t t e h e t ü nk O l a. sz or sz á g j a v á r a? 

Minden illem ellen volt igy vád alít helyezni független és je
len nem lévő hatalmakat; ruegsérté~;e vala a be nem avatkozás el
vénuk, melyntíl fi•gva a krimi b:í.borút ke1.dették; de első eset volt 
e:r., hogy az olasz kérdés szóba jött egy európai congressuson üly 
ezélból, hogy javítsanak rajta, s a szabadelvű ügyet többé nem csu
pán összeeskiivők és titkos társulatok tartották kezökben, hanem egy 
kormány is felhroHa azt. 

Azon pereztől kezdve az ellen~égeskedés nyilt arczczal lépett 
fel a hatalmas de a közvélemenytöl elhngyott Ausztria s a kicsiny Pie
mont között, mely gyenge volt ugyan de erősokra támaszkodott s 
fáradhat11tllln tevékenységet fejtett ki, hogy akadályokat gördítsen 
legyőzője elé, befcketit~Se azt a hirlapok ban, s üldözöttnek és fenye
getettnek tiíntessc fel magát: Piemont most ml~r egyt)rtelmíi volt a 
forradalom mal. Ua vou r, ki azt bizonyit.gatlt, hogy Olaszorszá~ ma
gára hagyatva nem segithet magán, egész ország tapsait kinyerte; 
1t rom11gnai menekiiltek érmet verettek tiszteletére ily felirattal: "Mit 
esörtet itt oly sok idegen kttrd ?" 

Pi8montban a lombardi hadjtn·at uttin viMszavonás és idegen
kedés maradt fenn a polgári állítsúak és a katonák között; amazok 

') ll. Gyula 1504-röl kelt Intihíja szerint az államok rangfokozatban igy ál
lottak: A német csásúr, a római kiníly mint a birodalom kitűzött örököse, a fran
czia, spanyol, aragoniai, portugali, angol, sieiliai, sved, magyar, navarrai, cyprusi, 
cseh, lengyel, d1in kinílyok. 

Következtek a velenezei és genuai köztán~tság. a német szövetség, a bretag
nei herczeg, a pfalzi, szász, branrlenburgi vá!asztók, Ausztri11. föherczege, a savoyai 
herczeg, a toscauai nagyherczeg, a milanói, b~tjor, lotharingill.i herczegek. Oroszor
szág nem tartozolt meg az európai hatalmak közé. 
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katonai államesintöl tartottak, emer.eket P!keseritették a s:t.emrehá
nyások, melyeket kép~ossrgökre n/·r.ve teLtek nekik. I< i akartúk ~e hát 
emelni érdemöket, s a hadiigy-miniszter a krimi hitlJorúból, hol az 
angolok és franc:t.iítk oldalím kiizdüttek, minden vitúzi tettöket. ké
pekben vétetle fel és elterjcBztette; Uernaja megvúltotta öket a szé
gyentől, melyet N o vara hozott rájok, l:l vi~szaadta a bittorságot, mely
lyet megtörtek a veresrgek. Nápolybúl Lamarmol'Ítnak egy kardot 
küldöttek ily felirattal: "Az ősi vitézség nem halt még ki az olasz 
s:t.ivekhöl"; a mil!móink pedig egy emlék iránt állapodtak meg, mely 
'l'urinban vala felállitllndó a hadsereg t.is?.tt•lelére. Olaszország más 
rés?.eiből meg hálanyilv;'tnitásokkal ;'tras?.tották el azt "ki egymaga 
kelt nyilt sisakkal annak védelmére" : és pénzt írtak alá, hogy száz 
ágyúval erősítsék meg Alessandriát, t;s tízezer fegyvert adjanak azon 
olitsz tartomá.nynak, rnely első kelne fel. 

A háború tehát, melyet '!'ö rökország janira hatúoztak el, va
lójában Auszt.ria-ellenesen ütött ki; a béke ,.sárkányfog-vetés lett u; 
s mig egy felől biztositotta 'l'örökország fennmaradását, más r..íszt 
az olasz fejedelemségek pusztúlásítt készíteU.e elő. S Lamt.trtine jól 
határozta azt meg mondván, hogy nem egyéb a:t. mint "h11düzenet 
béke alakjában ; a ziírzavar felidézése s a kö;~,jog lerombolása Euró
pában." 

Mert, felbomolván a régi szövelségek, nem lehetelt töuué úja
kat hozni öss;~,e, a honnan általános lett a ziláltsíLg; haboziak, kik 
helyet tartotlak elfoglalva, mért.~··ktelenííl reménykedtek, kik helyet 
akartak volna foglalni; kikeriílheLetlen volt a szigorus;íg, ~:~ kivégzé
sekhez, ostromállapothoz, jó~>?.áglefogl;tlá~:~okhoz kellett folyamoduiok 
~tzoknak, kik kénytelenek VKiának védeni magukat, rnig Piemont, 
tiltakozva. a szigorú fellépések ellen, nyert fontoHsiLguan. 

Osztrák alkotmány. 
A tizennyolez éves Fcrencz .József félelmes körülmények között 

lépett Ausztria trónjára. Ügyes és p!Lranesolni HWretö anyja, a. bajor 
Sofia felügyelete alatt gondos de egyszeríí nevelésiJen részesíílvén, 
midön a. trónra h;peti, júval elöbu, hol!ysem várni lehetett voln11., a 
fiúi tisztelei korlátai között függetlenné tudta mag;íi azzal szemben 
tenni : politikai számítás nélkül, (~:;upÍLII :,;zive sugallatlit követve a 
szép J<:rzsébet-Amália bajor herczegnőt jegyezte el magának, s mi
dön Linzbe fogadására ment, nem iörürlve az előirt sze1'tartásos 
szabályokkal, átkarolta és megcsókolta az i, mire a nép tapsok ban 
tört ki. 

vlaHZ- é~ Magyarországot a lázadÍLH terén' Horv;ítországot in-
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gadozóban, IS"émetországot egyhegyülve, hogy kikiáltlia ltZ egy~éget 

,·.s felmaga.s~tlllj~t Poroswrszitgot, egész Európát ellenséges érzületü
nek tahílvíw, Palmerston kivl-telével, ki, váltakozva felforgató és d
nyomó lévón, azt l.a.IliÍeNuHa. neki, hogy vágja. le a régi tagokat s 
i~:yehr.zt:k uj11kat 1:1zen:zni, Ferentz Józ1:1ef, a lovagi~tll fértiú. oda ju
tott, hogy ak~~ratja ellenére is kegyetlenné hllett válnia. Siránkozva 
a helyr.et fölölt, kijden tette, hogy Ausztria ujjászüle!.1;~e csak ugy 
lehetséges, ha ar. össze1:1 tartományok és néptörzsek egy tömör egész
szé olvadnak össze (v i r i b 11 s u n i t is) s ha a n~pek javokat többé 
nem a képvi:-;elüi vit.at.kozásoktól, hanem a királyi jón.karattól várják; 
1:1 aí'. öröködési, szaLad, független, feloszthatatlan monarchia részére 
egys,;ges n.lkotmányt adott, rnely sr.erint Bécs főváros; az összes nép
törzsek egyenjogúak, s kiilönösen a nemzetiséget és a sajítt nyelv 
ha:;ználatút illetőleg: egységes a vám- ,;s kereskedelmi rendszer; az 
a polgárjog s a büntető és polgtiri törvénykönyv: az igazság-szolgál
tatás a esászir nevében törtP.nik; minrlen személyi szolgaság meg 
van szüntetve; rentiezve PS biztosítra vannak a közsl;gek; kiszabva 
a tartományi és birodn.lmi iigyek; a törvényhozó hatalom a császár, 
a parlament. s a tartományi gyiilé~ek között oszlik meg a kiilönféle 
tartományok :;zerint. Ezek minrh,gyikében a császár felelős helytar
tókat nevez. A kiilönbözö államn;szekből kisr.emelendő tagok egy 
birodalmi tanársot fognak kl;pezni. A birói hatalom független; el
mozrli!.hatatlanok a birák, nyilv:inos a törvénykez,;s; az adókat a 
törvény szaiJja meg; a közadús:;tÍg-ért 111. állam ker.ességet vállal. A 
kato:~Híg nt'm tanáe~kozhatik kör.üsen. Polgár-ürség; az alkotmány
módositás mikrntje meghat.:í.rozvn.. 

Kúrrnily jól volt össze:íllitva t\7. alkotm:'my, ellenkHzett az Au~z

tria történeti tark:tharka~itg:il•al, i1s Schwarzenberg Felix ezen álta
litnos egyenzéssel, mely erü:;za.ko~; visszahatás volt a forradalmi erö
~r.akoskodás ellen, megtaganta az egyes nemzetiségeket; a helyett, 
hogy felha>:ználta volna H.Z élő és törtéoPti erüket, demokraeziai szi
nezetet adot;t a birodalomnak, de minden messzebbható cr.élzatok 
nt.lkül, melyek pedig szükségesek, hH. hozzá akarják szoktatni az em
bereket, hogy maguk labán j,>.rjanak. 

Schwar~.l~nberg megkérdezte ar. olaszországi visszahelyezett kor
mányokat, vajjon ezélszerlí volua.-e ismét érvényre emelni az 1848-
ban adott alkotmá.n.vokat: s mindnyájan abban itllapodtak meg, hogy 
nem férn()k azok ö11sze a rendrlel és békével, s hogy benn csak fe
jetlensP.gel., kifelé pedig esak támadítst lehet v:'trni, mindaddig, vala
mig itt a tekintély dogmája folytonosan erőszakos me.grohanásoknak 
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van kitéve; valamig a társadalmat alapjában aláásó tételeket fárad
hatatlan tevékenységg•· l hirdeti, terjeszti a sajto; valamig a conser
vatívek aluszékonysága folytán eso.k cselszövökre és nPpizgatókra es
nek a választások. A népnek szent joga, hogy erös és felvilágo,snlt 
kormány vezet.ése és védelme alatt álljon, mely értelmes és fáradha
tatlan tevékenységet fejtsen ki, mely merészen és hat;\,rozottan ma
gához ragadja a kezdeményezést igazs{lgos és bölcs törvények és 
idöszerií ujitások iránt, s mely, {Lt.hatva roppant felelő~ségének érze
tétő!, képes legyen engedelmességre hajtani az embereket, s min
denütt és mindenki részéről tiszleletet szerezni a fiirvényeknek. 

Valóban az alkotmányt nyilt rendeletekkel törülték el Lombard
Velencz;ében, 'l'osr·anítban, Romagn{tban, IL her~zegségekben; Nápoly
ban szépen feledésbe ment. De IL formdnlom tüze épon nem ham
vadt el. B'ölébredvén szomorú és mt\gis kedve~; forradalmi ítlm{Lból, 
Lombard-Velencz;e kHtonai önkény alattt, ostrom-állapotban találta 
mag{Lt. A függetlenség érzele mindin kább erősbödött ; oda czéloztlik 
a titkos l{trsulatok s a felkelések, melyek azok kifolyása voltak; ub
Jók és gyilkosok a hazafiság köpenyébe takaróztak. Minden kisérle
tet a M11.zzini neve bélyegzett, ki a mily izgöruozgó ép oly tehetet
len v1da, mert hiányzott nála az összefüggés a gondola.t és a !'Se
lekvés között. Üvéi, kik minden titkos társulatban ott buddogtak, s 
a még siralmasabb killérletekben mindig részt vettek, gyanussá tet
ték a köztársas1í.g nevet. 

Piemont állapota. 
ll. Viktor Emanuel, ki valamennyi olasz uralkodóházzal rokon

sí~gi.Jan állott, ki csak most lépett a trónra s hizelgő ig1íretekkel nem 
kötötte meg kezét, kit egy hadsereg környezett, malynek elment 
kedve az ujítá:wktól, mert igen sokba kerültek neki, kinek parla
mentje hitelét vesztette, s miniszterei vált11kozva dobálták le egymáflt 
a hatalom polczáról, ily módon mindny~jok tehetellenségét napfényre 
hozván, kinek országát az osztrákok meg~.;zállvlt tartottí~k, könnyen 
visszavonhatja vala az alkotmányt, melyet atyja, nem mondom, hogy 
egészen jószántából, de szabadon adott, s tahín ép ugy tapsot arathatott 
volna annak visszavonásával mint elöde annak engedélyezésével. Ö azonban 
szomoruan, de szilárd lélekkel adva tudtul az eseményeket, melyek öt idö 
előtt tronra jnttatták, biztositotta népét, hogy nem fenyegeti veszedelem 
az ország szabadságait, s mint három legszükségesebbet, a nyugalmat, 
haladást és takarékosságat hangsulyozta. Piemont szerenesésnek 
m'mdhatta magát., hogy ily királyt kapott, ki, mindig a katonák 
között, önálló~n fejlödvén, nem hagyta magát megrontani a királyi 



61 

udvar pubitó légkörében. A vadászatban s?.envedélyes; ételre. ruhára 
kevesetadó; nem önkényes de határozott; a népszerilségen és ünne
pélyeken nem kapott ; a Luclományokat nem kedvelte, habár köny
nyn felfogásu vala; a pártoktól inkább távol állott mint fölöttök; az 
alkotmányt ti11zteletben tartotta R al'. ügyek be lehetőleg kevéssr ár
totta magát; a kevéRbbP. igazolható cselekvények terhét pedig az al
kotmányos nemfelelősséggel rázta le nyakáról. 

Az alkotmány (statutum), mely akkori fogalmak szerint a va
lódi szabadság képét vis~·Ite, utángyúrt valami volt a császári önkúny 
s angol szabadságok ama hastard keverékének formájára, melyet 
Francziaország ép az időben dobott el magától, miután huszonhá
rom évi tapasztalásból arról győződött meg, hogy nem volt az képes 
sem a szabadságot megszilárditani, sem a békét biztositani. Sok 
fogyatkozása mellett is azonban kielégíthetett az egy erkölcsösen és 
polgárilag nevelt népet; elég volt arra, hogy :-;zemrehánynsul azol
gáljon a f~jedelmek ellenében, kik megtagadták azt, s a vágyak ezél
pontjául Olaszország összes népeinek. 

De fenntartani azt, mikor a mult sz<\t volt rombolva, s a jövő 
mt>g körvonalaiban is alig mutatkozott; sarkantyúzni, mi szabadságra 
ösztönöz, s fékezn i, mi trössé tesz; összhangba hozni a fenntartó 
hagyományokat a berontó ujitásokkal, oly módon, hogy a hatalom ne 
akadnlyozza a szabadságot s a szabadság ne veszélyeztesse a t.ekin
Miyt; nem akarni hátrálni, de saját czélját Rem t~veszteni szem elöl, 
igen neMz volt a tul('sigázott swnvedélyek között, oly parlament 
mellett, mely azt tartotta dicsőségének, hogy ellenségeR lábon állott 
a koronával szemközt, s abb~& helyezte méltóságát, hogy vonakodott 
engedni ott, hol az egyezkedt>s kikerülhetetlen vala. N em kevéssé 
nehezítette a dolgot az is, hogy rohamosan váltakoztak a miniszterek, 
tehetetlenségre kárhozt:~tva a pártokkal szemben, melyek Piernontha 
tódultak, nem azért, hogy összesimuljanak , hanem hogy surlódja
nak, s melyek mindegyikének voltak megboszulni való vércseppjei 
és könyei. Hát még az a hajtóvadászat, melyet a menekültek és 
ujságirók rendeztek, kik örökös vádaskodásaikkal s a tények szándé
kosan elferdített értelmezéf!ével a nyugalmas népbe beoltották a gyü
löletet és megvetést, mi legalkalmasabb kóranyag annak megrontá
sára. A, választásoknál n véletlen vagy cselszövény ek szerepeltek. 
Minden szerencsevndász, ki egy perezre bálványa lett a választó kaszt
nak, törvényho:.r,óul vetette fel magát oly dolgokban, melyekhez tel
jesRégg~l nem értett, ~-; nagyhangú mondúsok és erős tiidö segélyé
vel tapsokat Rzerz~tt minclaunak, a mi csak ttílhajtott . és ktwésbbr 



62 

~szszerü vala, meglégedvén a beteges közvélem~ny mnl,~kony rlve
zésével. Hatalmas Pgyrniségek Mm tiintek fel, hanem igen is álta
lános középszerüségíí emberflk, nr,m a tflt.tnek hant~m a súmak hD
sei, mire rninden tiirpe képesnr,k t.artot.ta maj:!;:'tl, s lt~r.t hittll, tan,úlás 
nélkül is eJ.;g az elméssrg: a1. a Hzegrny elmP!-:l-Híg, m•dy leJwlííl 
szolgál a lustasftgnak, s mely nem egyéb mint egy kev{~s képzelő 

tehetség IJizt.osság nt;lkül az itfildbcn, riigtöniis fiszfogamwt. meggon
dolás nt\lkül, s könnyüs!•g a szósznporitásban bármely elsü gondolat 
fölött, ama második nélkül, mely azt megt;rleli és tökt'~letesiti. Az 
ily fajta emberek feladatokká tették szúmíizni minden erkölcsi füg
getlenséget, leszólni az egyéneket és dolgokat, melyek az ö alacsony
ság·okon tulemelkedtek, a szép fölött a rútnak, a tanulmányozott fö
lött az elbanyagoltnak, a miivelt folött a neveletlennPk követelni a 
kényuraságot, <;s egyetértüleg kt;mkedni és rágalmawi, mi által oly 
sokat ártottak Olaszon;zág jiivűjének, mnrt megscm misitettfik a tekin
télyt, leszorították n (\Selekvés teréről a jellemeket, abban Jelték örö
müket, hogy megvetés túrgyávit teitr;k azokat, kiknek engedelmes
kedni kellett volnrt, s hősöket és vértanúkat. ter.·mtett.,!k. 

Nem ily körlilmények Hziikségesek ahhoz, hogy a flzaha<ls:íg 
valódi ismeretére jussanak HZ embrrek s IJO!!S megs~.ilímluljanak a 
logikailag öss~.efiiggésben álló pol iti kai és társadalmi l an ok. A l ille
ralismu~> ugyszólván f\sak arra Hzurit.kozott, hogy mr.gdöntse a poli
czajszerlí rendszert, melyet a n;~i kormányok követtek; H igy, midön 
ezek letíint.ek, nem tudta többé mit tr.~?:yr.n; uoldo~nHk érf'~.te magát, 
hogy némi politikai jogokat vivott ki; n1;pnek nnvezte a <·sik.seléket, 
gyávaságnak a mérséklet:Ht. A lwlyesHbbr.n gondolkodú szab~trldviiek

nHk nem volt inyökre, hogy igy szú-kormány aln.tL :ílljon a világ s 
hogy rabszolgává tegy,;k 1tZ egyént a sobs:'tg f"plszauadib'tsa végHtt; 
rle vagy hallgatta.k, mr.rt nem ~tkartúk magukat kiteuui n. piaezi hií
si\k bántalmaziÍ.sainak, vagy nem figydtek rájok. Me!?-'1löbuenve 11. tul
hajtásokon és a pusztit:ísokon, melyeket a politikai felforgatások az 
erkölcsökben és értelmisf··gekben Vt!ghe;~visznek, ~o;okau siettek meg
tagadni mint tévedéseket. még az igazsitgokat is, melyck elbuktak, 
szégyenkezvén, hogy tulsúgosan reméltek. 

De ama vitatások, a nyilvánosság minden dologban, a ~zósabb 
és magát mindenbe ártani szerető osztály ama kebelkönnyitő tüze
lésa úgy tüntették fel a parlamentet mint a nemzet symbolum:í.t s 
a jövendő Olaszország magvát. A szabadság, mely egyebütt minileniitt 
a rágalmazásban Ás rontásban t.iintette ki magát., it.t abban lelte 
kedvfit, hogy támogatta a kormány ufizetP.it. A tübbi országokbúl me-
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nekültek na~y rt\s~r Piemontban húzta meg magát ; P.rtt~]mes t\s te
v?keny nrpség, miként már ez s~okott dolog ez osztálybeli embe
r·~knt;l, kiknek törekvt'•sük kenyeret PS kitüntetP.seht szen;zni s áde
met l'sinálni magulmak a sz1mvPdett kúrokbúl. Sokan hö?.iilök urak 
valán11k, főleg lomlmrdok, kik ga1.dags:ígot 1•s bos~u-szomjat vitt•~k 

urla magukkiti s folytonosan befolyást gyakoroltak ama?. ors1.ágra, 
mely a savoyai hen~zrgek vúgyímak iísidőkWI tárgyát képe1.te. De ve
liik egyiitt a llínyt'•ruyalúk egé:-1. serege is tórlúlt oda, kiknek minde
nök csak a harag és irigység vala, kik élelmöket a vértanu-mester
séggel, írással, kolrlulással keresték, hízelegve a napi véleménynek 
s arra törekNlve, hogy a fark vons1.olja a főt. 

Nagy volt a zaviLf a pénzügyekben s iszonyúak n1. adók, ele 
szü hségesek. hogy fi?.ethessék a két ~;zerencsétlen hadjárat ki adásait 
s a hetvenöt milliút Ausztriának. Mindazonáltal ~ryorsabbúlt a köz
igazgatás s Piemont 1íj int1\zményekhe1. jutott; haladt az ipar; na
gyobb mért,;kíí lett a selyem-s1.állitás kifelé s a gyapot-bevitel, föld
müvelési gépe ket, rnesten;t\ges trúgyúkat vettek használatba; emel
kedtek a mnnkn-dijak, élénkült a vállalkozó szellem; óriási rnunká
latokho?. mertnk fogni, milyenek a genuai kikötö nagyobbitása, a 
Cavom-esatorna 1), fü)o\g pedig a közönséges t:s a vasutak, hogy ös?.
szekös::~Pk a kiilöubö7,Ő orsútgrP.s~eket egym!ts között és a. swms1.éd 
országokkal. 

Oa vo ur. 
Cavour Camill gróf, gazdag c~;alárluól, külföldön tttnúlt s ga?.

das:ígníl irt: haztijáuan kP.vesebu tetszc\sre tal{Lit. mint olyan, ki igen 
hódolt az angol felfogúrmak, vagy tnlti.n esipős s:r.avai t;s gúnymo
solya miatt, melyekkel honfitársainak mondásai o\s tettei fölött nem 
igen fukarkorloli. Az 1R47-iki forrongások beálltával hirlap-irásm adta 
magát s támogatta az ujit.ítsokat, de mérsékelt.sPge a növekvií túlhaj
titsok között, ga7.dngsága, a1. üzletek.. a barittok gyanussá tettPk a de
mokraták előtt., kik pap-púrtinak bPlyegezték őtet. Sikerült neki be
jutnia D' Azeglio miniszterium:iba. s annak rendszerPs tunyaságával 

l) A U:wour-esatorna Chivasso alatt a Po balpartjáról indulván ki, átszeli a 
D ora Baltea t l H2 méternyi csatorna-híddal s 21 !'il méternyi vízvezetékkel; az E I
vot egy, 177f"i0 méternyi csőbeH; a Oervot l!iO mét. csatorna-híddal és 2622 mét. 
vízv~zctékkel; a Resiat. 21;;; méternyi mederben; kisebb munkálatok segélyével a 
RoasPnilat, a M:trchianat, az Agognat, a 'J'errloppiot: s nyolczvan kilométernyi utat 
111egtéve 'furbigo mellett a TiClinoha sz:~kacl. F. Clsatorna a Pó vizét. a Dora Rai
!P.:Íval szaporítja, ~ Vo\rr.elli, Novara, l,omrllo ú~ f1:ts:t]P viMkein kP.tsz:Í7.P7.PI" hek
taruál uagyol•b teriiletet iintii~. 
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ellent!\tes sürgés-forgása és az által, hogy folytonosan beszéltetett 
magáról, ura maradt a térnek, s elpártolván a mérR~kelt és ep:yhá
zias résztöl, a ballal R7.ÖVPtkezett. Ennek feje Ratazzi Orbán (l 81 O-
73), alessandriai ügyvtid vaJH., ki Gioberti bnk:í.~akor kabinet-al~ki

t.:ísm kapott megbiútst. A novarsi r.sata idPjén feje volt a hbinetnek; 
s bár vétkeztettr-ik öt a s?.eren('sétlenség miatt, a n~ps:t.eriiHéget nem 
veszteltP el, nem még Gioberti gynlitzkodásai folytán sem, R mérsP.
kelte túlzó hevét annyira, hogy összefért Gavonrral. 

Enuek miniszterinmlt, mely hat !'\ven át tartotta magát, a fol
tozgató jn,vitgató politikát támadóvn,l csertilte fel Auf;ztria ellen. 'l'öbb 
volt öbenne az értelmis•;g mint a hit és eszményis•'·g; erre hideg 
vala, nem n Pm es; szelleme gyakorlati, rmelkedett fogalmak nélkül; 
agyában snmmi uj terv nf'm s:~.ülemiPtt, hanem felhasználta a máso
kéit. A tudományokban, irodalomban, míívészetekben nem birt jár
tassággal; irányt mindenben az érdek-s:t.ámitás Hdott neki; ki merte 
mondani, mit mások elhallgattak; h~tt{trozottan erősített, jól tudva, 
hogy a legtöbben, feliiletesilk vagy ·s1.órakowttak lt;vén, felülnek a 
merész állít1ísoknak. S oly nép kö:t.ött, mely szúlamoktól r..>sze~íílt, 

belátta, hogy a politika nem ~! Hlméletekböl, hanem a lr.hets~gesböl. 
BámúlatoR tflvékenységgel es?.kö:t.öltette a kö:~.munkáknt, esatornú.kat, 
vaHutakat; gondoskodott a börtöni)kröl, az adók mdt:í.nyof! fplolizt.á
sáról; Francziaországgal kerr.skerlelmi S?:Prr.ödésre lépP.tt, a Roths.~hild 
házzal kölrsönt kötött, s mindig esuk az volt nítla R vr.rs régr., 
hogy fizetni kell. 

Magasztalni P.s lerántani, hirtPIPn mPgszpretni R mihr.lyt ha!::t.
naveheMlenn~ vítlt, kegyr.tlenííl is elhagyni vnlakil, könnyen állott 
nála; a bántalmazástól sr.m riarlt visNza; esakhogy 11ztán visszavonta 
szavát es borsiinatot kért. S;~,íínt<>lení\1 izr.gni mowgni, kiabálni, ál
lítani, reményeket halmozni össze, nem engedni, hogy akár bent 
akár kint Piemont és minisztere feledP.sbP menjen, r.z volt taktikája: 
az eszközök megválasztásában épen nem töprengett s változtatta azo
kat a szarint a mint a szél fujt, vagyis a mint a hirlapok kiabál
tak. Értett hozzá, hogyan kell ezeket igazgatni, jól ismervén e Bru
tusok értékét: de hogy valaki az erkölcstelenséget használja fel, mi
ként ö tudta azt tenni, ahhoz tág lelkiismeret kellett. 

Hogy a polgári szabadságtól elfordítsa a figyelmet, arra nézve 
legjobb kisegitö eszkö1.nek tartotta a tárnadá~t az Rgyhá:t. szabad~ága 
ellen, és "Ha valamely javaslatot el akarok fogadtatni, megeszem egy 
~'Zerzetest." 1841-ben Károly A lb ert eoneordatnmot kötött a J.Htpá
val, ki (mikc\nt az ily ,qzP.rzödéAekur;l történni sr.okott) lr.mondott 
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némely jogokról vagy kiváltságokról, hogy annál inkább szilárd alapra 
fektesse a többit. Most változást sr.envedvén a kormány-forma} arra 
a következtetésre jutottak, hogy ama szerzödésnek is meg kell szün
nie. A statutumnak első fejezete, s melyet Károly Albert leginkább 
akart, a kath. vallás uraikodú volta vala; oda járúlt mtíg mindRn 
Lírtokjognak tis7.te]P.tben tartása; de a ]Ítrmázók, kik <'sak azzal tud
nak szabadságot mutatni, hogy mp,gfosztanak attól másokat, úgy 
akarták, hogy az állam tPgye kezét a papság javaira, nyomja el a 
vallásos társulatokat, a kamara rÁszére foglalván le azok vagyonát; 
szüntesse meg úgy a concordatnmot, mint az egyházi kivftltságokat; 
s mert elhmálloltak, elíír.ték vagy bebörtönözték a turini, a~tii, sas
sarii, cagliarii püspököket. Ebből ar.tán nagy lelkiismeretbeli hercze
hurcr.a lett: egy ré.~zriíl megt~tgadták a ~;zentstígeket képviselöktől 

vagy minif;ztr-rekt.ől, kik cr-nsura alá estek; más rÁszről meg az ál
dor.ó papok a piiilpökök ellen tÍtmarlt!tk, s itt is ott is mint vérta
núságot dicsőitettek oly tetteket, melyek gyakran csak az önszeretet 
fitogtatásai valának. 

E s1irlódás, melybeu a löbuség érzííletét. feláldor.ták a hirlap
irók lármójiLnak, uátors~ígot öntött ama pártba, malynek cr.élja elsza
kasztani OlaRzor!lz:~got az ősi és népieR hittől; .sokasodó könyvek és 
hirlapok, szónoklatok és iskolák hird11ttP.k a W alder.-fMe-hitvallást. 
S mert, hogy a közlelkiiRmeretet btintárst'd meglehPssen nyerni, előbb 
meg kell azt vesztegdni, a nyngodt és vallásoR turini nép közé 
min~en vasámap dögleletes lapokitt li7:Órtak, melyekben egy Bianehi 
Giovini bántalmakkal halmozta el Krisztust, a Sr.entháromságot, a 
f;r,ííz A nyá t; a pápaflúgról úgy besúltek mint diigvP.szről, me ly nem 
rs11.k Olaszországuak, hanem a hitnek iA megölője; s einyornni a ka
tholirismüst, gyülölni a termt;szetfölötti rendet, mely a világi rendnek 
is alapja, s sziihÁgklipBn vagy egy, türelmet nem ismerlí Egyhár., 
vagy Istent nem ismerő demokmc:r.ia között válttsztaní; rzt hinlettók 
első szüksP.ges l~pé1mek arra, hogy a hazn elolgáltan javúlás álljon be. 

Ak közben a hirlapok fimyeget/~seket szórtak A usr.tria ellen, s 
úgy látszott, minthtt ar.ok megtestPsülése lett volna a marénylet 
l 853 febr. 6-án Milanóban, hol a farsangi ünnepek alatt némelyek 
elvaternedve n•)met katonákat gyilkoltak le. Srhweizból és Piemont
ból fegyNel'iJseknek kellett volna betörniök, de mielött ezt tehették; 
Ausr.tria igen könnyen elnyomtiL a lázongáRt és kegyetlenül boszút. 
állott. A lombard kiköltözötteket ama gyilkosság bünn;sr.eseinek tart
ván, lefoglalta jós?.ágaiht, a mitírt aztán Cavonr az összes hatalmak
hoz me m o r an d um o t int!\zett, melyben IL nemzetközi jogokra 

XIX. ~ 
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hivatkozott; semmiféle áJiarn - mondá - nem alkalmazhat tör
vénytelen rendszabályokat saját biztonságán11k érdekében, mert ez 
annyi lenne, mint a forradalmi tanokat venni ~yakorla!ha, melyek 
ellen küzdeni minden rendezett kormánynttk kötelessége, mert az 
egész polgárosúlt társadalom 1dapját megingatjiLk ; s 400,000· lih'tt 
követelt a kifosztottak segélyez~sr. vfigp,tt. Igy vonta ö a diplomacziát 
összeesküvésbe a forradalommal, ,>s sikerült neki elhitt•tni, hogy 
Olaszország egymaga nem segíthet magán, s at,;rt nines mást mit 
tennie, mint várni a helyre 1\s időre, hogy ártson a na~y ellensP.g
nek. Megerősit ette Uasalét és Alessandrint; az összes hajóhadi erőt 

Speziaban gyüjtötte össze ; fel világosititsokk al t>s határozott tagadit
sokkal felelt Ausztriának, mely panaszkodott az ellene irányúlt na
ponkinti támadások miatt; s kimutatván, hogy a forradalomnak csu
pán Piemont vet gátat, fontosságot szerzett, ez országnak s egész 
Italia vágyává tette azt. 

Olaszországi uyugtalaud.gok. 
Italia, me)yp,t oly helytelenül Iwver.tek Pl h a l o t t ak föl d é

nek 1), igen szerencsétlPn IJéke ölPbeu élt, nem tudva tiírni a jeleut, 
aggályosan nézve a határozatlan jövő felP., felizgatva a piemonti 
sajtó ,;s a számíízöttek által, kik akadnlyozta.k és kinevr.ttek minden 
kísérletet, melyet a fejPd~>lmek tettek, hogy javilsanak orszúguk 
sors{tn 2). A pápai államot és Nápolyt rablók (hrig11.nti l<) nyugtala-

') A "h11lutta.~· .földe" kifejezé~, mely mia.tt L:unartineunk p:írl.oajt kellett 
viv nia, Sismondin(tl tal,ílható, ki anny im mgaRzkodik Ol:tszoi·szághoz. "Républiq u eR 
italienileS du moye11 age" feliratú munk:'tj:'uiak 12(i-ik feje~.etéuen igy ír: "Akár az 
egész Olaszorsz:ígot A a talaj terrnészetét, ak{tr az ember mllveit R mag:ít az em
bert tckiutsiik, mindig úgy tetszik, mintha. Imiottak fiil•léu voln{tnk, l:ítva a. jelen
legi nemzedék gyengcségél s a megeHlzük erővel teljes volt:ít." 

Ugyanezt moudotta Leopardi, s azt mondj:ík miudazok, kik Olaszorsz:ígra 
nézve mostan:í.l.oan nem képesek egyelJet látni .felttímad1ísnál. Mi mi u dig azon vol
tunk, hogy kimutassuk, mennyi élet rejlett ama holt tcstekl.ocn. 

2) Duprat és Gicca évkönyve a?. olasz :í.llamokflt illetőleg 1 t>Fí9-re a követ
kező s~árnösszegeket adja. 

Pápai állam 
Nápoly 
'foscanai nagyherczegség 
Pármai herczegség 
Modenai herczegség 
Szárd királyság. 
LomLardia 
Á tal :ín os összeg . 

Bevétel. 
7 8,48X,BH2 Lir. 

128,072,426 " 
!{9,866,400 " 
8,702,22il " 

10,940, !96 " 
Fi7,Fí74,2i52 " 
E\6,600,000 " 

Fí09,128,8!ll " 

Kiadás. 
77,506,340 

126,377,01 o 
3H,131,300 
8,!í8i5,01l4 

10,93il,272 
159,637,314 
fi7,392,000 

4!)0,214,300. 
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nítottri.k. Azok, kik arcadiasan az olasznak mindP.n nE-mzetek között 
elsőségéről álmodoztak, kinos valóra ébredtek, hasonlóan a szinés:r.ek
hP-7., kik a:r. ötödik felvonásban fiittyöket hallanak a darabra, melyet 
111. előző felvonásokiJan meg-tapsoltak. N émfllyek belefáradva a gör
rHös rángatód:r.ásokba, elvett-ttfílc magnkat az ú~yon, ha tövisből volt 
is az, boszankodva azokra, kik fr.l akarták volna kelteni üket; s esak 
a nyugalomban látván a rend helyreállítsának lehfltőségét, a tisztes
séges S?.Rbadsúgot S 87. okos uiztosítékokat ill kárho1.tatták. 

Nem szólok a tömegrlíl, mely zajongott, örült, siránkozott, ki
áltozva: "Éljenek a piemontink, éljenek az alkotm:í.nyos királyok, 
éljen a kiiztársaság, éljtm az öss1.eolvadás," s mPiy ép úgy kiáltozta 
volna: "Éljenek a franc1.iák, élj1·nek a németek, éljen a czimboraság" 
rsak hogy békP.jt\IJen és javaiban ne háborgassák. Sokan, vagy azért 
me rt irhk és feesegtek, vagy me rt a hazai csatákban megtették kö
telességöket, feljogosítottaknak tartották magukat hivatalokat, jutal
makat, kitiintetés~>ket követr.lni. Sokan, a tn~lyett., hogy megtanúJtak 
volna bölellen tiirni, eg}•ebet. sem tudtak mint httjukat tépni, szidal
mazni ar. t-mbrrekPt PH dolgokat, minden inínt. kétségbe esni; gyá
vaságg~tl vádolni azt, ki nem raga.szkodott tovább a tévP.déRP-khez, ki 
nem riatlt. vis:-:za a1. igar.Hág s1.ent uépszeríítlenHPgétöl. 

A rendf'tlen~rg bolygó lovagjai, kik a t11tr.a és nemz~>l.iHég iránti 
nemP.s ér7.P.ImrkPt ri;úfosan nyegleséggel kPvervfl megfertöztettPk, ön
hittséggel, melylJe tnda.t.lltnság vegyíílt, új alkalmakra lestek: vigyli
:r.atllln vrdPimP~iíkuöl dühöngő uoR:r.úáll1'1kkít vitlván, romokkal és ro
mokon akartak épitPni, s a nélkül hogy észrevették volna, kezökre 
játszottak ama semmirekr.lliíknHk, kik 'készek minrlazon kihágásokra, 
rnPlyek hp, z nem H~ii kfléges a urítors!Íg. 

Igy trhát, a helyPtt hogy a legyő7.ött haza iránt kegyeletes ér
zületben egyesíílve rúlúl líízt.ék volna vi~;szas~erewi annak nagysá
gát vagy boldogságát, P-gy idflig szomorú látványúl szolgált e nép a 
világnak. mint olyan, mAly nem akarván bevallani, hogy le van gyözvr., 
boszúságában )p,verPit\stl miatt új alkalmat keres a külllkeilt\sre, ha
sonlóan a !:zerencsétlen játékoshoz, ki új kisegilö es1.közökkel, új asz
tallal, új szönyeggel tes1. kiHérletet. A (•sak panaszkodásra szoritkozó 
bátorság, s a r.snpán. fogcsikorgatásban nyil ván ú ló ert> próbálgatás 
nem 8.1:\hatták meg a jellemekllflk azt a 1nilárd aczélosságot, melyet 
a szerencsétl~nségek adnak, H lassanként lelohadt az első olasr. moz
galrnak. által gyújtott ama nemes tliz, mely p,)őbb lángoltatta a szi
veket; a mtivelt társadalom els1.okott az eszm1;nyitől H mindattól, mi 
tisr.teletrP. mutat 11 tudomány és hit iránt; Rzámíizvr. lettek a fegye-

!í* 
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lern é!l takarékosság es:r.mP.i ; legénykedő H:r.okások, nagy bajús:r., do
hány:r.ás, negédelt bárdolatlanság jöttek divatba: a drámai döntiifor
dúlatot ohajtották inkább mintsflm a la~RIÍ halad:is1. 

A dolgok ama zíírzavaros állapotti ban ig t-n sok meg t akaritott 
készlet elkallódott, kimerültek a közpl\nztámk, növ<~kedtek RZ adós
ságok, papírpénz jött forgttlomba, új terhek nt>ht>zt>rlt~>k a kö:r.ségekre, 
költsrgesebb, mert nehez11bb lett a kormányzat; a:r.Prt is adókra, sar
rzolásokra. eröszakoskorlásra volt sziikség, mi aztún elégííletlenPket. 
és új zavargásokat szült. A visszaiH~Iyezettek, nem akarlályozhatrán 
a visszaemllikt>zést és a rem{•nyt, fegyverhez, ifiegen csapatokboz, 
hadsereg-s:r.aporitáshoz, kémrendszerhez ,;" hoss:r.rts ostrom-állapothoz 
folyamorltak, mely minden polg:íros1'dt tár~adalom rendes viszonyai
tól elüt, rnert a szabályszerft törvrnyszéktlk s a közigt\zgahís helyébe 
a katonai hatalom féktAlen önkényét s a vértürvényszr\kekAt állítja, 
felmentve Azeket amit formaságoktól, melyek vrdPimezik a polgár 
életét és biztonságát. 

Az osztrákok, bár sok szabrtdságot engedtek, nem tudták elvi
selhAtökkt> tenni magukat, még akkor Rem, mi<.lün .Nlill!in llíherczeget, 
a császár testvt>rét küldütt1\k ide kormányzónak. E míívelt Ás júszán
dékkal teljes ifjú azon nemesen álmíndos cúlt Hízte maga elé, hogy 
kiengesztel i Lombard- VelenczPt, elümozdítjiL IUlllllok jólét•; t, új rletre 
kelti a vidám szokásokat, s a bizalmat a nép Pf! uralkodók, a ne
mesek éH az udvar között, llgy, mikP.nt az a mPgelíízü sziLzadban 
vala; tfimogatta a magán vállu.latokut 1\s sugallt olyanokat: tanácsot 
kért azoktól, kik azt adni k1ípeHek vallinak; IJizott~tígoknt nevezett ki, 
melyek feladatáúl tűzte Öllszhangba hozni a v<~len1·7.ei n,··psziLmlálást 
a lomuarddal, szabályo~mi a Ledro folyót, kiszáritani a VBronai völ
gyeket, segiteni Valtellina Vt:•gsii nyomorán, rnindtm közst>ggel tííz
oltó eszközöket sr.erezt~>tni be, újl.Jól HzPrVt'zni a sz<'pmíívt;szetek r\s 
tudományok akademiáit, az ország viszonyaihoz alkalmazott nevelési 
módszereket venni foganatha, elürno:r.dítani a :,;zellemi mnnkáka\t. 

A nemzeti párt. 
Holmi zug-újságok tudósításokat, dicséreleket. rágalmakat, vi

lágos hazugságokat terjesztettek, melyeknek hitPlt adtak, mert tiltva 
valának és mert versenyezve ismételltik oly lapok, melyeknek senki 
sem me rt volna ellene mondani. Ily múdon a li' ii g· g d l e n és 
e g y s t:í g es O l as z o r sz á g n em z P t i p á r t j a ha1talmas közvrlP
ményt teremtett és eszkiiziiket. sngallott. miként kell azt. t1~tt.leg rr
vlinyesitP.ni. :li'eje ama pártnn.k Manin Dániel lett, ki már a köztár
sasági Velencz/mek dictatora vala, most pedig a rnonarl'hiához pár-
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tolt; karja pedi!! R ~il·iliai La PurinH, kik Cavour Litkos de hatha
tós p<Ülolúsálmn r(:szr.slilt ek. N mn ig· l~ ll vol t ez iny!:re Mazr.ininak, 
ki az o l as z u em z e t i t !L r s ú J a t t a l együtt egységes de köztár
sas<ígi Olaswrszágot hirdetett; miért is nem ré~:~zesiilt hivatalos se
gitségu•m. Sokszor megpróuáltak fdkelé~t idézni elö Rornagnaban, a 
Krt-Sitiliaban. si)t Üt~nuíLhan is. É:; semmiféle e~zköztöl nem riad
tak vis,za ; sok magán egyénen s a pármai herezegen orgyilkossá
g-ot l1ajtottttk vt\gre; az osztrák csíu;r.ár ellen (Libényi) s a Két
tiicilia királytUl ( Milano) megkisérlették azt. 

Ill. Napoleonnak, ki amaz :íllam-mindenhatóság képét viselte, 
melyben a liberalismus a soeia\i-;mussal érintkezik, tetsúsre kellett 
volna találnia ll púrt.felekn•·l, kiknek keulökböl került ki; és mégis 
ismétlödtek ellene az Ös~zeeskiivt'•sek, S főleg az olaszok törtek rie
tére amit;rt visszaállitotta a piÍpui uralmat. MiLr 1855-ben biíiOllyos 
Pianóri, .b'aemJthól, követett el ellene merényletet; aztán 57-ben 
'l'ibaldi, Piemontból, tirilli, kalaptHi c .. senaból, Bartoldi, suszter Bo
lognaböl, kiket kézre keritettek és elítéltek, s mint bűntársaikat 

vagy sugalmazóikat Mazzinit, 1\Jas'iarentit, Campanellat, makacsságban. 
Orslnl. 

Orsini .Felix, Romagnaból, azt tartotta, hogy mindaddig, mig 
csak e~y fegyveres idegen tapo~sa Olaszorsr.ág földét, háborúnak és 
titkos, álltmdó, ádáz összeesküvésnek kell uralkodnia, mindenféle esz
közökkel. Szűntelen összeesküvéseket szött Mazzinival ; menekűlvén 

a mantuai lJörtönböl, Angliáuan előadásokat tartott Olaszország si
ralmas állapotáról: a luccai Pierivel, a bellunoi Rodióval, a nápolyi 
liomezzel öldöklő bomuákat kés~.itett s Párizsban a császár kocsijára 
dobta, mialatt IIZ útban vala a szinbáz felé (1858 jan. 14.): száz
ötvenhitt egy t; n ve~ztdte de tét VILgy . kapott sebet és huszonnégy ló; 
a csá8zúr <"Sodaszerűleg sértetlen maradt. On~ini, kit el- és perbe 
fogtak, azt vallotta, hogy tettének oka a szeretet v11.la Olaszország 
iránt, melynnk febzab11.dúlását egy ittalános zendüléstől remélte. 
Arczképek és lirmek, t> kivégzését ábrítzolö nyomatok valának látha
tók mindenfelé ; férfiuk és nők az óralánczon és karpereczeken apró 
bombákat viseltek, melyek az övéit. utánoztitk; közzétették és értel
mezték emlékiratait. 

Franozla beavatkozás. 
E meninylet iszonyú hatás~al volt a csiÍszárra, ki látván, hogy 

orgyilküsok törének van kitéve mint hiítelen ll szabadkümiivesi eskü
höz, hanyatt homlok a forradalom karjai közé vetette magát, azon 
szándékban, hogy megváltozt~tljlt Olilszország politi kai sorsát. Ujból 
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ö~~z.eesküdött tdJát Uavourral, a titok b n 1·gyedül .Jeromos unokK.öcs
cséL, W alewiSki külügy-, Pi e tri reiJdőr-minisztert s Villa.marinát, a pá~ 
riiSi f:IZÚ.rd követet avatván be. 1851:1 JJyuán Uavourt a plombiéresi für
dőbe magához hivatván, abbnn egyeztek meg, hogy az osztrákokat 
ki ü zik Lombard-V elenezé ből, me ly a herczeg11Pgekkel együt t a szárd 
királyságnak jut, a eniért F rancziaorllzág Nizzat és Savoyitt fogja 
kapni; Nápolyban a Napoleon-család e~y tagját, a Legatiokkal na
gyohbitandó •roscanában egy más családhól vnlót fognak trónra ül
tetni; Siciliában savoyai másod~zülüttsi·get fognak alapitani; miudez 
államokat szövet~>ég füzvén egy he, a pápa álland majd élökre, ki 
franczia mintúra fogja átalakitani kormány át. 

Egy hire~> munkác!!ka .,III. N 11poleon é~> Ola~>zoriSzág" 

mindezt javasiatha hozta, ll minden himezét> nélkül az o~>ztrákok el
tizéllét. "Hogy ItalütiJúl egyetlen on"zágot l ehetisen 11.lakitani ( mondá) 
annak a történet é~> a talaj ellenmondanak : ki vehetné most fel a 
vas koronitt, mely leesett L Napoleon fejéről? Ép oly nehéz lenne 
11zt viselni, a mily nehéz ruegszerezui. A ~:~zövetségek Olaszországbau 
a t11laj önkénytell termékeül tünnek fel. u EbzámláltH. al'. e végből 

tett kísérleteket, egész az 1831-ben alakúlt szabndelvíí iskoláig·, mely 
vis~~;zautasitva az ö~>szeesküvéseket é IS titkos társulaloht, azt akarta, 
bogy egyetértés uralkodjék a fejedelmek és népek között, hogy a 
vallás szövetkezzék a szll.bH.dsággnl, s mely IX. Piust és KiLroly-Al
b ertet sz ülte, kik kezet fogva j<írtak az J 848-ik i forrtldalom előtt. 

"Ez iskola al11p-eszméje 11 szövetllég, egy fővel éiP.n ; s ki lehetne 
olyatn, ha nem az, ki egy átaláuosttbb és hatalmliS eszmének szemé
lye!litője, ki l lelkesedé~:~ és t.isztelet környez, ki Olaszor~>ztignak a mií
vészeteket adta? A pápa fensőbbsége elött mindenki meghajlik; mit 
nem lehetett kivinni 48-bau, az mo~>t megérik a kivitelre (1858). 
b:gy nép nemzetis~gének, az európ11.i egyensúlynak, a pápn függet
lenségének ügyét Francziaorsz;Íg mindig védelmezLe. Dic!!iíségre neki 
nincs szük~>ége, csak 11zt. kivánja, hogy a diplornaczia egy esetleges 
ös~:~zeütközé"; előestéjén tegye 11zt, mit ~yözelemre következö napon 
tennH." 

Ama háború el~>ö felvonásának ezen szabatos értesitöjével, N a
po leon, akár őszinte volt, akár nem, tárgyat doboa oda a vitatkozá
soknak, melyek ·hl•ve~>en folytak, miként mindig történni ~:~zokott egy 
háboru eWestéjén. Az uj-évi fogadás alkalmával (1859) kifejezvén az 
osztrák követnek, bogy nem igen van megeltigedve Ausztriával, 
nyugtalanság ba ejtette Európát, megviga~:~ztalta Ola"zországot; Pie
mont fokozott tevékenységgel készülödött; Garib11.ldi József, ki lb4i:S-
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l.Hlll A merikt'tból ide sietett, hogy bandákitt vezéreljen, s aztán ismP-t 
oda költ özölt, fel!·.vvert, p(·nzl, önké•JJyteiieken kért. A u~ztria kényte
len volt védel rni ké,zí'tletelcet tenni, ~; Piemont belármúzta Európát, 
hogy ö fenyegetve van; felfegyverezte a nemzetörsl;get; befogadta a 
lombardiai ifjakat, kik a liorozá~; elöl megszöktek, ~:> mindamellett 
folyvást. békéről besúlt. ~> azt bizonyitguitiL hof!y eHak v,;delmezi 
mag itt. 

A ni!ztria nem engedllette át Lombard-V e.len(~zét, mert különbeu 
egyéb államai il:! hasonló követelt!ssel léptek volna elü ; közheujárásra 
bZÓiitotta fel egész Európítt, mdy borzadvit gondolt egy oly általános 
rázkódás közeledttím 1); a végletokig hajtva, hadlit üzent és ;í.tlépte 
a Tidnót (apr. 2 G). 

Elöbb kellett volna t~zt tNIIIÍe, vagy akkor mindjárt 'l'urin és 
üenua ellen mennie: a helyet.t addig kt'•sedelmezett, It ogy Napoleon 
a háború szinhelyére juth~~otott segiteni - mint hirdeté - piemonti 
Hzövets,;ges,ít, kit A us>'.t.ria. m t~gtámactott, de nem segl;lyt hozott, ha
nem 180,000 füböl álló hadsereget minden szükségeH hadi kl\szlettel 
s a legujabb tszerkezetü fegyverzettel ellátva2). 

llagenta. Solferino. Vlllafranoa. 
A palei!troi tÍ!:! ~;an-martinoi ütközetekkel (j un. l.) t; az igen véreM 

magentai csatával, melyben 5H,OOO o~:~ztrák és 54,000 szövetsége~:~ vett 
ré~:~zt, N apuleon az osztnikokat n Mincion túlra vetette vissza 3). A 

l) A "Herczeg-ji!1;j r!letli"-l:wn mely IICIJI regiben jelent meg, Viktoria király
nénak egy, !~!)!) febr. 4-röl kelt szép levele nlvash:ttó, rnelyben az emberiség és 
igazságosság nevében Jebes1.élni igyeksúk Napoleout a háborúról. 

') ~'rancziaorsz.í,g 2ö0 hton:Li .í,Jlolllo'isá.ról, mikct 8!)5!) kilometernyi vasút 
);öt össze, melyeken JOOO lotoolllotiv, 7000 szcmélysz:Uiitó, !í:~,000 teher-kocsi j{tr, 
1'1gy hogy egyidejűleg 2!,0,000 embert, :;o,ooo lov<Lt 8 megfelelő m:í.lh:it súllitlmt
nak, april 20-tól kezdve j ul. J G-ig, mirlön a. villafranc:ti fegyversziinet bekövetke
:r.ett, a kiilönböző katona.i őrhelyekről a gyiilekezö helyekre 22!í,OOO erubert s ;{6,000 
lovat szallitottak át. A pr il utólsó uapjaiban a foldköú tengermelléki há.lózaton na
ponként !!600 emberi és 4:)0 lovat sz:íllitott a vas1Ít. Rövirl idő a.l:~tt egy egész 
hadsereget tömérdek pogy;ísz:í.val egyiitt 1)00 kilonwternyi t.ívols:Lgra lehetett előre 

tolni. Mire rendes katon ú rnenetek mcllett két hónap is ali~ lett volna elég; s a 
hadsereg sem betegekut, sem hullongókat, sem sántá.kat nem hagyott hátra, s nem 
rongálva a. ruhá.t vagy lábbelit. 

3) '1872 j un. 4-én avatták fel a mageutai csatában elesettek sir-kamdját. 
A beszédek szokás szoriut nagyituttak. A ~:soutház falait ntintegy négyezer kopo
nya fedi; bronz táblákon ezerötsz;íz franczia neve olvasható, azok között E~pinasse 

generálisé. Nagyobbszedit emeltek kolferinóuan. 
Ama hábort't iszonyaival szemben némi vigasztalást nyujthat a Veres-kereszt 

intézményének életbelúptetése. Minthogy az átaJános békét czélzó kisérletek teljesen 
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;sulferinoi esatál11m, mely töl:Jb hősieilséget mint hadmíivé~zetet mutat 
fel, 150,000 o~;ztrák állott ugyanannyi szövets<'~gessel szemben, s a 
dühös ftjgyvertíh és roham-támadásol< folytim három titbornagy, ki
lencz generális, 1566 tiszt. ús köriilb~liil 40,000 katona eset\ áldoza,. 
tul (1859 jun. 23). 

Kurópát gondolkodóba ejtette a hatalmi tulsúly, melyet .B'ran
(·ziaonszág e hadjárat tíltal a félszigeten visszaszerzendöben vala. Az 
angol Palmerston ohajtotta a pápai hatalom megbuktalásítt, hanem 
hajóhadát az aleundriai vizekre kiildötte, hogy felhasználva a netán 
beállandó rázkódi\.sokat hatalmitha kerítse Egyiptomot és Hiciliát. A 
Ntimet-szövetség 1848-ban kijeltmtetLe, hogy u Miucio vonalt szü~
séges védi.Jástyájának tekinti, s rninden erejL·t felhaszruilná, hogy 
fenntttrtsa Ausztriát ama birtokban. De midön ~\·rent·z .Józ:sef sege
deimet kért tőle, t•süt te-csavarta a dolgot, s csttk immel-;í.mmlll ha
tározta el magát, hogy az oliztrák ui rtokokn~~ok Olaszországban fenn

tartású végett Oroszországgal és Angliával egyetértve közben fog 
árni. 

Napoleon kijden tette, hogy a hú ború csak Ausztriát sújtja "' 
nem fog soha forradalomba át<-sapni ; és ime, 11z egPsz félsziget for
rongásba jött; 'fo.scana elüzte a nagyherczeget, szintúgy Parma és 
.Modena; :; Piemont, elleutPtben az ö tervével, mely a pápa elsősége 

alatt hármas Olaszországra cz<'lzott, ennek egysPgét sürgette, mi ál
tal úg_y a franczia papságot, mint a hatalmakat felzúdította ellene, s 
meghiúsúlással fenyegette a reményt a. franczia főuralom iránt 
Olaszországban. Aztán mindig nt\met támadálltól fPlt a Rajna mel
lett, mit visszaverni nem lett volna elégséges a hadsereg. rnely Fran
cziaországban maradt. 

sikerteleueknek bizonytiltak a mai vads;ig mellett, nem marad egyéb hátra ruint 
enyhiteni annak súlyos következményeit, vagyis gondjukat viselni a sebesülteknek 
és betegekuek. Solíszor goudolta.k m<l.r erre, ~ a. keresztény ezeretet soha sem mu
lasztotta el teljesitmü e részben kötelességét. Most Dunaut orvos, felhaszni•lva. a 
genfi Közjó-'l'ársttbttot, némi szauá.lyzatot állitott össze a sel,esülteknek nytíjtandó 
segélyt, a kórházak kiv.Uts.ígait, az orvosokat és beteg<ipolókat, a segélyzö hízottsá
gokat illetöleg. 1864-IJen Genfllen tizenhat hatalom képviselöinek közbejöttével egyes
ség jött létre az iránt, hogy a hadviselö felek kimélni fogják a kórházakat, at. 
egészségügyi személyzetet, a. ueteg-szállitmányok:tt, bármely nemzetbeliek legyenek. 
Közös lobogót fogadtak tehá-t el a nemzeti mellé, ~ jeliil a karra veres keresztet 
fehér mezöben. 68-ban más <Íllamokra s a tengerészeire is kitetjesztetták ez egyez
ményt, melyen 74-ben LÍj j;tvitások történtek, s most minden orsz<ígban vannak bi
zottságok, melyek köteléket, tépést és tapaszt késdtenek. L<ísd Loeder, A ge1tji 
egyezmény történelmi, kl·itikai, dogmatikai szempontból. 
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Mindezeknél fogva Napoleon az osztnik ('sászárn11.k fegyverszü
netet 11jánlott, mit rögtön a kút császár találkozása (1H59 jul. ll) 
s a villafraneai uéke követett, mely Zürichben nyert megerö!!itést, s 
mely szerint Ausztria a franczia esászár résúrc lemond Lomuudiá
rul, ki ezt a szárd kinílynak engedi át; Velemzél megtartja, de e 
tartományával 11z ol11sz szövets6gl.Je lép, melyben az elsőség 11. pápát 
illeti; a fejedl:llme!: visszahelyezését nem fogják akadályozni ; a tosca
nai n11gyhl:lrczeg uj területekel nyer ; Piemont ~'rancziaországnak a 
h11di költ!iégek fl:ljében 60 milliót fizet. 

Igy végzödöLt e hiLború, mely a vérpatakokon kivül Au!Jztriának 
61:2, Francziaországnak 360, Olaszországnak 177, Németor~:~zágnak 

184, Ö!!szet>en 1333 millióba kerftlt; miként a krimi 7000-et nyelt el. 
A z ot>ztrákok magukkal v it ték a vas koronát, megt~~ortottli.k a 

lombard-velentzei kirli.lysóg rzimét, továbbra is birtokukban maradt a 
vár-nl;gyszög, melyet ötven év óta bevehetetlenné tettek; szabad át
járásuk volt a Pón Borgoforte mellett s nyitva állottak elöltök az 
utak, melyek a. Brenneren, a Semmeringen át s az Adige, Piave, 
'l' agliamen to, bonzo összes völgyei mentében összekötteté~:~ be hozták 
az ohuszországi osztrák llltdsl:lreget a birodalommal; ::; Olaszország 
ellenében ott volt Mantua, Borgoforte, Rovigo s az adri11.i l11.guna s 
a Garda-tó erősitett helyei; s Legnago és Pa.strengo között a hámú
latos veronai erősség. A szomszédok ellenséges tüutetései arra kény
szerítik majd öket., hogy ostrom-állapotot tartsH.nak fenn Velenczében, 
mi igazolni fogja ennek pauaszait !i éleszti majd 11. felszabadulásra 
irányúló reményeket. 

Tertllet-osatolások, Nizza bs Sanya. 
Az ol11szok tehát, kik elöbb Í IStenitették N atpoleont, nem ok 

nélkül átkozták mol!!t mint árulót; boszus volt a király, kit meg sem 
kérdeztek, s földhöz vitgta fövegét, mil.:éut Uavour eldobta tártzú.ját, 
de rögtön i~:~mét öt~szee::;küvéshez folyamodott. A villafrancai béke
szerződést még meg ~>em eröi)itették, s mú.r minden elö volt készítve, 
hogy azt megsértsék. Az új jog kizárta a fegyvere~:~ beavatkozást, de 
nem a nyomást, melyet a diplomaczia, az izgatás, a sajtó, a parla
menti, hivatalos és pi11czi beszédek gyakorolnak. A berczegségek, 
'l'oscana, a Legatiók mit sem akartak tudni a fejedelmek visszahe
lyezéséről, s nép-szavazattal !Száműzték a régi urakat, védö-uroknak 
kiáltották ki Viktor- Em11nuelt. s diclatorokat választottak maguknak; 
s 1860 martziu!l havában 'l'oscanát, Pármát, Modenát 1) az o l as z 
k i r á l y t> á g kiegészítő részének nyilvániiották. 

l) A Lünök között, melyeket a modeua.i tartományok dicta.torlinak rendeleté-
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A hatalmak tiltakoztak a köz-jogon ejtett eme sérelmek ellen, 
de nem akadályo1.ták azokat. Napoleon helytelenítette, de csak addig, 
mig végre nem hajtották, akkor meghajolt a bevégzett tények elmé
lete s az ált~tlános szavazás előtt, melynek ö tró11ját köszönte. Ha
nem, megnyitván a törvényhozó testül€>! üléseit, kijelentette, hogy, 
miután a felsöolaszországi királyság alattvalóinak száma kilencz mil
lióra emelkedett, kell hogy Francziaonszág, biztosságának érdekében, 
garancziá.kat kiváujoo, s azért uz Alpesek északi lejtőjét, Nizzát és 
Savoyát követelte. Az átaJános Bzavazás szentesitette a cserét: Pie
mont elvesztette az uralkodó esalád bölcsőjét., B v··döbástyáját a nyug
talan szomsz,~dok ellen. Schweiznak i~S Mérelrnével történt e dolog, 
mert egész szivéig nyomúlt előre ~,raneziaors~.ág. Mely nizzai állá
sából kilépve elvá.laszthatja. Milanót éB 'l'urint Olaszország egyéb ré
szeitől, az Alpeseket az Appeoinektöl; s ketté vághat egy olasz had
sereget, mely a Gentu~tól Marsalaig nyúló hosszú vonalon terűl el. 
FrllucziKor8zág a 9250 kilometernyi Savoyában s a 4200 kilometer
oyi Nizzában nem csupárr Agy lrlandot, hanem erkölc~;ös népeBséget, 
igen hű és bátor katonákat, értelmes polgárokat, mankús foldmüve
seket nyert. 

.l nápolyi kirily. 
A nizzai származású Garibaldi, ki az öt bárhová követni k.;sz 

rajongó it]Akból álló b~~ondák élén mindenütt erö~>zakoloi akarta a. 
gyözelmet, több ízben tett kisérletet a pápa még megmaradt ta.rto
ouí.nyai (:llen s a Két-Siciliára vetette szemét. IL Ferdioand politi
kiLja mindig országának független~>égPre in,nyúlt, melyet hogy elődei 

elhanyagoltak, igen flÍ.jdalmasan érezte 1). Az el~Sö é\·ekben emelke-

böJ 18'>9-ben közzé tett: "Documenti relativi al govel"'w degli Austro-Este1Mi itt 
Modena" felirattí okirat·gyiijt~:ményben IV. Jo'erencznek tulajdonítanak, ott van az 
18l5 február 12-röl kelt rendelet Í6, melylyel ö egy öa·ökös takarék-m~tárt ala
pított, meghagyván, hogy ha kisérlet útján eltarthatónak bizonytíl, 18,000 zsá.k 
gabonát, 2000 zsák kukoriczát, 8000 zsák rizst, 12,000 zsák gesztenye-lisztet és 
1000 zsák babot ezerezzenek be; s midön az ár túlságos, adják el, dr.igábban mint 
a hogy vették, de olcsóbban a piaczi ámál: s a bevett pénzt a készleteknek weny
nyiség és minöség szea·int iljból beszerzésére fordítsák. A haszon a gondozási költ
ségeket fogja fedezni; 8 igy legyen ez örökké. 

') Giovanni Vincze, Mantia Vitus, Bartol o Salvato a·, Meli József, Platania 
l' éter ana vállalkoztak, hogy felliintessék, wennyire vil-áglott Siciliában a bölcaelet, 
a törvényhozás, a szent tamílmányok, a régiség-tudomány, a szép m6vé8zetek és 
zene. :'lfaggiore Pemi Jo'eren..:z ügyvéd 187:) ben egy éa1.ekezest tett közzé (L' Eco
nomia politica itt Sicilia nel secolo X. IX), kimutatván a sziget gazdaság-tudo
mánynyal foglalkozóinak nagy érdemeit, 8 hogy Balsa.mo Pál, 8ct·ofani, Santilippo, 
.Palmeri, Busacca, .\mari I.nu·e, Fenara Fereucz, Bruno János, Deluca Placid, Don-
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dett mérsékletet tanúsitott ; szabályosan jártak el az á.~htm-tll.nác"ok, 

rendes manetűek voltak az érint.kezés"k a követekkeL Midön Pal
merston, a Buouapárték, a. forradalmiak veszélyezett(\ tették helyr.etét, 
úgy látszott, keserűség fogla el, s a szenvedélyt vette t11nácsadóúl; 
kint szövetsegesek nélkül maradt; bent az egész nemzetet önmagá
ban összpontositolLa. Még mil1dig a. régi függetlenségi ::.zellem volt 
ez, de túlozva és idönkivül, midön a függetlenség csak engedelmes
ség lehetett a francziák császára s a píem8nti c·selszövök iránt. 
Amaz is, ezek is be akarták vonni a. keleti háború ba, de ö semle
ges maradt : a.ztún a párizsi eongressuson, a mily ravaszúl ~·iselte 

magát a szárd diplomaezia, oly nyersen egyenes volt a nápolyi. Sza
porodtak ekkor az ös:;zeesküvések, ll lllzongások, a werényletek: 
Ferdinand, kit az olasz forradalmak hire halálos ágyán talált, fel
tétlen semlegesség mallett nyil11tkozott .. S meghalt 1859 apr. 22-én, 
miutl'm negyvenöt évet élt és huszonkilencz évig uralkodott. 

A hirlapok illetlen ujjongásban törtek ki halála fölött, hirdet
vén "tiberiusi kegyetlenségét", s a trónt az ifjú l!'erencz foglalta. el 
( 1860), a meghnltnak tia. savoy11.i Krillztinátúl , ki a nti.polyiak elött 
szentsE\g hirében áll. Talán igaz, hogy .l!'eren•~znél, ki különben gon-

des Vi!us, Majorana Cala.tabiano, Cordova. Fülöp s mások szaba.delvll taua.i mily 
sokkal járúltak a szóba.n levő országban s a. nápolyi királyságban es~közölt társa
dalmi javi~okboz és jó intézkedésekhez. Peel Róbert az alsóMzban nagy ünnepé· 
lyesen egy szaba.delv6 nem~etgazdasági hi tva.llást idézett, welyet JI. J:t'erdina.nd kiil
dött át neki. Az 1841-iki nagy váw-n,forru után, mely megalapitotta a nemzet
gazdasági sr.a.badságot s utat nyitott az ip:Ll· fejlesztésének, további folyamatban 
vala. a haladás, midön beiitött ~<z 1848-ki forradalom. Ennek megszüntével "melyj a 
formfiairnak legszentebbje volt", Sicilia részére kölcsönt vett fel a. kormány, mi 
jól használt tökéket hozott a~ országba.; gazdag alappal önkomu\nyza.hí bank, két 
leszámoló és takarékpénztárak jöttek létre; 11zaba.d lett a. kikötö Messinaban, sza
bad a. parthajózás Nápoly és a szige t közölt; azután jött 18.'>8-ban a pósla.-reform; 
polgári mérnök-kart szerveztek, mely egy évtized alatt háromszáz hetven olasz mér
cöldnyi utat készitett, s két év alatt hétszáz olasz mérföldet kötött össze villám
sodrouyokka.l; kitisztitottá.k a. kikötőket, megujitották a világiló tornyokat, megvált
hatóknak nyilvánitották az erkölcsi lestülelek censusait, javitottak a. telekkönyvön, 
szabaddá lették az öntözést és vine:.:etést tígy w int L owba.rdiába.n, főleg Siracusa. 
és Ca.tania tartományain segitvén azzal, meglillotlák a kö1.ségekuek a fog.ri!.Sztási 
adók emelését. 

A gazduági haladúra nézve Maggiore szerint nagy próba volt .a dictatura 
t·övid korszaka, mely alatt a helyi elem kormányzott, s igen hathatós lépéseket tett 
az ország gazdaságának fejlesztésér<!." A ké~öbb uralomh o~ jutott emberek részére 
csak helytelenitö szavai vannak, dicsérvén a. beus:.:ülött iskolát, mely folyvást elleu
szegül a konnány tévedéseinek és visszaes~ének az akadályozó rendszabályok és 
beavatkozások felé. 
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dos nevelésbeo részesült, az udvari beavatkozások s a na~ybátyák és 
mostoha anyja cselszövényei között hiányzott ama határozottság, 
mely eltök~li magát valamin• s minden áron ki akarja a:r.t vinni; de 
hogyan tehetelt volna eleget a conservativeknek s nyerbette volna 
meg a haladókat, mikor minden csupa ármány é!l romlottság vala? 
mikor Franczia- és Oroszors1.ág bút rokonai is arra ös1.Lönözték, 
hogy Piemonttal fogjon kezet, hol a legkérlelhetetlenebb ös!lzeeskü
vök fondorkodtak, s hol fegyvereket kés1.itettek elö, nem is titkolva, 
hogy Rómára, Velenezéra, N ápolyra vetették szemöket? Garibaldi 
önkénytes aláirást hozott javasiatha egy millio puska beszerzése 
végett, hogy mindtln ors1.1ígnak, mely felkelne tízezret szolgáltathas
lmnak ubból; gőzösöket vásároltak; mindenfélé bizotts;igokat alaki
tHttak, miközben az ujságok úgy tüntették fel a nápolyi királyságot 
mint titkos miihelyt, hol ~sszeesküvéseket szöttek a modenai és 
parmai herczegekkel s az összes püspökök kel, hogy leverjék Viktor 
Emanuelt. 

Genuában ezer ifjúból álló c~apatot szereltek fel egy kalandos 
vállalal.ra, s annak, ki a szerzödésekre, a. nemzetközi jogra hivatko· 
zott, Garibaldi válal'zúl adta : "Én nt>m értek a szerzödésekhez és 
diplomacziá.hoz, én csak uz ágyúkhoz értek" (máj 5.) A diplomRtá.k 
kemény elóterjesztéseivel szemben Cavonr a vállalat akadályozásának 
lehetetlenségére utalt, annyi ifjtí oem1.eli mo7,gll.lmának akll.dályouí.:;a 
szétfoszlRtná. az ö varázsát, s fejetlen~;éget és zürzavart idéz ne, el ö 
egt>sz Európában. Persaoo ttlngern~tgynll.k nyilvánosan rendeletet kül
dött, hogy tartóztassa fel Garibaldi flottá.ját, mig biznlma:sao azt irta 
neki: "a garibaldit~tá.k s a nápolyi örllajók között já.J:j! ' 

llarl&la. Áráláaok. 
Garibaldi, Máltára szóló szabRdlevéllel szabiÍ.Iyszerüen ellátva 

Marsalában kötött ki (1860 mt\j. ll.), s a britt hajók, a1.on ürügy 
alatt, hogy biztosítsák az aogoloknt, kik a városban valának, oly 
módon sorakoztak, hogy megakadályozták a bourbon tlotta tüzelé11ét. 
Dictatornnk kiáltván ki magát, Garibaldi tapsok között megy elöre, 
szétszórja a bourbon hadsereget, elfoglalja Palermót (máj. 27). 

Panaszt emelvén a nápolyi kormány a partraszállás miatt, 
Cavour azt felelte: ,.Nem látom át, miért kellett volna azt nekünk 
akadályoznunk inkább mint az önök örhajóinak, sem, hogy az én 
királyomnak kelljen vedelmezoie az önökét alattválóinak fele elle
nében." 

Miutá.n a merészség ily módoo sikert aratott. igen megszapo
rodott a hlldsereg; Garibaldio11.k 17 ,OOO rendes katonája, harminczöt 
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<ígyuj a és pénze volt, mi rt-iszint kölcsön, részint Franczia-Angol
Olas:r.országban törtent aláirások útján s a sziget kincstárából ke
rült 1). A ki elhagyja a királyi zászlót - igy szólt a betörök igé
rete - harmincz aranyat kap, negyvenet a ki tt>gyverestöl jön át; 
vagy ha nem akarnák, tovább szolgálva, követni Garibaldit, kárpót
lásban részl:'sülnek, s ingyen-útjok lesz Marseilleig. Ki a h a. z á é r t 
küzd, a község1- vagy állam-javakból földet kap, szintúgy minden 
szegény családfő. 

Napoleon, ki előbb F~:>renl'z király kérdésére: mily engedmé
nyeket lenne tanácsos tenni a nép részére, válaszúl adta "Sokat. 
rögtön és jóhiszemmel" (1860), most kijelentette, hogy ezélja helyre 
állitani a békét Olaszországban, bármily úton történjék az, csak ne 
idegen beavatkozússal. 

A nápolyi király tehát magára volt hagyva szemben a forra
dalommal, melynek bűnrészesei és segédkezöi valának a királyok. 
Hogy megszííntesse a vérontást, Francziaország közvetitését vette 
igénybe; alkotmányt adott, nemzeti és olasz alapokon nyugvó t, ál
talános amoestiával a politikai vétségekre nézve. Sicilia kiilön és 
szükségeinek megfelelö intézményeket fog vala nyerni, s alkirályúl 
a királyi ház egy herezegát; azt is megigérte, hogy a szárd király
lyal egyetértve fog eljárni a. két korona kÖ7.ös érdekeit illetőleg; de 
Cavour erre nézve oly felt•'teleket követelt, melyek sértették a ki
rályi méltóságot s a katholikus lelkiismeretet. 

Alighogy kihirdették az alkotmányt, tódúltak a számüzöttek 
Nápolyba; generálisok P.s 'miniszterek töltötték meg a királyi elószo
bó.t csak azérl, hogy megnyissák azt Garibalcii előtt. A pénzzel nem 
fukarkodtak, s turlva van, mily összegeket költöttek, hogy megveszte-

1
) 1873-ban a Vir,qiniu~ nev6 hajó Cub~ felé fegyver- és ló-terhet szállított, 

úgy szintén meneklllteket a nevezett szigetrlll s az ottani forradalom ve1.éreit, kik 
annak tíj ból felélesztése végett valának oda viss1.atérl!ben. Rpanyolországnak akkor 
köztársasági kormánya vala; s egy hajója, a Tornado, iizllbe vette a. Virginiust s 
bár ez terhét a tengerbe hányta, elfogta. A kézrekerűlt éR tengeri ra.blókna.k nyil
vánitott százharminczöt egyén közíil szept. 7-én negyvennyólcza.t agyonlöttek. 

Antonini párisi követ, 1860 juJ. ll-én igy írt Thouvenelhez : "Garibaldi 
csa.pa.ta.i ma.gyarokból, lengyelekblll, francziákból, angolokból, görögökbill állanak. 
Lebet-e ennél világos3-bb bea.vi\lkozá~? Korutányom az európai összes hatalm akra, 
s kíilönösen Francziaors1.ágra hivatkozik, mely kikiáltotta és védi a benem-ava.tko
zást Olaszországban. Ga.Jihaldi támadását a szárR.7.fóldi tartományokban, melyek 
most népies alkotmánynyal bírnak, úgy kell tekinteni mint idegen betörést; R Gari
baldi hajóhadára a tengeri rablóság (pirateria) ellen hozott törvén)•ek alkalma-
zandók." • 
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gessék a rendör~éget, a hadsereget, a tisztviselő-kart, a hajóhadat 
s hogy he.sználhatatl1\nokká tP.teRsék ott a gépelyeket és kormány
rudakat. 

Garibaldi, magához vonván a csapatokat, melyek a pápai ál
lam ellen voltak s1.ánva, egész Sicilián akadály nélkfil nyomúl ke
resztül ; a franczia- és angol h~jóba.d között kiszáll Reggioban, el
foglalja Pizzot, Monteleonet, Poten za t; tiz~zer nápolyi katona kard
vágás nélkül megadja magát neki, s ö a Két-Sicilia dicatorává kiáltat
ván ki magat, feltartózta.tlanúl nyomúl Sl\lerno felé. A király, bár 
még hatvanezer főre menö rendes csllpa.tai valának, ráhagyja. magát 
beszéltetni, hogy távozzék Nápolyból ; Cllpua és Gaeta erősségeibe 

.menekült tehát, de midőn parancsot adott a. hajóhatlnak, hogy kö
vesse őt, csak egyetlenegy kapitány engedelmeskedett. 

Nipoly. &ai>t&. 
A mint a király elhagyta. székvároRát, a miniszter, don Liborio 

Romano rögtön (1860) ir "a győzhetetlen Garibaldi generálisnak, 
mindkét Sicilia dictaton~nak: Nápoly a legnagyobb türelmetlenséggel 
várja megérkezt;s~t. hogy OlaszorsziÍ.!; megvnltójáúl üdvözölje öt, s 
letegye kezébe az állam-hatalmat és saját sorsát; 11 s mig ez megtör
tP.nnék, ö batártalan tisztelettel várja rendeletP.it. 

Ha valamely hatalom rszrevételeket tett, Gariboldi válaszúJ adó.: 
"az ö (•zélja Róma elfoglalása.; ott majd az egységes Olaszország 
koronáját Victor-Emanuelnek fogoá felajánlani; a király dolga lenn(.) 
aztán felszabadítani Velenrzét akár szerzödés útJán akár uöszakkal; 
s a király nem térhetne ki a feladat elöl a nt>lkííl, hogy el ne Vfl

szitse n~pszerííségét. u 

De m~g le kellett győzni a bourbon hadsereget, s a renrlezetlen 
csapatok nem igP-n boldogúlbaltak a rendesek ellen, Másré~zt meg 
Olaszországot egy kalandor banda-vezető kezéböl venni át, nem igeil 
volt inyérA Oavournak : mig Garibaldi gunyt iizött a Rzerzödésekböl 
éli! hatalmakból, ó tudta, bogy a be nem avakozá.q megszünhetnék 
egy ált11lános IángbaborúJás veszedelmével szemközt, mely ama ka
landorok részéröl ftlnyegette a fé!szigetet. Miért is Piemont királya, 
hadseregének, mely a pápa sérelmével elfoglalta a Marcakat és Umb
riat, parancsot adott, hogy lépje át az Ofantot. Oavour, ki a mazzi
nistákkal szabadságról, Garibaldival egységes Olaszországról fecse
gett, a hatalmakat arról igyekezett meggyőzni, hogy "Ha a Voltur
Dóhoz nem jutunk előbb mintsem Garibaldi átlépi a Oattolicat, az 
egyeduralom veszve van, s Olaszország a forradalom zsákmányáúl 
esik." S Viktor-Emanuel személyesen Nápolyország ellen indúlt 
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(szept. 22); ö, a király, királyi unokaöcsese P.s szövetségese ellen, de 
azért, ho~y helyreállitsa a rendet; megmentse a világot a köztársa
sngtól, s örökre megalapitsa a békét. A nápolyi hadsereget tehát 
közbefogták, a flottáról borobR.kat szórtn.k rá, s a Garigliano mallett 
megtámadva szétverték, P.s igy végre lehetett h~~:jtani a hódítást. 
Fe ren ez G nel a ban nemes ellenállást fejt ve ki "vPdelmezte a közös 
haza függetlenségét inkább mint s~~:jó.t koronáját": midön a franezia 
csapat is visszavonúlt, mely azt igérte, hogy biztositani fogja sze
mélyét, ö k~nytelen volt engedni, és szó.mkivetésbP- ment (1861 
febr. 13). 

Bár Garibaldi nagyon idegenkedett a Két-Sicilia rögtöni és 
feltétlen esatolásó.tól, a nP.pszavazá;;t mégis kikérték, mely, szokás 
szerint, helyeselte a beolvasztást. Cavour nem látta elöre, hogy ily 
könnyen fog menni a dolog, s most minden meaterfogást felhasz
nált, hogy kirn.gadja a gyözelmet a. hös kezéből, ki magának tulaj
donitotta az árúló.sok s mások gyengeségének eredményeit. A rendet
lenség nagy volt, olyan, a milyet várni lehet a jog borzalmas szü
netközeiben, midön a jók helyét, kiknél s~iát tisztesség-érzetök a 
fék, gonoszok foglalják e l, kiket korlátok között rsak a hatalom tar
tott, mely akkor megszíínt. Kimondbatc~tlan zürzavar uralkodott a 
szigeten és Nápolyban; pojitikai romlottságra c1.élozva, erkölcsi rom
lottságot idéztek elö, mintha az új rend azt hozta volna magával, 
hogy minden vallásos és társ11dalmi kötelesség fel!'désbe menjen, 
minden tekint~ly megvetés tárgyává váljék ; neki-bátorodott az or
gyilkosság; a Sajtó összevissza zav11rta 1\Z igazság fogalmát, S hösö
ket és ördögöket teremtett. 

A sürgetésre megérkezett Victor-Emanuel, s Garibaldi oldl\lán 
bevoilúlván Nápolyba. "Politikám - mondá kiáltványában - Euró
pában arra fog szolgálni, hogy összhangba hozza a népek haladá
sát az egyeduralom állandóságával. Olaszországban pedig bezárom a 
forradalom korszakát." Osakhamar megúnva a dicsöséget visszatéri 
Turinba, hol megnyitván a parlamentet kijelentette, hogy "Gaetaban 
polgári súrlódásaink örökre véget értek, s hogy a szabad és egysé-. 
ges OlaszorRzág Európára nézve a rend, béke zálogá.vá, az általános 
polgá.rosúltság eszközévé lett." 

Betirit a pápai ülUDM 
Kényesebb dolognak látszott a támadás a pápai államok el

len, melyekröl kevéssel elöbb a nagyhatalmak úgy nyilatkoztak, 
hogy szükségesek azok a lelki hatalom függetlenségéhez. 

Van"nak, kik úgy tartják, hogy minden forradalom hátterében 
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valláskérdés áll : az olasz forradalomról mondhatni, hogy a vallás
kérdés annak élén állott. Kezdetét IX. Pius magasztalásával vette, 
midőn őt a megromlott társadalom újjászülőjeül, s kiilönösen Olasz
ország megváltójáúl, sőt királyáúl üdvözöltt>k 1). Usakhama1· beállott 
a visszahatás, s IX. Piust a nemzeti ügy árulójának bélyegezték. Az 
Alpesek-alatti perlament kedvét találta benne, hogy csonkitsa az 
egyházi hatsirnat még a szentségek kiszol,e:áltatásában, s a lelkiis
meret kormányzását s az oktatást érdeklő legfőbb jogában és köte
lességében is. Amióta egész Olaszors1.ágnak Piemont királya alatt 
egyesitése lehetőnek mutatko1.ott, a pápától megtagadták a jogot, 
hogy uralma alatt tartson egy népet, mely ellene tört annak. 

A francziaországi katholikusok minrljárt a háború első hirére 
elörelátták, hogy veszély fenyegeti a pápai birodalmat; annyira, hogy 
N apol eo n szükségesnek tartotta határozott biztosításokkal nyngtatni 
meg őket, hogy nem a forradalom az, mely átlépi az Alpeseket, 
hanem szent Lajos lobogója : Ronland miniszter egy körlevélben biz
tositotta az ottani püspököket, hogy na császár Isten szine előtt fon
tolta meg a dolgot, s az ó jól ismert bölcsesége és beesületessége 
nem fogja magát meghazudtolni sem a vallással, sem az országgal 
szemben ; ö a katholikus egység legszilá.rdabb támasza, s akarja, 
hogy az Egyház feje földi uralkodót illető minden jogaiban tisztelve 
legyen." E b;ztositások csak azt ámították el, a ki ámiLani akarta 

1) De IX. PiuR nem ringatta mag-~t ábrándokban, A 1848 máj. lll-ról igy 
írt Károly·Albertbe7.: 

Fels~q, 

"Az olaszországi iigyek bonyolodni kezdenek, s én kötelességemnek tartom ezót 
emelni Felséged elíltt. Van egy párt, mely s1.6ntelen abban fáradozik, hogy egygyé 
tegye Olaszországot; vagyis hogy tökéletesen feHorgassa a félszige tet. Erílsen be
szélnek Toscana egyesitéséríll az egyRéges tíj királyAággaL A nápol.yi fejedenségre 
czélzó kisérleteknek is, lehet, hogy ugyanazon c1.éljok van. Talán magában Boiognil
ban is hasonló elveket hintenek. Egy. egységes Olaezkirilyslig lehetetlenség; s más 
részt egy ily egységet czélzó kisérletek igen alkalmasak arra, hogy utat egyenges
senek a. köztárll&llági vágyaknak ; e ugy hiszem, ellenkezik az a Gondviselés terve
zeteiveL Azután, könny6 eliire látni, mely más csapásokat mérbetnének a. Szent-szék 
államaira. s mi el vagyunk határozva fennta1·tani jogainkat, mindazon eszközök
kel, melyeket az iga1.sá.g sugall. 

"A dolgok ezen sanyarú állapotában Felséged ismert vallásosságához fordu
Jok, kérve önt, vesse latba ama. befolyást, mel)·lyel hogy birjon, magas helyzete 
feljogosítja önt, s igyekezzék megkimélni Olaszországot ama stílyoR bajoktól, me
lyeket egy, épenséggel alka.lmazhatatlan rendszer kisérietei fognának sziilni. Lehe
tP-tlen, hogy Felséged, kinek belátása oly mélyre hat, ne siránkozzék azok felett." 

Piu:! pápa. 
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magát. Pi~montból folyvást szitották, adómegtagadásra ösztönözték a 
Legatiókat; leveleket, fenyegetéseket szórtak Rzerte ottan. Bologna 
csakhamar felkt>lt, ledobálta a pápai czímereket s Viktor-Emanuelt 
oh~jtolta dictatorúl ; utána Furli, Ravenna, Ferrara, nagy zavargások 
P.11 visRzatorlá~ok nélkül. 

Napoleon ismételve kijelentette, hogy "nem fogna akadályokat 
görditeni a népies szavazatok szabad nyilvánulása elé," s egyszer
smind a pápa uralma alatt még megmaradt állam véd~jének vallotta 
magát; de egy frao<·zia munkácska, A p á pa és a c o n g r ess us, 
azt hozta javaslatba, hogy tartsa ugyan meg felségi uraságát, de 
Cfiak Rúma városára, egy kis kerülettel legyen az szoritva. Tapssal 
fogadva e javaR)atot, a. birlapok a mellett voltak, hogy visszahelyezni 
a. pápát Bolognába, nem kiilönben a herczegeket Parmába, Mode
nnba, Floreoczbe, lehetetlen; Emilia ép úgy mint Toscana csatolá· 
Rát el kell fogadni. 

A franczit\k mindig készeknek mutatták magnkat védelmezni a 
fenyegetetteket, s főleg a pápákat, mP.g akkor is, midön saját kirá
lyúik voltak azok ellenfelei. Sokan felcsaptak közülök e végból kato· 
nának, s élökön La.moriciere, az afrikai hadjárat hőse, a köztársaság 
alatt miniszter, kit Napoleon számiizött, R ki most előállott, hogy 
harczoljon a vallásért és a polgárosúltságért, miként meggyőződése 

tartotta. HóAies Jelkületii, Rzeretetreméltó és positív szellemmel, a 
fegyelem fenntartásában szigoriÍ, kiilönben pedig a. közkatonákkal is 
igen nyájas, a pápának azt tanácsolta, fogadja. el a Villafrancl\ban 
kikötött olasz szövetséget, eleget. tévP.n ily módon a nemzeti oha
joknak a. nélkill, hogy megsÁrtené a bagyomó.nyokat. (1860). 

Franczia Ps ola.sz leg~lőbbkeló csallidok fiai siettek zó.szh,ja. alá; 
miP.rt i:. bár tudva volt, hogy csak véd~lem vPgett fegyverkAztek, az 
l1j olasz államok elhatározták, hogy elteszik öket láb alól. A szárd 
király "megindúlva. ama népségek bajain" a pápai határra küldi a 
hadsereget; s Fil n ti éR Cialdini generalisok, a. Gyulay- P.s U r banéinál 
is ga.rázdább korhely csordákról beszélve, tüzelik támadásra katonái
kat a pápai bad ellen. Castelfidardonál a betöröké lett a. győzedelem 
(szept. 18); Ancona feladta magát, s tizenoyolcz nap alatt véget 
ért a hadjárat, mely ezer pápai és ötsza.zhetvenkilencz királyi katona. 
életébe került. A Marcakat P.s U mbriaí.t a népR~avaza.t Piemonthoz 
t•satolta. 

lluaatalaa hneüed6~ell:. 
Bármennyire eltompította. is a forradalomtól való félelem az er

kölc.:.i ,··rzetet, az európai diplomaczia nem menthette fel magát at-
XJX. 6 
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tól, hogy legalább a láts1.at kedveért ne tiltakoz1.ék a köz-szokáRok 
m·egsértésfl ellen j a frnncziák császára, miután előbb megengt>.dte 
végbezvitelöket, ama tényeket anllásnak s kölcsönös szerzi:ídések mt>g
szegés~Mk bélyegezte j csupatokat helyezett el a pápának roég meg
marndt terület határán, hogy akadályozza a piemontiakat az előnyo
mulásban j visszabirta követet Turinból, m(•gerősítette ·Rómában a 
figyelő hadtestet. 

Oavoar halála. 
Mindazáltai ki iett kiR.It.va az ola~·z királyság, jóvf'ndöbeli fővá

rosául Rómával, s igy testflt öltött amuz egys~g, melyet Üz\vour, 
Azeglio s. a jobbak eszelösködésnek tartva kinevettek, s mely csak n. 
maz1.inistil.k sovárgó szemei előtt lebegett, de kö.z.társasági alakban. 
Midön, v\·get l•rv«in a hősmunku, előállott a prózai gond: hogyan 
hlljen Hlluyi különbözö országot összeolva";ztani, annyi 11agyravágyást, 
annyi kapzsiságot kielégiteni, eg:y naj!y nemzet ahtkitásának cziméu 
az egyediségt>ht, melyek azt képezik, megsemmisíteni, a mérheMien 
zür-zavarból rendet hoz11i ~i. Cavour Camill megszilnt élni (1861 
juu. 6). Behálózó beszédű ravasz diplomata, megvetette az embere
ket a menuyire az szük:;~ges, ba valaki fel akarja használni erkölcs
telenségöket j vallásos conservatirból a forntdolom ll i ve lett, anélkül, 
hogy nagyon bilt volna 11bban, s engedelmeskedett az alólról jövő 

Bzónak, miahüt ellenkezni látszott azzal; bár idegenkedett a derrm
gogiától, szította azt, midön alkalmas eszköznek lal1ílln tervei kivi
telélw7.: vonl\lta magát álval11, anélkiil, hogy osztozolt \'oloa szenve
d~lyeiuell s fdtíízte annak kokárdó.ját Károly-Albert két zekejére. A 
karnaniban k~oyúr, egyszerre llárom tó.rczti.t is vitt, egymaga müköd
vén valamennyi kartimm helyett: ur.ok közül, kik vele ministerked
tek, ötvennél többet bocsátott el vagy mondatott le, mint kifacsart 
narancsokat dobván el öket. A közönség zajongott s a kamara meg
rémült, valahányszor ö tárl'zája letevésP-vel fenyegetőzött, mi mind
járt megtörtént, mihelyt a feltétlen bizalom irányábnn kissé csök
kenni kezdett Mig utódai re:szketnek és kapkodnak a bobóez vagy 
viziszonyban szenvedö birlapok elölt, ű megvásároita azokat, jól tud
ván, mennyit ér mindeniknek a lelkiismerete ; miodig vidám, mo
solygó, choés, az alantabb járó ér1.elmek és ~rdekek húrjait pengetve 
előidézte a. romlottságot, mely megfertőztette az o)af:z újjászületést.. 
Ama mess1.eható cselszövényeknP-k, melyek a politikai vilá~ot behá.
ló7.tó.k, ö volt eBomópontjok, mP.rt ismerte a titkot, hoj!y kell forgatni 
Napoleont; s me rt a n,;pvezetök biztak &7. i) rava.s7.ságában, titok
tartásában, megátalkodottságában. Eléggé gazdag lévén, soha sem 
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lopott, de engedte, hogy mások lopjanak; a szabad kereskedéssei fel
áldozta Angiiának az összes olasz kézmíi-gyárakat, s megrontotta a 
leglelkesebb vállalkozókat. Nizza és Savoya átengedése az ő müve. 
A királyság fővárosáúl Rómát jelölte ki, csak a.z"rt, hogy elfordítsa 
Turiutól a versengést Milano és Nápoly részéről. A "szabad egy
h á z sz a b a. d á ll a mb a n" -féle jelszó, melyet ő a francziáktól köl
csönzött, csakhamar annyi értelmezést nyert, a hány fő foglalkozott 
vele: végre is oda ment ki a l·élemény, hogy csak eszköz volt az 
idő nyerésre, játéliszer azok részére, kik szeretnek kétes helyzeteket 
teremtt-ni, hogy kizRákmányolják azokat. Cavour a hazafiakat, kik el
arlták neki magukat, rombolásra használta fel, a jókat nem az épí
tésre; nem arra volt gondja, hogy átalakitsa az alkotmányt, hanem 
hogy össze-vissza zavarja azt az értelmezésekkel; az erkölcsi dicta
torságot nem használta fel, hogy leverje a valódi ellenségeket, köz
társaságiakat és socialistákat, megelégedvén azzal, hogy kite1jesztette 
az ő Piemonlját s megalázta Ausztriát, mely ellen a gyülölet nagyobb 
volt nála, mint a szeretet Olaszország iránt. A dráma első részében, 
mPiy rombolásból áll, elégségesek a:t. oktalanok és dlihöngők; az új
jáulkotó.sho7. ész, jellem, feddhetlen lelkiismeret, tanult elmék, gya
korlott államf,;rfiak szilkségesek, kik ismerik a történelm et P.s a ha
gyományt, kik tisztelik az embert, annak hiszemeit, szokásait. Birt-e 
ilyenekkel Olaszország? 

Az elismert oluz klrálysig. 
A frau('ziák császára, mintegy ~árpótlásul Cavour elvesztéseért, 

LelP.egyezését ndtn az "Olaszország királya" czimhez, melyet Victor
Emanuel felvett, de egyszersmind szót P.melt Róma és a pápa sért
hetlensége mellett, s elutasított magától minden érdekközösséget oly 
vállalatokban, melyek Európa békéjének zavarására vezethetnének. S 
az olasz királyságot elismerte nem es11k Porosz- hanem Orof<zor:,:zág 
is 1), a consen·ativ es;zmék s az e~yeduralmi jogszerüség gyámola 
s a nápolyi király barátja; de egyik is, másik is szüksPgesnek tar
totta védekezni Európa szine elött, fejtegetvén, hogy csak a tényle
ges királyságot fogadják el, még a már végrehajtott hóditásokat srm 
értve oda, nehogy mások jogain sérelmet ejtsenek; a jövendöbeli fog
lalásokra nézve pedig épen határozott fenntartással éltek, miáltal a 
pápán1~k és Ausztriának még me~maradt birtokokat akarták biztositani. 

') Anglia elismerte a~t már 1861 w~rc~ius ;;o-áu. Schweiz april 2-á.n: a 
duoai fejedelemségek 6-á.o; Görögország 11-én; an Egyesült-Államok 13-án; MeiiM 
l 'l-én ; utolsók toltak Portugalift, Törökorsúg, Brasília. 
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lt'rancziaország hangsúlyozta, hogy a forradalom e győzedelme 
a szerzö<iések felelt az ö jó s?.olgá.latainak köszönhető; rendbe akarja 
ö hozni - mondá - úgy Lengyt>lország és a kelet, mint Olaszor
szág ügyeit, és szüks.>g eselén eongreHsust szándékozik összP.hivni, 
hogy megkisÉ-rtse, nem lenne-e lebelséges t>gyesiteni Európa összf>s 
hatalmait a forradalmi tii?. P.Jfojtása végett, mely lángbaborulhssal fe
nyegeti a világot, rábírván Ausztriát. és a pápát, hogy isme~jék P.l 
a bevég?.ett tényeket, 

RendeUeu6gelr.. 8arl,aldl, llazzlnl. 
De az uj ország állapotai épen nem val1í.nak jóknak mondha

tók. A forradalmak kP.zdete mindig siralmas swkott lenni , mert 
felszínre kerül akkor a salak; minden kötelességről mP.gfeledke?.ni, 
minden jogot lábbal tapodni kész emberek jutnak uralomhoz; meg
szakadnak a hagyományok, melyek pedig némiiP-g jo~erövP.I bírnak; 
rendesen képtelenek a kormányzók, roncsoltak a pénzilgyek. A ná
polyi teriileten rettentő bandák alakultak, melyek ellen a legvadabb 
korsza.kokon is túltevő törvényeket. kivégzéseket, gyujtogatásoht, mé
szárlásokat kellett alkalmazásba venni. 

Aztán a miniszteri tekintély ellenében, mt>ly még vékony lá
bon állott, ott volt két ijeszt.ö: Garibaldi, a nép szlilötte, modorban 
dm·va, lribuni eszméket szivott magába Mazzinitól. ki az elvek em
bere vala, mig ö inkább a tetté. A mazzinisták magasztalták öt, 
mint olyat, ki képes lenne vezérelni az olasz forradalmat, s nP.m 
kevéssé boszankodtak, midön, 1848-ban kikötvén Genuában, kardját 
Károly Albert azoigálatára ajánlotta fel: de csakhamar a köztársasá
gi ak élf.re állott Rómában. Ennek elestével kiköltözött. : mikor aztán 
mint szükségeset a népek fellázítására Plőszólitották, zsPbre dugta a 
phrygiai sapkát. Kar, nem fő, _jelleme a nyughatatlan tettvágy: 
gyakran féktelen dühöngésben tör ki, mi felett barátai sajnálkoznak, 
ki~;ebbitői gnoyosan nevet.Mk. M,ig erős fő is nebezen állanti ki mPg· 
szédiilÁs n.>lkiil a. próbát oly lármás magasztalásokkal szPmhen, mi
lyenekkel öt az egh;z világ elárasztotta; önsz .. rPtet•tnél fogva, melyt>t 
fel('sigázott. a di('sös.>g 11 mely soha sem találkozott ellenmondásslll, 
~;oha sem bocsátk01.ik vitatkozásbn, meg IPvén győződve, hogy a mit 
ö gondol, mindenk.inek azt kell gondolnia : erő~; mert ős?.inte, figyel
mes hallgatókra talál a tanulókban és kPzmiívesekben, kik minden 
intásére köriiltt> ('soportosnlnak. ') : beszédP-iben ás irataiban bti ön-

') 11aribaldi "I .llille" felit·atu mn11kájában igy ir a föleimiivesekröl : Ez 
erővel teljes P.R munkáR O!lt.t.íl.v nem a mienk, a p~vho7. van a1. fii1.ve a tudatlanRág 
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magához; népgyillét:eket vagy meetingeket nem rendez; egyedül csak 
a ft-gyvllres felkelésbez, a romboláshoz ért; u hol forradalom felidé
zéséröl, nemzetiség m~:>galakitásáról van szó, ott ö mindenütt apostol; 
mint a féle kalandor katona mllgcsinálta Olaszországot s kész lennil 
azt felbomlasztani. Valódi csod~t.kép tünt fel, mert nem keresett hi
vat~~olokat, kitüntetéseket, jutalmakat. 

Átkozta C~t.votut, ki eladt11. N izzát, az ö hazájút: átkozta a pa
pokat s Olaszország legnagyobb ellenségét, a pápaságot; IX. Pi n~> t 
vampiruak, egy köbméter ganajnak nevezte; az egyháznak tulajdonít 
mindent, a mi csak árta)mll.l; és gyülöletes, a rút szertevonást Ol~t.sz

országbao, a pénzügyi zavarokat, sőt még az" elemi cs~t.pásoklt.t is. A 
ltí.rmás parlamentben egy millió kl\tonát kért, hogy elíízze velök ne01 
csak a páp át, hanem Ausztriát is; összeköttetéseinek segélyével -
mondá - Montenegron át fog Magyarországba nyomulni, hátba ve
szi a várnégyszöget, s uj rendszerbe gyurja majd EurópáL Akközben 
bizottságokat alakított, bejárta Olaszországot "R ó ma v a g y h a l á l~ t 
kiáltozva; terjesztette a szentkarabély-ajtatosságot, s betörél!t kisér
lett meg 'firolba (1862 okt.). Meghiusulván ott terve, Róma ellen 
fenekedik, szidalmazva Na.poleont, ki akadályt gördít eléje; Siciliába 
siet s diadalmasan vonul azon keresztül; kiköt Reggioban, de az 
olasz badsereg utját állja Aspromontenél, hol megsebesülten foglyul 
ejtik öt, s vissz~tküldik Ca)Jrera szigetére. 

Egyidejűleg a mazzioisták birlapok, gyüléHezések és tehetetlen 
kisérletek utján igyekeztek felülkerekedni; miközben ugy ~zépcsen

desen eredménynyel müködött a szabadkömüvesség, rombolv11. a. ha
gyományokat és hi11zemeket, .:'~ sokasodtak a páholyok, melyek tu
czélul tüzték: megsemmisíteni a pápa világi hatalmát, mint 11zintéu 
tönkretenni annak szellemi befolyását. 

A szerddés. 
Oroszország, Anglia, Porot~zország helyeselték ez üzelmeket, nem 

szeretetböl Olaszország iránt, hanem vallási gyülölködésböl. Nem tet
szettek azok főleg Fr&nczia.országnak, mely, tekintve OlilSzország ve
zérférfiaina.k akár képtelenségét, akár meggondolatlanságát, a sajtó 
szemérembiányaí.t, az általáno::; t'llgyetlen::;éget, a roppant pénzügyi 
zavart, a féktelen r~t.bló·garázdálkodá::;t, Európa békéjének minden 
perczben beállható megzavarál!ától t~trtott. A nebézségeket, melyek
kel egy ország átlllakitál!a. szükségképen tlgyütt jár, még szaporitotta 

kötelékével. Niucs 1·á példa, hogy csak egyet is látni lehetett volna az önkényte
sek között. 
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azon feltevés, miszerint az egység fenntartása végett szükstlges, hogy 
egész Olaszországban Piemont alkotmányát, törvényeit, hadseregé t, 
tisztviselőit alkalmazzák. Az elsó kényszerüségelr multával megbán
ták ezt azok is, kik leginkább kardoskodtak mellette; érezték, hogy 
meg kelJ válni Turintól, mely ugy a francziákhoz mint az osztrá
kokhoz nagyon közel fekszik, s Nápoly látszott legméltóbbnak arra, 
hogy főváros legyen. De ki merjen ily javaslattal fellépni a piemon
tiak és a király elött? Hanem N11poleoo, ki be volt avatva a titkon 
szött tervbe, megigérte, hogy az esetben visszavanná örseregát Ró-' 
mából. Ez annyi volt mint telyessé tenni a függetlenséget, s ezzel 
ki lehetett vívni a király beleegyezését. Csakhogy a katonák Nápolyt 
hadászatilag kevessé alkalmas fekvésünek tüntették fel, s Florenez
nek adtak eJsöbbséget, me.ly egy szerzödésnel fogva (1864 szept. 13) 
csakugyan az ország fővárosa lett, azon ig,lret meiJett, hogy nem 
fogják bántani Rómát. A cselszövény váratlan birére Turin látmát 
ütött, s a csapatok vérontást vittok véghez a védtelen polgárok kö
zött, mi, lehet gondolni, mily elkeseredést szült. (szept. 21) 

A királyságot tehát áthelyezték; Turín, nem csak kegyetlenül, 
hanem meggyalázólag is bántnlmazva, ismét csak oly tartományi vá
ros lett, a milyen Arduín király idejében vala; s érezte a korona
vesztés fájdalmait Parmával, Modenával, Nápolylyal együtt, csakhogy 
tevékenységével és tiszteletre méltó magaviseletével pótolni tudta kárát. 

VI. 

Mexikói hadjárat. Ausztria és Poroszország. 

Az olasz háboru uj dícsösPget hozott Francziaországra, mely 
egy nemzetet teremtett s megszerazte Nizzát és Savoyá.t, lealázta 
Oroszországot, s az almai gyözelammel kiköszörülte a beresinai csor
bát; s Napoleon, meggyözödése lévén, hogy ily nagyságok maradan
dóságot biztositanak uralkodóházának, feltette magában, hogy meg 
fogja fékezni ngy a folyamokat mint 8 forradalmat. De a Loire, 8 

Rböne, a Garonne pusztító áradásokban törtek ki: bent a rend em
berei elidegenedtek a kormánytól a róm~~oi kérdés miatt; kint az 
olaszországi események p(:)díLja windenkit aggodalomba ejtett, nem 
láthatván előre, mene fordul majd a titokzatos ember azon feltéte
lében, hogy széttépje az 1815-iki szerzödések~t s boszut álljon Wa-
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terlooért. Ugyanazért Belgium és Schweiz Hszülödtek, hauár törvé
nyesen semlegeseknek voltak el ismene; ugyanazt tették a németor
országi fejedelmek; nem akarták visszavonni a csapatokat, ~>em le
fegyverezni; be:,zélgeték, hogy Ausztria az egész Duna megszerzésé
vel akarja pótolni kár át ; hogy Anglia Siciliából egy nagyobb Mal
tát sZii.ndékozik magának csinálni; s mig e batalom Spithead kikö
tőjében rendkivül nagy tengeri erővel fejtett ki pompát, bankjai ál
tal az egés1. világra befolyást gyakorolt. Napoleon tehát szükl>éges
nek tartotta uj háborukkal forditani el a figyelmet. 

Mexikóban, mialatt Spanyolországot Napoleon elfoglalva tar
totta, az urak és papok 1810-bcn kitüzték a régi azt,··k uralkodók 
fehér és kék lobogóját a quadalupai madonna képével, kivonván ma
gukat Spanyolország uralma alól. De mig a függetlenségtöl felvirág
zást remélt, Mexiko a legnagyobb nyugtalauságok szinhelye lett majd 
köztársasági, majd CISászári kormányforma nlatt. s 1821-töl 63-ig 
kétszáznegyven katonai felkelés tört ott ki. 

Az Egyesült-Államok irigy szemmel nézik ez országot, mely 
igen gazdag, s mely ugy a bel- mint. a kül- kereskedelemre nézve 
legdöntöbb állomások fölött uralkodik; elvették töle területének felét, 
s visszavonásokat szítanak ottan, melyek mindig erőszakos birtok
csatolásokkal végződnek. Innen aztán folytonos a surlódás ; Európa 
beav11tkozott a dologba, s azon gondolatra jött, hogy a nyugalom 
helyreállitása czéljából egyeduralmi kormányformát VÍISZ be a régi 
gyarmatokba, Mexikón kezdve. Spanyolország. nem okulv11 lturbide 
példáján, ki, császáwi. vetvén ott fel magát, golyó 1\ltal v~gezte életét, 
sem Santa Anna dictaturája aJtaJ vissza nem riasztra, megl.:ist>rlette 
egy infanst ültetni ott trónra, de a váll11lat nem sikerült. 

lllba. 
Francziaország egy ízben már hajóhadat küldött oda, hogy bo

szut alijon egy consui meggyilkoitatásáért: azután hogy visszatérit
tesse a nagy összegeket, melyeket Mexiko franczia és angol bank
házaktól vett fel, Spanyol- és Angolországgal szövetkezve inditott 
ellene háborlit A két utóbbi hatalom flotlái csakhamar \'isszavonul
tak, s III. N a po leon, kedvezésböJ a Yecker-bankház iránt, egymaga 
folytatta. a háborut, melyet eg,;sz Franei.i~tország helytelenített. Azon 
emberies eszm.;böl indulva ki, hogy rendbe hoz egy, hét millió la
kost számító országot, mely nagyságra fél Európával vetélkedik, s 
mely néhány ezer k:llandornak játéklabdául szolgál, uj elemet akiirt 
ö ott teremteni ama latin szö\·etséghez, melyröl álmodozott, s ajánl-.. 
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kozott, hogy Miklsa főberezeget teszi ott császárrá, mintha kárpótlást 
akart volna adni A osztriának az elvesztett Lombardiáért. 

Ausztria, szántzföldi ve11zteségeinek ellent>ulyozásául a tengeren 
igyekezett erőhöz jutni, ez lévén az egyedüli eszköz arra, hogy meg
védje a velenezei területet, s megtartsa az elsőséget az Adriai-tenge
ren. Miksa kezébe vette uz ügyet. s költói fellengzésében 'frieszt 
fölött a kéjes miramarei p~~olotát építtette, honnan még mindig szem
me) tartotta Olt~.t~zországot, és elömozditotta fejlődésében a tenger~

szetet, mely uj mt!zőt v~~ola nyitandó Ausztria részére. 
Ott érte öt a meghívás a mexikói!Lk, vagy ama töredék részé

ról, mely mindig a nemzet nevében beszél, s Napoleon annyira sür
gette, hogy nem utasithatta vissza a. koronft.t: "Kötelessége önnek 
meghajolni a népségek ohaja előtt, melye~ ugy várjá.k" önt mint meg
váltót. Az ön visszautasítását Európa. gyengeség tényének ta.rtaná, 
s ön ép oly méltó lenne a szemrehányásra, a mily aljas lennék én, 
hu nem támogatnám önt egész v~gig Francziaország összes erejével." 

Miksa, mindamellett, hogy jóakarói igyekeztek öt lebeszélni, 
elfogadta az ajánlatot j s N spoleon igen melegen vévén tőle búcsút 
igy szólt: "ön nekem a legjobb szolgálatot tette, s én azért mindig 
hálás leszek." 

Miksa a pápa áldásával, a hatóságoktól ohajtva, s a legjobb 
szándékokkal szállott ott p11.rtra j de a pártok ismét életre kelnek, 
főleg a Juarezé, ki már t>gyszer a köztársaság feje volt, s a nemzeti 
pártot képviselte az idegen ellen: semmi sem sikerül; Napoleon 
csufosan visszavonja hadseregét; az Egyesült-Áll11.mok itt is érvénye
sitik a Monroet&nt, mely szarint európaiaknak amerikai ügyekbe avat
kozniok nem szabad j viszálkodások támadnak a pápai udvarral, mely
nek irányában pedig a főberezeg ragaszkodónak mutatta magát j szó
val, felülkerekedett a nPmzeti visszahatás; nem volt pénz, hid.nyzott 
a hüség j Miksa elbukott s Queretaroban golyó vetett véget életének 
(1867 jun. 19): neje megörült. 

Nagy kárára volt e dolog Napoleon becsületének, minthogy 
}!'ra.ncziaország 11.ma. hadjárattól igen idegenkedőnek mutatLa vala 
magát j s annál inkább, mert báborus hireket suttogott a világ, s 
1866 elején valamennyi állam felfegyverkezett. 

SGIIleawii·BellteiD. 
Scbleswig-Holstein l:lgy~>égi kapcsoh&tll. Dánországgal össZQkötte

tésbe hozza ezt a Német-szövel.lséggel, t1 nem említve a főp11.pok és 
lovagok igényeit, tiz fejedelem állott elő ama herczegségekre nézve 
örökösödé~:~i jogköveteli!ssel. Ezek között Oroszország is, mely ily mó-



89 

don állá~tt foglalna Németországban: ha ellenben Dánia a ezélzott 
scandináv egység által erőhöz jutna, Oroszország bezárva lalálná ma
gát a Balti-tengeren, ugy miként a li'ekete-tengeren van. E körül
mény igen emelte fontosságban a herczegségekel, s az 1848-iki moz
galmak idején kitört a viszálkodás a dánok és németek között, kik 
a német nemzetiség eszméjéből indulva ki, magukhoz akarták ragadni 
Sehleswiget, azt állítván, hogy az Eider képezi Németország hatá
rát. VII. Fridrik király Hzabadelvü értelemben bővitett az alkotmlÍ.
nyon, de Holstein ugy hitte, hogy Hérelmes az reiL né:-we, 11 az au
gustenburgi herezeg ösztönzésére, ki szintén jogot tartott 11. trónhoz, 
fellázadt (1848 márcz.). Poroszország pártfogásába. vette, s igen bo
nyolult viszálkodás fejlődött, a. mint ez történni szokott, ha az igaz
ság és a szerzödések helyébe o. nemzetiség igen bizonytalan kánon
ját akarják állitani. 

Az uj király, glücksburgi IX. Keresztély által adott dán al
kotmány s a ~;zövetségi kivált.-;ágok között beállott auriódás folytán 
mindegyre vá.ltoztak a statutumok és alaptörvények ; Holsteinból 
függetillo államot akartak csinálni, mig Schleswig Dániához cHatolva 
maradna: erre aztán értekezletek, jegyzőkönyvek, tiltakozások ez or
llzág-darabolás, a népekkel mint valami marhanyájjal elbánó ezen ön
kényes rendelkezés ellen, dll nem volt erkölcsi t.ekintély, mely meg
akadályozta volna az igazságtalansá.got. 

Poroszorl!zág tengeri hatalommá ohajtott lenni, l! a német bi
rodalmi gyülés, nemzetist>gből ellensége Dániának, megbizta azt, bogy 
fegyverell kézzel szerezzen érvényt határozatának: Ausztria fi\ltékeny
ségből részt vett a hadjáratban, azt akarván, hogy a két herezegség 
és Lauenburg v11gy az augutstenbmgi berczt>g uralma al11tt maradja
nak, vagy Némlllország csatolja. azokat. 

Mig Plllmerston, szokott kétértelmüségével, kijelenté, hogy 
Anglia közbelépne, ha a németek "megrobannák és kirllbolnák Ko
penhágát és fogságra vetnék a királyt", 60,000 uémllt nyomult előre 
40,000 dán ellen, s bátor védelem daczára a dán király kénytelen 
volt lemondani a herczegségekről (1865 aug. 14): a porosz király 
elfoght.lta azokat, s a gasleini szerzödésben Ausztria és Poroszország 
együttell uralkodása iránt jött létre megállapodás. De ez utóbbi meg
szerezte magának Lauenburgot, J:!'riedriksfortot és a kieli kikötöt, a 
legjobbat Németországb&n; Ausztria dvesztette jogczimét arra, hogy 
védőjökül tekintsék öt az apró fejedelmek, kik fenyegetettnek érez
vén helyzetöket, nehezteltllk reá, a miért bünrészességre vállalkozott 
az eröhatal()Jllmal . való e nyilvános visszaélésben. Ausztria későn 
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vette észre, mire vágyódik Poroszország; mely ama területeket saját 
tartományává akarta tP-nni, hogy uralkodhassék onnan az Északi
tenger fölött, s rendelkezhessék az összes szövetségi erőkkel, s mely 
azonban mégis Ausztria ellen kiabált, mintha ez betöréssei fenyt!..: 
gette volna a herczegségeket; azt is követelte, hogy a németországi 
kisebb fejedelmek vagy ö, vagy Ausztria mellett nyilatkozzanak; a 
Német-szövetség - mondá - elavult forma, melynek helyébe az 
általános szavazat utján ujat hll állitani. Erre a német fejedelmek 
tiltakoznak, s nyilt villongás tör ki. 

Auztrla é• Poroszorszlg 
Ama számos német ft~jedelmek között az osztrák ház volt a 

legtekintélyese bb, birtokában lévén az ö föherczegsége, Alsó-Ausztria, 
vagyis Stayer, Karinthia, Krajoa, Friaul, az istrilli partvidék; Felsö
A usztria, azaz Tirol a 'i'rentinoval és Vorarlberggcl; a Sváb-föld és 
osztrák Sitezia; Csehország, Galiczia és Lodomrria, Magyarország, 
D~tlmáezia, Lombard-Velencze. A német államok nagyobb részt feléje 
fordultak rokonérzésökkel, s midőn a. szinházbn.n felhan~zottllk e sza
vak; "Karom a császárnak van szantelve: Ausztria oldalán küzdjünk 
a német ügyekt•rt, a nt;met népért, a nt•met hazáért" lelkesült taps
vihar lett a válasz. 

Vele szemben gyorsan növekedett Poroszország, mely. király
sági rangra emelve, magában foglalta a régi herczegség-et VILgy ke
leti PoroszorsziÍgot. a. valódi vagy nyugati Poroszorszngot, mely Len
gyelország feldar~~bolásából keletkezett, a stettini herczegséget, a 
brandenburgi négy őrgrófságot; a slezia i herczegséget, melyet A usz
triától vett el; Alsó·Lausitz egy részét, melyet Szászországtól ragadott 
magához; a magdeburgi herczegséget s más egyéb birtok-részeket, 
melyek a német tartományokban elszórva valának, miként el voltak 
olt szórva Bajorország birtokai is, mely szintén megnövekedett, mi
dőn 1777-ben a pfulzi ház választó-ft!jedelemsége a bajorral letL 
egyesítve. 

Poroszország vágya régidőktől az egységre irányult, 1:1 még is 
meg vala az osztva ugy 1:1. földrajzi alaknál fogva, melyet ,jeleztünk, 
mint a vallá~>rll. nézve, sok katoliku~:~ ula.ttvalója lévén, mig ö a. luthe
ranismus előszeretettel dédelgetett teremtménye. Két iskola állott ott 
szemközt: az egyik hi ven a hagyományokhoz helyi függetlenség, fö
úri, polgári, egyházi kiváltságok mellett küzdött; a másik radicalis, 
mely népies alkotmányokat, sok katonát ~akart. 1:1 a német egységet 
1:1zükségesnek hitte, hogy ellen lebessen állani Oroszországnak, mely 
az Oderra kacsingat, s lhancziaorsZiignak, mely a Rajnához tart jog-
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jgényt. A flludális párt erősen bartotta magát, és szorosan a király
hoz csatlakozott, ki akkor is, midőn újkori szinezetü alkotmányt volt 
kénytelen adni, mindig megőrizte korlátlan· tselekvési szabad:oó.gá.t, 
a. trénról s11ját feje után beszélt, s kijelentette, hogy a koronát Is
tentől és őseitől birja. 

A krimi háboru idején Poroszország semh•ges maradt; az olasz
országi alkalmával kijelentette, hogy a Mincio szükséges védőgát Né
metországra né1.ve, s hadtesteket mozgosított, hogy elleneszegiiljön 
Frnncziaorszó.gnak, mely felboml asztással fenyegette az 1816-iki szer
ződések által megállapított rendet, de valójában semmit sem tett 
A uszlriáért, kivéve, hogy Töplitzben összrjövén kölcsönösen biztosí
tották egymásnak birtokaikat. IV. Vilmos (1796-1861), a Szent-:szö
vetség embere, 48-ban megfékezte a forrll.dalmat s idegenkedett a 
~;zerzödések megsértésétöl, de 66 után elgyengűlvén, testvérét tette 
kormányzóvá, ki aztán utóda lt•lt. A nemzetek háborujában tevékeny 
részt vett ez; kedvét lelte a hadseregekben és csatákban, jó szem
me) nézte a nemzetiségi eszméket, de még is inkább hajolt a con
servativ felfogáshoz, s midön Königsbergben fejére tették a koronát 
(1861 okt. 18) kijelentette, hogy "Poroszország m·alkodói a koronát 
egyedül Istentől bírják, kinek kegyelme szantesiti és sérthetetlenné 
teszi a királyi hatalmat w. Következéskép tiltakozott Piemont bitor
lásai ellen ; s még mikor az uj Olasz-királyságot elismerte is, kikö
tötte, hogy az európai béke érdekében nyugtot hagyjanak a velen
ezei kérdésnek, mely tartományt még mindig a ~émet-llzövetség lé
nyeges alkotó részének tekintette; otthon pedig aztán megszoritotta 
a sajtó- és gyülésezési-szabadságot 1). 

1) A Marcakba és Umbriába s a Két-Siciliába történt betörés alkalmából 
kijelentette, hogy lehetetlen "ünnepélyesen és 3szintén megvetését ki nem fejezni 
ily tettekkel és elvekkel szemben, és forma ezerint nem helyteleniteni azokat." 

GortschakotJ herezeg pedig visszabiván Turint.ól az orosz képvisel3t, igy irt: 
nCsendes béke idején, minden kihívás nélkiil a római államok részér3l, meg sem 
üzenve a h:\borut, a. szárd kormány átlépette csapataival a.zok határait. Nyilváno
san szövetkezett a fonadalommal, mert piemonti csapatok és magas tisztviselök ál
lottak annak élére, a nélkül, hogy Viktor Emánuel király szolgálatából kiléptek 
volna. A newzetek jogán&k ezen megsértésére aztán feltette a koronát, midön mi
napában Európa szine elött kijelentette szándékát, mely ezerint kész elfogadni a 
piemonti királysághoz való csatlakozást oly teriiletek rószér31, melyek jogos feje
delmei még államaikban tartózkodnak, a ott védik tekintélyöket a forradalom tá
madásai ellen. 

"Igy állván a dolgok, lehetetlen többé a szárd kormányt idegennek tarta
nunk a mozgalomtól, wely a félszigetet felzavart&. A mozgalomért minden felelas
séget magára von• az, a kézzelfogható ellenmondásba keveredik a nemzetek jogával. 
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Az 1815-iki politika tehát még kev~s módosuhí.st szenvedett., 
midön Schleinitz és Bernsdorff helyét a miniazteriurnban Bismark 
foglalta el (J 862 szept). A diétába ez ugy lépett be mint rokonér
zelmű a conserVII.tivekkel, kik a K r e u z z e i t u n g pártjának nevez
ték magukat; roszalta, hogy a kiriLly engedve a forradalmiaknak al
kotmányt adott s támogatta a sehleswigieket, kik fellázadtak Dánor
szág ellen; gúnyolódolt amaz álmodozók folött, kik német egységröl 
fecsegtek, holott pedig szorosan Ausztriával, ez ös német h~ttalom

mal illik vala tartani, maly gyakran dicsöséggel forgatta N émetor
szág kardjiÍ.t. De csakhamar megvált.ozott, s kiildetéJeiben Pétervárott 
és Parisban gyülöletet és gyanusításokat hintett Ausztria ellen: Német
ország szövetségi alkotmán~a nem elégséges többé; az elnyomorodott 
önkormányzatok helyébe a nemzeti egyst\gnek kell lépnie. Meg lévén 
gyözödve ll1. állam korlátlan hatalmáról s arról, hogy Poroszország 
történelmi hivatása Németország felemelésében s a papismus leve
résében áll, hogy e llzélt elérje, nem törödöLt az igazsággal vagy 
becsület-szóval, elvül tartván, hogy az erö a jog fölött áll. (Ma c h t 
vor Recbt). 

A 48-iki zür-zavar idején már ki lebetett vinni Poroszország
ban, hogy megszüntek a személyes szolgalmak s a kiilönbség u ne
mes és közönaéges birtokok között, s felszabadult a lutheranus Egy
ház a bürokraczia alól. A vámszövet!lég (Zoli verein) 1), a katonai 
szervezet s az által, hO#!:Y a tudománynak is központjává lett, erö
södvén, Poroszország 49 után már nagyobbra vágyott; több gondot 
forditott a badseregre, kitünő veúrekkel birván, milyenek Moltke és 
Roon, s ha a parlament l:iOkalta a kiltdásokat, Bismark gnnyt üzött 
belöle és feloszlatta : ne a szabadságokra, hanem az eröre legyen 
gondja az országnak: a szll.badelvüség olyan Bajor- vagy Badenféle 
államocskáknak való játéhzer, mig Poroszon;zágnak minden erejét 
össze kell szednie, hogy vassal és vérrel végezze be a nagy müvet, 
mire a jó alkalmat 1848-ban elszal~tsztotta. 

1) A vámszövetség 1854-ben 8307 német wérföldet foglalt magában, 30 és 
fél millió lakossal: a bevitel 24 és fél willió tallért; a kivitel huszonkett6t tett. 
1861-ben 33 és fél millió lakosra te1jedt ki, s a be- ki- és átviteli-vámok 25 mil
lió tallért jövedelmeztek. 

A theaért 36 szá.ztólit kellett lizetni ; a ~zukorért 50-et, s ez az ok, a wi ért 
oly nagyon emelkedett a fehénépából való czukor-gyártás; a rizsért 25-öt; a do
hány ért GO-at stb. Nem jobb lutt volna-e 10gyezkedni Amerikával '? Au nál inkább, 
mert Németországnak nincsenek gyarmatai H igy egyedáruságai sem, welyeket 
védenie kellene; s olcsón beszerezbette volna awaz árúkat, lu•gy egész Európát 
ellássa azokkal. 
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A ma1. uj í tó forrongások közepett A nsztria 1862-ben kisérletet 
tett a hatalomfensőség (hegemonia) elnyerése végett, nem-német ál
lamait is a N émet-szövetséghez akarván csatolni, minélfogva Német
ors?:ág Trieszttöl Kielig terjedve, 75 millio lakossal s uralommal a 
Balti- és Adriai-tenger fölött, ismét Európa kö1.pon~jává válandott, 
miként a középkorban volt vala, s megmásithalatlanul magához fűzte 
volna az olasz részeket. De a két bat!Liom nem tudott flgyet(~rtésre 

jutni, sőt Bismark bevá~olta e javaslatot mint fenyegetöt Enropára, 
s főleg Francziaországra nézve, boi hízelgett III. Napoleonnak, ki, 
mig másokat megkövitett a kitörhetö háborutól valú f~lelem, remény
kedett, hogy alkalmat fog a1. neki szolgáltatni a rajnai tartományok 
megszerzésérP.; Anglia, be látván, hogy a német egyRég Francziaor
szág kárára iltne ki, titkon örvendett a dolognak. 

Aus1.tria érezte, hogy fenyegetve van; de 8em ö, sem más nem 
kétkedett hadP-rejének tulnyomóságáról: a szer1.ödPsek szerint, a Né
met-s?:övet.qég tagjai kö1.ött a vitás ügyeket a diétának hllett elin
téznie: ha. az azt nP.m tenné, Németország összes fejP.delmecskéi 
.Ausztria r"Rellett sorakoznának, kiknek ö védőjök vala. A diéta csak
ugyan elmulasztotta kiegyezést hozni létre, s Ausztria mellett hat:í.
rowtta.n csak HAnnover, S1.á~:~zország és Wiirtemberg nyilatkoztak. 

Poroszorszl& gyarapodlla. 
A bmndenbnrgi elsö választók, ép ugy mint a többi német fe

jedelmecskék, nem birtak állanrló csnpatokkal ha c&ak nem testör
séggeL János Zsigmond, midön Bery és Juliers örökségP-nek bizto
sit.á.sáról a maga r.>szére volt szó, 1400 t>mbert fogadott zsoldba; a 
harmincz-éves háboru idején csupán nyolcz ezer gyaloggal és há
rom ezer lovassal álloLt ellen a választó-fejedelemsé~ a császáriak
nak és a svédeknek. A westpbaliai béke után, Fridrik-Vilmos egyik P. 

volt azon elsöknek, kik észrevették, hog.v a rilág ezután a katonáké 
lel'lz, s 1653-ban hadseregét 26,000 főre emelt~'\, kis birtokosok és 
iparo:-:ok köziil szedvén katonáit; R ezPkkel hajtotta végre a hadjá
ratokRt, melyek neki n nagyválasztó czimét szerezték meg. A király
ság megalakulása után I. Fridrik alatt nem volt állandó katonai 
szervezP.t, rlt> a llandriai hó.bornban hadserege gyakorlott.só.gra tett 
szert. 'l'ournai ostroma közben az angol katonák gnnyt üzvén a po
ros?:okból, I. Fridrik-Vilmos feltette magában, hogy tökrletesit.en i 
fugja hadseregét. Mindent elkövetett, hogy e czélt elérje, s nem kí
mélve magát a gondtól és költekez(;stöl, sót a házasságot is felhasz
nálva, azon volt, hogy gránátosokat képezzen vagy vásároljon. II. 
Fridrik alatt, •kinQ) ·a bölc!!elkedés nem zárta ki a hóditá.si viszkete· 



get, a porosz hadsereg Ausztria Rs Francziaország fölött kivivott gyö
zelmekkel tette magát hiressé, s ez idő óta Poroszország katonai bir
neve Európában szilárdan tartotta magát. Mindazáltal a jenai csa
táulln a porosz hadsereget egyetlen nap alatt tönkr11 veriA a fran
ezia. Akkor Stein miniszter és Sebarnorat generalis uj katonai szer
vezetet hoztak be, melynél fogva. 1819-ben 260 ezer embert lehetett 
volna. már csatasíkra állitaui. 

Husz éves korába.n minden egészséges porosz katona, három 
évig kell szolgálniok, s a landwehr első osztályát teszik, mely a 20-
32 éveseket foglalja magában; évenként kétszer gyülekeznek össze 
három hétre fegyvergyakorlatok végett, s háboru idején az aetiv had
sereget k~pezik. 32-40 évig a katona a második o!'ztályba tartozik, 
melyre háboru idején az erősitett helyek é.s várak őrizete van bízva. 
Ha az ország területére ellenség tör be, akkor minden, 50 évesnél 
fiatalabb o. felkelő seregben szolgál. Nincs születési küli.inbség, nincs 
kivétel, nincs helyettesítés; minden polgár katona, s megszünvén az 
lenni, kilencz é~·ig tartja még a katonai szokásokat. 

Ujabb időben o. porosz királyok Mm mutatták magukat valami 
nagyon harczvágyóknak; mindazáltal növelték baderejöket s a gyútó
tüs puska feltalálása után, azzal látták el az egé11z hadsereget, mely 
a testvéri harczot vala vívandó 1). 

1) Kolb ezerint 1809-ben a katonaság létszáma: 

Nagy-Britanniában, Indiát is odaértve, 
Francziaow.ágban 
Oroszországban . 
Ausztriában 
Poroszországban . 
Németország· egyéb részeiben 
Az olasz államokban . 
Belgiumban 
Hollandiában, lndiát is odaértve 
Dániában . 
SvédorslAgban • 
N orvégiában 
Spanyolországban 
Portugaliában 
Görögországban . 
Törökországban . · 
A különféle hatalmak tengeri ereje 

Öas:r.esen: 

230,000 
570,000 
7:'10,000 
5iiO,OOO 
400,000 
230,000 
350,000 

80,000 
so,ooa 
50,000 
95,QOO 
14,000 

120,000 
33,000 
10,000 

150,000 
200,000 

3.912,000 vala~ 
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Foadorkodú Oluzonz'-gal. 
Helyén van itt agy olaszországi episodot megemlitP.ni. Midőn 

Napoleon programm ul tűzte Olaszország felszabadítását az Adriai
tl'ngerig, a velenczeiek keblét függetlens~gi remény szállotta meg, 
de a züriehi béke folytán ujból Ausztriához lánczolva látták magu
kat. E batulom eredménytelenül igyekP.zett megnyerni öket. magának 
engedményekkel és alkotmánynyal, annál inkább mert szitotta kö
zöttök a tilzet az olasz királyság, mP.Iy mintegy kötelezettségének 
tartotta kiegészíteni magát ama tartomány megszerzésével; de a be
törö bandákkal és összeesküvésekkel ismételve tett kisérlett~k csak ál
dozatokat szültek. 

Bismarck felhasználtil e terjeszkedési vágyat, s azt ajánlotta 
Olaszországnak, hogy tüzzön össze Ausztriával a Mincio mellett, mig 
ó Németországban támadja azt meg. S rninlbogy Ausztria békés 
hajlamunak vallotttL magát, a-zt mondották neki, bizonyitsa ezt be 
V eleneze átPngedésével, mely a zürzavarok örökös tü7hdye Ezt ten
nie sem méltósága, l:lem kötelezettségei a Német-szövetség irimt nem 
engedték; kiilönben hajlandónak mutatkozott no nal; átengedésére azon 
föltétel alatt, hogy másutt egyenértékU tl'rületet nyerjen. 

Arnbár a németeknek épen nem volt kedvök a háboruhoz né
metek ellen, s Vilmos király idegenkedett a szövetségtöl egy bitorló 
királylyal (mondá) s egy bandafövel, mindazáltal nógatva amaz ör
dögtől, mely romokat és mindig csak romokat akar, engedte, hogy 
miniszterei egye~;ségre lépjenek Olaszországgal s százbusz milliónyi 
összeget borsásbanak annak rendelkezésére. Ez tehát neki bátoritotta 
az üzelmeket a velenezei terület ellen, kedvezv~n a nemzeti hévnek; 
felkelésre sarkalták Magyarországot; garibaldi-bandó.kat szer~ltek fel, 
hogy betörjenek Dalmácziába és a Trentinóbs. 

Ausztria len"•· 
Ausztria, nesz,:t vevén az olu.sz fondorkodásoknak Poroszország-

gal, kénytelen volt Olaszországba hadsereget küldeni, mely egész 
200,000 fóre emelkedett; azonban Napoleonnak s a többi hatalmak
nak, melyek közbenjártak, megigérte, hogy lefegyverkezik, mihelyt 
Olasz- és Poroszország ugyanazt teszik. Mioden hiába: csakhamar 
kitörtek az ellenst>geskedések (1866 jun.). Az osztrák hadsereget 
Benedek vezérelte, a poroRzt lt'ridrik herezeg, Herwartb, Steinmetz, 
ki bámulatos gyorsasággal elfoglalja Holsteint, bemegy Szászországba 
és Lipcsébe, azutím Csehországba. A sadowai esatában (jul. 8), mely 
egyike volt a század legv~n·sebbjeineli:, Ausztria 16,000 foglyot, 40 
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záHzlót, l 80 ágyút vel'lzitett; egy hónap alatt véget ért a háboru. 
melynil azt. hittt>k, hogy oly hosszu lesz, milyen a harmincz éves volt. 

EgyidPjüleg Olaszország is megkezdette a hábon1t s átlt\pte a 
Minciot, de a Custozánál szétszórt hadsereg (jun. 24) k~nytelen volt 
visszavonulni az osztrák elöl, melyet Albreeht főberezeg vezérelt, s 
a hajóhad, melylyel oly nagyra voltak, Lissa.nál kemény vereséget 
szenvedett (.iul. 20) az osztráktól, melynek élén Tegetoff itllott. Ha
nem az olaszországi küzdelem a Poroszország ellen folytatott háboru 
szinteréröl 200,01)0 embert vont el, kik kMségessé tehették volna a 
győzelmet még a sadovai vereség ut:í.n is. Ferencz József ekkor Ve
lenrzét Napoleonnak engedte át, ki Olaszországnak ndta azt aján
dékba, s ki, nem maradhatván most már fenn továbbra az apró álla
mok, n{!y biznkodott, hogy osztozkodni fog majd Európán Bismark
kal. Az olr.sz király, békét kötvén Ausztriával, jelenthette hogy: "a 
haza minden idegen uralomtól ment. ~ 

UJ 'birodalom. 
A nirolsbnrgi békeelőzmények szerint, mPiyekP.t aug. 23-án a 

prágai bl\ke követett, Ausztria lemondott Lombard-Velenczéről fl min
den jogról Sehle11wighez és Holsteinhoz: beleegyPzett a Nt>met-szö
vetsP.g felbontásába, s elfogadta annak njból rende:r.P.sP.t és az intéz
ményeket, melyeket Poroszországnak tetszeni fogna bevinni oda, ki·· 
zárva maradván abból Au11ztria. Poroszország az ö, tizE'nkilencz mil
lio lakossal biró 280,000 kilométernyi területéhez oda csatolta Han
novert, a választó Hessent s a nagyhel'f~zegi Hessen Ás Bajororl'lzág 
egy részét, a nassani herczegséget, Sch!Pswig-Holsteint, Frankf11rt 
városát, min<'lfogva területP. 352.000 kilom~ter lett., s alattvalóinak 
száma 2a és fél millióra emelkedett. Bajorország, Würtemberg Ra
den, nagyherezegi Hessen meghagyott rész!', Liebtenstein elszigetel
ten tovább folyta~jaí.k állami életöket. Limburg és Luxenbnrg, elsza
kasztva Némf'tországtól, Hollandiánál maradnak. Szászország csak 
nagynehezen tudta kivinni, hogy megtartsák öt tagul az nj Szövet
st>gben. 

1867 febr. 24-én a német parlament Berlinben gyiilekezvén 
össze, az uj alkotmány fölött tanácskozott, a mikor is a király kö
vetkezőleg nyilatkozott: "Hála legyen a Gondviselésnek, hogy, össz
hangban egy oly gyülekezettel, milyet nP.met fejedelem századok óta 
nem látott maga körül, nagy reményeknek adhatok kifejezést ; kö
szönetet mondok ezért a Gondviselésnek, mely Németországot a ezé! 
fe),;, melyet népe ohajt, oly utakon vezérli, mAlyeket mi nem vá· 
la.<~ztott.unk, sem el ö nem kéRzitettünk". 



Valamig ellentétes érdekek és vágyak léteznek, minden béke 
<.'sak fegyverszünet lehet; és sokszor szükséges a háboru oly bajok 
gyógyitása végett, melyeket a lassu kezelés elmérgesitene. Ám, mi
alatt Poroszország királya patriarchális, Ausztria pedig katonás han
gon beszélgetnek vala, a socialismus. magasabb és magasabb höfokra 
emelkedék a bölcselökben, kik mindinkább föltétlen függetlenséget 
követelnek az egyed számára ; s a h!rlapokban, melyek közül néme
lyek himezetlenül a vagyon, a nök, a gyermekek közölils-:ígét hirdetik. 

vn. 
Franczia- és Poroszország. A communismus. 

ID. Napoleoa. 

Napoleonról, ki meghazudtolva a conservativ elveket, melyelr
nél fogva a választás reá esett, a forradalom tekervényes utaira té
vedett, kiviláglott, hogy nem tartozott ö azon lángelmék közé, me
lyek azért támadnak, hogy véget vessenek a nagy rázkódásoknak s 
szedjék azok gyümölcsét, hanem hogy igenis koczkáztató és szeren
esés kalandhős vala. Javítbatatlan összeesküvő 1), sokkal több ujitást 
eszközölt, hogysem az öregeket megnyerbette volna magának, de nem 
eleget arra, hogy kielégítse a demokratákat; rögtönözte a megoldá
sokat és változtatásokat, s az értelmi- vagy lelki-erö hiányzott nála, 
hogy szilá.rdul megmaradjon eszméi mellett s érvényesítse azokat. 
Levelet ir Neyhez a pápai kormányba. beviendö ujitásokra vonat
kozólag, s alig hogy l:t'alloux szemrehányást tesz neki a miatt, visz
szavonja, habár mindenki valódi programmnak ismerte azt fel. Elö
iMzi a krimi háborut s, an.:'lkül hogy valamit végezne, abba hagyja. 
Az olaszországil fűluton állitotta meg, egy szomszédot szerezvén az
zal magának, ki (mondá) sok föfájást okozott neki. A mexikóiban, 
mely tervezetét tekintve meggondolatlan, indítóokaira nézve aljas 

1) Albert berezeg mondl\ Napoleonról: "Oaszeeskiivönek született, mint ösz
szeesküvö élt, s koránál fogva nem is változtathatná. meg jellemét; mindig fonder
kodik és mindisr; bizalmatlan. Hogy eikert arasson, szöveteégeare volt szüksége. An
glia vala az egyedüli, mely érdekeinek megfelelt, de mintbogy az angol B1.öveteég 
magával hozza a szerzödések megtartásl\t s a. ha.h1dlist Ro polgárosodáRhan, soks1.or 
kényelmellennek ta.lá.ltRo :ut." 

XIX. 7 
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volt, megbecslelenitette magát awtl, hogy cserben hagyta teremtmé
nyét. Francziaország uralmát azon szin alatt ragadta magához, hogy 
megmenti azt a forradalomtól, s ugyanazon czimen foglalta el Ró
mát: de mig a Mnservativekbe r.;lelmeL tintött, fí\jetlenségi merény
leteket tartva szemeik elé, édesgette a forradalmiakat a háborúkkaL 
Akarta a7. olasz egységet s mégis akadályokat gördítet t P-l éje; di<'ta
tornak mutatl\ozott Piemont irányában, s m~gis vontatni hagyta 
magát általa; akarta a pápai uralmat, s virágoHal és csókokkal elö
készité annak ba.lálát. Latin szöretségröl ábrándozott, mt:olybe Spa
nyolország, Mexiko, a dunai fejedelemségek, a7. ol!lsz szöretség lé11· 
nének; sőt az ö eszménye egy nagy európai szön~t.ség vala, szabltd 
kereskedP-ssei, egyetlen fő várossal, világkiáll itásokkal, : s egy congres
sussal, mely a lef~gyverzést s minden viszálkodás megszüntetését 
eszkö1.ölné. De a béke apostoltí.úl viselkedve mindeniitt konkolyt bio
tett. Okúlva nagybátyja példáj:ío 1) nem vágyódott hódítások és há
ború után : mégis besodorták öt övéi közfil azok, kik úgy hiszik, 
Francziaországnak mindig az a rendeltetése, hogy elsősködjék gyenge 
szomszédok között. Ily módon ö miodenkinek barátja, miudenkinek 
ellensége vala. Gyülölve a Szenl-szövetséget, meg akarta büntetni 
elöször Oroszors7.ágot, aztán u Bourbonokat, azután Ausztriát; meg
akarta volna Poroszországot is; Bismark nak, ki fe lszólitotta őt A usz
tria szétdarabolására, Belgiumot és Luxemburgot igérvén neki, nem 
nyújtott kezet. de hagyta, b ogy egész erej~vel Ausztria ellen támad
jon : midóo aztán látta, mily rendkivülileg megnövekett Poroszország, 
kárpótlást kivánt, s mikor nem kapott, szépen belenyugodott. 

Szerenesés háborúkat viselt Syriában, Cbinában, Coehincbiná
ban, Madagascarban. Az Angliával és Ausztriával ~ötött nyugati 
szövetség élt>n állva, olykor olykor valódi dicsöség jutott neki osz
tá.lyrésziil: tudván, hogy ö a forradalom képviselöje vala, melylöl vala
mennyien rettegtek, a htttalmak nem mertek ell<>nkezni vele, s ö 
hagyott mindent feltételezni , tettette magát mintba babozoa s az 

•) A warengói csata után I. Napoleon is követke7.3leg irt Il. Ferenez csá· 
szárboz: nA sebesültek közepett 11 tizenötezer holllesttöl kömyezve, kérve kérem 
Felségedet, figyeljen az emberség kiáltó R?.Ózatára, 11 ne engedje, hogy két derék 
és hatalmas nemzet katonái rájok nézve idegen érdekekért gyilkolják egymást. 

III. Napoleon mindig azzal dicsekedett, hogy I. Napoleon eseméinek ad 
testet, föleg Olaszors;:ág felszabadit:ísára nézve. R mid3n én ellenvetettem neki, 
hogy l. Napoleon kivihette volna. azt éR nem tette, s3t épen ellenke7.3en <:seleke· 
dett, azt váh~s?.olta, hogy AuA:r.lria és Anglia folytonos ellenllégi'Akedi~~ei ~kadályo7.
ták at abb:ln. 
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alatt időt nyert; végre is nem határozott, hanem hagyta a többieket 
sikamiani lefelé a lejtőn, melyre vezette öket. Ugy látszott, mintha 
nyilatkozott volna a beszédekben, miket nem ritkán tartott, de nem 
engedte. hogy vitlltkozzanak azok felett; s máról holnapra halogatta 
az épület- betetöz~st, mit megigért volt a franczia nemzetnek ; mely 
féltékeny jogaira, de hajlandó félretenni azokat egy idilre. 

A batártalan bizall•mnál fogva, melyet kelMt, roppant eszkö-
7.öl!kel rendelkezhetett; a kamatok leszállit.ásával három n~>mzeti köl
esönnél, melyek köziil az 1868-ikit harminrznál többszörösen födözte 
az aláírás, majdnem kPt milliárdra tett szert. A virágzó kereskedelem 
és ipar hö jövedelem-forrásúl szolgálta.k, s az 1866-ig elköltött pénzek 
összege már 31 ezer milliót tett., melyböl 7200-at maga a. hadügy
miniszterium emésztett fel. A kiadvtt összegekböJ jó rész valóban 
hasznos és jutalmazó czélokra volt fordítva: 15,000 bektarnyi par
Ing földet vétetett müvelés alá, 42 munkás-házat, 39 factoriát ala
pitott elhagyott vidékeken ; ugyanannyit megújíttatott; egy földmi
velő helységet hozott létre ; Vincennesben mezei g11zdaságot vitetett 
a Viile-féle trágyákkal való kisérletek végett; nyájakat tenyésztetett, 
melyekböl mindenfelé növendékek kerilltek, s darabonként 10-12 
ezer frankon keltek; földmüvelési eszközöket, gépeket, a jobb termé
nyekből plántákat és magvakat te1:jesztett; tavakat szárított ki, eiko
párodott hegylejtöket újra begyepesített és fásított; az áradásoknak 
gátakkal vagy zsilipekkel vette elejöket. 

Párizs átalakítására majdnem ezer milliót költött, mely összeg
ből 184 milliót útczák alakitására fordítolt, mivégböl tizennyolcz 
ezer házat romboltatott. le. E mnnkában jobb keze ,·olt neki Hauss
mann. a Szajna kerület préfetje, ki 75 ezer frank fi1.etést huzott, s 
azonkh-111 240 ezer fölött rendelkezett, mely összegről nem tartozott 
~zámolni. A ráros, melynek adóssága 1820-ban 714 milliót tett, 
J 866-ban már 1825 millióval volt terhelve; hanem hát fővárosa vala 
az a gazdagságnak, a finomnak .?s szo:'pnek' az iparnak: 8 ezzel elfog
lalva lebetett tartani a nyugtalan elemeket : de az is igaz, hogy igen 
sok munkás csődült. össze P:í.ri1.sbao, s a keresettel és a fénytizés
sel növekedett az erkölcstelenség s az anyagi élvezetek után való 
vágyódás. 

Az 1867-iki bámúlntos világkiállitás minden érdemet és mioden 
bünt Párizsba szólitott : és ötvennyokz fejedelem, köztök az orosz és 
tilrök is, sietett oda, hop:y csodálattal adóz1.ék e szerenesés kaland
hősnek, ki mioden n.kart lenni, még szerzö is, és inkább szerette a 
fényt mint az eredményeket. A spanyol Montijo grófnőt. vevén nt'iiil, 

7'-' 
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csakhamar fia született (1856 marcz. 16) attól. kinél a keresztatya
ságot IX. Pius vállalta magára: nyolczvanhat püspök vett részt az 
ebédben, melyet a keresztelés alkalmából a városházán adtak; s ~I!Y 
népies aláirás 5 -25 centimejával 60,000 fraokot hozott össze. 

Hízelgett a katholiknsoknak, de elkedvetlenitett~ öket, mert f~
Jénknek mut.atta magát az oktatás felszabadittÍ . .<~ÍLban, gyanús RzemmP.l 
nézte a vallásos és jótékony egyesületeket, s ki hagyta fosztani a pri.
pát 1). Hízelgett a szabadelvüeknek, de ellenségeivé tt>tte üket az ál
lamcsinekkel ; udvari c~elszövények állottak útjokban val<uii barátai
nak; a hirlapokat igen drágéln fizette, mesterkélt köz\·éleményt akar
ván azok által teremteni, és mégis több hirlap veszetten ellenséges 
ér:r.ülettel viseltetett irányában. A Bourbonok hivei között .nem ural
kodott egyetértés ; az orleanisták akadémin-szerii ell~n?.ékeskedPsre 

s:r.oritkoztak : a köztársa!;ágiak hallgatásra voltak kényszerítve. De 
miként a Lajos Fülepé, úgy az ő élete ellen is többször tőrt vetet
tek. Kormánya alatt az állam,·agyon rovására gazdagodtak a tisztvi
selők; minisztereit igen gyakran változtatta, de Morny ügyessége, 
Persigny tit.okzatos ragaszkodása, Billault, Fould, Drouyn de Lhuis, 
'I'houvenel, Baroche, Ronher buzgalma neki csupán eszközill szolgál
tak; szeszélye szerint hívta meg vagy bocsátotta !:'l ökt>t, anélkül, 
hogy a nemzet tudta volna miért? A választások, melyekre mint a 
köz•~rziilet nyilvánúlására mindig nagy gondja ''ala, mindig veszte
getéssel jártak ; a sajtó, mely megfeledkezett méltósá.gáról, s a ma· 
gasból jött példák terje:-ztették az erkölcstelenséget; az értelmis~g 

alászállott. Voltak azonban t>llenzök is, emelkedett elmék és jellemek: 
Tbiers, Gnizot, Montalembert, be Broglie, Nettement és sokan a ka
tonai osztályból, köztök Cavaignac, nagy katona és politikus, a tör
vény hive és szótartó. Az utolsil idökben kitünö egyéurségek: Mon
talembert, Berryer, Lacordaire. De Broglie, Troplong, Lamartine 2), 
Villemain, Lanjuinais, Jomini, Sainte-Beuve stb. halála is bekö
vetkP.zet.t. 

Soolallsmu. OoDUDQDlsmas. 
De az akademiaszefli ellenzékeskedésnél s a dynastiák pártjai

nál félelmesehbek valának a Communismus üzelmei, melynek képvi
selői néhány elmélet-emberén kiviíl, milyenek Fauriel, Saint-Simon, 

') Awn siirgetésre, hogy engedje l\7. olaszoknak elfoglalniok Rómát, vála.
S7.1Í) adta: "Róma önök P lesz, de nem kiván hatják, hogy mi adjuk a.1.t át önöknek. u 

2) J,amartine ré~1.ére kevéssel 186!) marcz. havában bekövetkezett hal:i.la e13tt 
ötszázézer franknyi t3ke után eRŐ évi járadékot á.Jiapitott~tk me~~:. 
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Leroux, kik az igazs1í.got és jogot az együttes haladás bálványának 
áldozták tel, munkások valának igen nagy számmal, kik az igazsí'g 
és testvériség nevében egyesülve, ajkokon tajtékkal, szabatos formulák
kal és merész fellépéssel gyülöletra és h\zadásra izgatták az embe
reket; azon ürügy alatt, hogy újra rendezik, aláásni igyekeztek a 
társadalmat, s mint bünrészest az igazságtalanságban és visszaélé
sekben megtámadták az Egyházat 1); s bár ök maguk kényúri és te
kintélyen alapóló rendszereket hirdettek, elvetettek minden felsőbb
séget, még a tehetségét is. Ha a szabadelvüség azt mondá: "Az ál
lam korlátlan úr; az Egyháznak és a családnak csak annyi joga 
van, mennyit nekik a törvényhozó testületek engednek, de a tulaj
donnak sérthetetlennek kell maradnia" ; a socialism us visszautasitotta 
a logikátlan megszoritá.st; az állam a birtokoknak is egyedüli sza
bályzója ; a helyett, hogy kevés kézben halmózóilnak össze a gazdag
ságok, újból kell szabályozni a birtokokat, az örökösödést, a ·keres
kedést, a. munkabéreket: a birtokos csak haszonélvező; nem kell 
örökösödés, nem kell házasság, sem vallásos sem polgári ; a nö fel 
van mentve attól, hogy. anyává legyen; a g:rermekek nevélésének 
gondja nem a szülöké, hanem az álla.mé; ennek kllll azokat közö
l:len nevelnie, táplálni"&, alkalmaznia; a rnunkás nem fáradságához 
arányított, hanem az államtól megszabott bért fog húzni; mindent 
az állam rendez el é1:1 oszt ki. De az állam nem III. Napoleon vagy 
IV. Vilmos, hanem a többség; ez a mester, a pénzkezelö, az oktató, 
a kényúr még a lelkii::;meret fölött is. )!;z elvek tehát megsemmisi-

l) Proudhon szerint a bajnak oka társadalmunkban a keresztény erkölcstan, 
mely rontó hatáBSal van, mert a gondviselésre, a megváltásra, a:.~ ítéletre támasz
kodik. Az elsonél fogva vamu1ok szegények és gazdagok : az eredendő blin az em
bert bukottnak és megvetésre méltónak .tiinteti fel, s következéskép sziikségeseklil 
mutalja &7. emberi hatalmakat annak fékezése sa nyomor fenntartása végett: a meg
váltás az 1íjjá.sziiletést varázsláss?.erli cselekményekbe helyezi, milyenek a szeniségek: 
a vallás béuitja az emb~:ri tevékenységet, gyengiti az akaratot, s az ember önké
nyére hagyja az embert. Az Isteu, e képmása az emberi természetnek, csak elvont
ság, bálvány, melyet a bölcselmi gondolat állitott fel, szcntesités egy e.rötleuitö er
kölcstae részére. Hadat kell tehát ii:tenni az angyalnak, fóangyalnak, az uraságnak 
és fejedelen•ségnek, az Egyháznak, a. zsinatnak, a parlamentnek, a szószéknek, a 
személyiségnek söt magának az Istennek is, ki mind e méchetétlen fejetlenségnek 
feje, az önnönesek öunöuese. Igy tisztúlnak majd az eszmék; igy jó el a szép, a. 
jó, az igaz országa, hol az ember egyedilli okfeje winden erkölcsszabálynak és 
miuden igazságnak, melyeket elméjében és lelkiismeretében hordoz : igy áll helyre 
ismét az egyenlöség, igy pusztúl el a nyomor, igy szünik meg a munkabéresség a:.~ 
által, hogy a. haszonrészes mélt.óságára emeljiik az embert. - De la justice dan"; 
la rétJolution.' et da us l' église. 
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tik o.z egyedet és a családot., s letörlik az Isten-nevet melyet az 
a.nyo. csókja nyomott a szivekbe; minlha. a népnek a barom szin
vonalára leszállitása egyértelmft volna annak nevelésével; mintba 
a hitetlenség nem volna a kényurak szövetségese s út, mely szolga
ságra vezet. 

Sokak szokása szerint csak azt tartván szabadságnak, hogy min
denki úgy gondolkozzék miként ök, nem tűrnek ellenmondásokat, 
sőt még vitatást sem; s ha valaki a társadalom~llenes tanokkal szembe 
akár törvényhozás i intézményeket akár erkölcsi szabályokat állít, azt 
mondják neki: ez politika, ez vallás: tehát hallgasso.•. 

A m u nk ás ok n e m z e t k ö z i e g y e s ü l e t e, me] y A ngliíL
ból kiindúlva lt'rancziaországban, Belgiumban, Schweizban, Német
orsztígban is eltet:jedett, határozatokztt hozott kizárva a felebb,.zést, 
áraka~ és munkabt\rel:et. erőszakolt fel, és henyélő-helyeket rendezett 
be, tizetvén az időt tétlenül töltök et: N em csak hog-y ki a.hrták tel
jl:'sen küszöbölni az iparos fő ket és azok müvezetöit; nem csak hogy 
szövetkeztek a munkabér emelésének kieszközlése végett, még tag
jaikat is kényszeriteni akarták, hogy alk~lmazkodj~tnak egy kor
mtl.nyzó bizotU;1l.g határozntaiboz, s e végböJ semmiféle eröszako:;ko
dástól vissza nem ri~tdtak : kénsavat fe(\Csentettek az ellenszegülö 
arczába, gömböstüket kevertek a szövetek közé, lobbanó port rejtet
tek el a. gépekben, leölték a teherhordó állatokat, összetörték a 
munkaeszközöket, gyilkoss1í.gokat követtek el; s 11z ily tényeket ter
mészeti jognak vették. 

Különösen kitünt ez a scbetfieldi fü.rész-köszörülők (s a w 
g r i n d e r s) borzalmas perei ből. kik úgy ohdatoló1.tak, hogy "a 
társadalom roszúl \"ILU rentiezve. igazságtalanság, en3sz~tk, csalás lé
vén annak alapja ; tehát az ellenkező az igaz, a törvényes, a jó." 
Az amerikai v e r es b ö r ü e b: is igy hiszik törvényes visszütorlás
nak a fe h é r a r c z úak legyilkolását, kik bitorolják földeiket, hogy 
rnüveljék azokat. 

Most midön nem csak a hat~tlmat, hanem a tekintélyt is a 
számtól akarják függövé tenni, a munkások végett s a munkásokkal 
nem esupán nemzetgazdasági, hanem politikai és tán:,adalmi felada
tokat is kell megoldani, s e munkások 1\tiá.r. ellenúgei u tényleges 
társadalomnak. 

S a tűz mindinkább terjedt, részint mert elömozditották azt a 
rosz;akaratú szavnlók, kik i>Zenvedélytöl vezetve és gonosz c7.élzatok
ból bebonyolitot.ták a kérdéseket, részi nt mert nem állották útját ü 
tsalódá~ban élt korm1ínyzók, kik nem akarták látni a közelgö vész-
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felhót, azon meggyőződésben lElvén, hogy ez álmok el fognak tüoni a 
közöns~gf's józan észszeriiség elött; ho~y a kisérletek meg fognak 
hiúsúlni a kormányzati erőhatalommal sznmben. De 1848 janu:ír ha
vában ki sejtette, hogy a sokasíLg között ott buddogtak az eszmék és 
a vágyak, melyeket júni11S napfényre hozott, s melyek ellenében nem 
volt elégséges Bem a bölcsek szava sem a tudósok tolla, hanem csak 
a fegyver, melyet minrlen polgárnak kézbe kellett vennie, hogy vé
delmezze házát, nr,jét? A nyugalom-szeretö nép, midön látja, hogy 
leszabadúlmLk ellene láocr.aikról a vadállatok, elsőbbséget ad a kor
látlao hatalomnak, mely awkn.t visszave1je. A kormányoknál mPg 
természetes az attól való félelem, hogy majd tovább ragadják öket 
mint a hogy 11karnák, s hogy nem lesznek képesek ellenállni a moz
galomnak, ha. e.5yszer az megindúlt; s érezvén, hogy kötelességök 
megmenteni a. köznyugalmat, a. kormányzottak többségét, a rend 
elizmdt, a eooservativ elveket, gyakran megLámadják a szabadságot 
é~> az egyenlőséget, azon ürügy alatt, hogy rendezik azokat. 

S Napoleon kötelességének tartotta szorosan fogni a féket. 
Minden háborlÍ után megigérte, hogy bővíteni fog az alkotmányoD. 
Az olaszországi bevégeztével megengedte a kamaráknak, hogy vitat
kozzllnak az ált~&lános politika fölött s javításokat hozzanak javaBlatha 
a törvényekhez. 1867 január 29-én azt írta Rouherhez, hogy szán
déka "a lehetőségig kifejleszteni a császárság intézményeit, s bete
tőzni az épületet, melyet a nemzeti akarat emelt. 11 De az eg~sz fej
lesztés abból állott, hogy megengedte a követeknek az interpellálást, 
és szabaddá tette a gyülekezést Francziaország többet követelt, miért 
is ö végre kényuralmiból képviseletivé változtatta át a kormímyt 
(1869 juJ, 11), kezdeményezési jogot adván a parlamentnek s .fele
lőssé tévén a ministeriumot, melynek élére Ollivier ügyvédet H.llitotta. 

J 789 után ez a kilenczedik alkotmány volt, s az első, mely 
rázkódás nélkül, csupán a nemzeti közvélemény va.,:?:yis a hirlapiro
dalom diadala folytán jött létre. N apol eo n tudni akarta ekkor, vajjon 
Francziaország meg van-e vele elégedve? s 7,160,000 igen lett a 
válasz (1870 máj. 8), és taps általli.nos, főleg a hadseregben; és ki
mondották, hogy se forradalom, se visszahatás ! Mindez a szeren
csétlenségek előestéjén történt. 

Bállorá Porosz- éa l'rue~ztaorszáe közitt. 
Napoleon nem vette ~szre, mily veszedelemnek teBzi ki Fran

cziaorsZ~í.gut, h11 megengedi aon1lk swmszédságába.n két oly hatalmlis 
állam alllkúlását, milyen Olasz- és Poroszország, s 1866-ban n~zö 

szerepre s~oritko~ott, hagyva , hogy ez tönkre verje Saliowanál 
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Ausztriát. Voltak, kik akkoriban ilyképen sugalmaztá.k öt: "A Raj
nától Berlinig nincs tizenötezer katona; ha ön százezer emberrel 
megjelenik a nagy folyamnál, a porosz testvérgyilkosság miatt el
keseredett összes német fejedelmek önhöz csatlakoznak : ez az egyet
len alkalom, hogy a németek szivesen fogják látni a franeziákat. 
On a helyzet urává válik : Poroszország kénytelen lesz megállani 
diadaJutjában Ausztria ellen, mérsékelni a békefeltételeket, fenntar
tani az egyensúlyt Európában". Nem hallgatott a tanácsra. De Po
roszország lelhasználta az ö türelmét, s nagy mohósággal fogJaJgatva 
az idegen területeket, bizalmatlanságot keltett szomszédaiban, kik 
nem tudva mit hoz a jövő, kénytelenek voltak nagyban fegyverkezni. 

Akközben Spanyolország, folytonos zür-zavaroktól marczangolva, 
királyt kért, s Poroszország egy házllbeli Hohenzollernt akart ott 
trónra ültetni, mi ha silrerül, Francziaország ép úgy fenyegetve lett 
volna Perpignanoból, miként Strassburgból. Mig máskor, midön az 
okosak Ausztriához csatlakozást tanácsoltak az europe.i súlyegyen 
megzM·arásának akadályozása végett, nem hitték lehets~gesnek négy 
hó előtt oly lábra állitani a hadsereget, hogy megmérközbessék a 
rég óta begyakorlott porosz hadsereggel, most, miután már ezt neki 
bátoritották a győzelmek, bünnek nyilvánitották a kétkedést egy 
nemzet katonai felsőbbsége iránt, maly könnyen tüzet kap, mihelyt 
háborúskodásról van szó; s Francziaország egyik végétől . a másikig 
felhangzott a kiáltás: "Berlinbe. u 

Európa általános zürz~t.vartól való félelem nyomása llolatt ret
tegve nézett eléje a kitörni kész háborúnak két nemzet között, me
lyek mindegyike körülbelül 40 millió lako::~sal birt ; a pápa békitöül 
ajánlkozott, de nem hallgattak reá. Csillogott a remény, miszerint 
Ausztria fel fogja has:málni a kedvezö alkalmat, hogy boszút állhas
son Poroszországon i a németországi fejedelmecskék - gondolák -
::~ietni fognak visszatorolni a szanvedett stÍrelmeket i Olaszország há
lásnak mutatja majd magát azon nemzet és azon ember irányában, 
melynek és kinek függetleneégét köszöni. 

Napoleon, vádolva Poroszországot foglalásai miatt, kiáltványú.
ban igy szólt: "A dicsöséges zászló, melyet újból kibontunk uok 
ellentÍben, kik kihívnak bennünket, ugyanaz, mely Európán nagy for
radalmunk polgárosi tó eszméit hordozta keresztül i ugyanazon elvek
nek viseli a képét, ugyanazon érzelmeket fogja az felkelteni. Én 
élére állok e derék hadseregnek, melyet a becsület 11 a hazafiúi kö
telességérzet lelkt~sit; és tudom mire képes az, mt~rt láttam, miként 
kö,·ette a gyözelem a világ négy részében lépteit." 
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Poroszország viszont kijelentette, hogy háborút kezd, nem 
Franeziaország, hanem Napoleon ellen; s Wagner · birdette: "Mi a 
nemzetiségi elvért ba.rczolunlr, mely a. legigazságosabb, legtartósabb, 
legjótékonyabb az államok alkotmányára s területök határainak 
megállapi tására nézve." 

JuJ. 26-án (1870), hét nappal a. badüzenet után, öt-batszázezer 
porosz állott már harezra készen ; a fr11nczia határokhoz vezetó öt 
vasút naponkint negyvenkétezer embert s roppant mennyiségü 
ágyút, málhá.t, lövöszert, lovakat szállitutt ; mig Franeziaország, a 
merész kihívó, első sorban csak száznyolczvanezer harczossal 
tett kisérletet, kik igen jelesek valának a támadásra, de képte
Jenek az ellenállá.sra.. A gyorsaság, mely a porosz badsereget 
megkímélte a kifáradastól, a francziának nem engedte meg, hogy 
hozzászokjék a hadviseléshez s hogy felfegyverezzzék a nemzetőrsé

get, oly ort:zágban, mely teljességgd nem volt elkészülve a betö
résre. A bámúlatos mozgositás fegyvertulsúlyt biztositott a poroszok
nak e háborúban, melyben, úgy miként a hajdaninkban, embert 
irtottak és tartományokat pusztítottak el, nem valami nemes czélból, 
vagy hogy valamely törvényes jogot vivjanak vissza, hanem hogy 
megalázzanak egy népet és egy uralkodót, "A háború, melyet fran
czia részról előre láttak s mégis oly ro~:;zúl készitettek elő, melyet 
oly oktalanúl kezdettek s oly siralmasan vezettek, igen rövid ideig 
tartott. Vereséget ~>zen vedvén Súrbrückennél, W eis!lenburgnál, 
Wörthnél, Forbachnál, a franczia hadsereg kénytelen volt Metzbe 
vonulni vissza: Sedan mellett 240 ezer német tizenöt órai csatában 
teljesen tönkre verte a fnmcziákat (szept. l); s m~~oga Napoleon is 
foglyúl adta m11gát. 

Párizs fel z údú l va a !Ozerencsétle.nségek hallatára, tróntosztott
nak nyilvánitotta a. császárt, kit nehány hóval azelőtt istenített, ki
kiáltotta a. köztár~:;aságot s makacsul elleoállá~:;ra határozván magát, 11. 

nemzeti védelem végett kormányt alakított, mely hiáva.l lévén az egység
nek, főleg Metz eleste után, roszúJ védelmezte 'l'oun;-t és Orleá.ns-t. 

A hadsereg maradványai erőfeszítéseket tettek itt ott., főleg a 
Loire mellett; vereséget szen ved ve ujra összeszedődtek : de ro inden
hová gyorsan eljutottak a poroszok, ~:;zaporitván s~tjátjokat a franczia 
tüzérséggel is, melyet a bevett várakban foglaltak el. Mig az 1813-
diki háborúban egész Német- és Oroszország együttvéve 400,000 
embert állitottak síkra a lipcsei csata alkalmával, most, még a se
dani csata veszteségei utiin is, Poroeszország egymaga 800,000 em
bert tartott .a franczia területen. 8zázoyolczvan nap alatt övéi száz-
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ötven ütközetet. álloltak ki, megnyertek tízenhét csatát, elfoglaltak 
huszon hét erősitett helyet. százhúsz zászlót, hatezerhétszáz ágyút, 
foglyúl ejtettek tiz"lnegyezer hatszázötven tisztet, háromszázhatvanhá
rom ezer katonát. V égre ostrom alá vett.ék a fővárost. 

Ezt 45 kilométernyi boszúságban fal övezte, mely Lajos F.ülöp 
idejében készült erös gyürüzetekkel: riigtönözve újabb erősítéseket is 
eszközöltek; de egy roppant kiterjí'désü és nagy népességgel biró 
várost mindig nehéz védelmezni, mrg ha a legelmésebb eszközöket 
1\lkalmazoák is a 'l. élelmezés és a közlekedés fen n tartlisa végett. A 
kitörések nem sikerültek, a bombázás dühösen folyt, s az éhség 
mindinkább növekedett. A jólét, a f~nyűzrs, o. csecsebe('sék, a mü
vésr.etek fővárosa, k•\t millió lakossal, oda jutott, hogy mindenféle 
durva ét: tisztátalan eledelekkel kellett táplálkoznia; köröskörül nya
nlói romban hevertek vagy czölöpvármüvekül szolgá.ltak az ellf'n
ségnek, mely torlaszok emelésére hn.sznú.lla fel az ültetvényeket; a 
köuyvtára'kat és muzeumokat homokkal megtöltött zsá.kok védelmez
tt·k a golyók ellen; gyf.r volt az éjjeli világitás és szük a tüzelő 

a szigoni tél idején, s az ostrom öt hónapja alatt aggódva !esték, 
mikor hoz valamely gahunb hireket kivülről, hov;í. a levegőben re
pülő, vagy a folyón úszó gömbökben kiildöztek értf:'sitéseket. 130 
nap múlva, huszonk!•t kitörés után ,·égre feladta mngát a város, s 
a poroszok most másod ízben vonúltak be Pílrizsba (1871 jun. 12), 
elüzvén a Bounapa.rtékat. 

Az alkotmányozó gyiilés, mely Bord~auxban ült össze, a v~gre
hajtó h11talom élére 'l'bierst állította, ki a béke iránt egyezkedést kez
del.t u porosz királylyal és hadvezér~>kkel. A megkötött szerzödés 
szerint }4'raneziaorl"zág kényttllen volt átengedni Elsasst és Lotba
ringia nagy részét az erősitett helyekkel, melyeket XlV. Lajos emel
tetett mintegy beveheLetlen védgálúl; és fizetni 5000 milliót három 
év alatt, hogy kitakarodj~k az ellenség teriiletéröl, s vissz~tnyerje 

1>zabadságát a 360 ezer közkatona és tis7.t, kik Németországban fog
ságot szenvedtek. Párizsban 80,000, Lyonban 20,000 porosz ma
radt, más helyeket is tartván megszállva (1871 ). 

A Ooamaalsták. 
Köunyü volt felizgatni a tömeget e siralmas, de kikerülbetet

len föltételek ellen; Hugo, Gambetta, Fleurans, Delécluze, Piat tü
zelték a demagogokat. kik mindenütt felütötték fejöket, s ellenzékül 
a versaillesival :szemközt, egy más gyülésbe választottak követeht. 
Párizsban, alig hogy megtisztult az a poroszoktól, rablások é1> gyil
kolások vették kezdetöket, leszabadulván a lánczról ama communista 
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párt, melyet rajzoltunk. s mely alig hogy mentnek érezte magát a. 
f~ktől, kikiáltotta a Communet, torlaszokkal, ágyúkkal, mitrailleuseök
kel s oly iszonyatosságokkal kelvén annak védelmére, melyek barbár
ságban az utolsó nyolczran év minden ily nemű eseményein tultesz
nek 1). Dragonyosokká átalakult portások, ezredességre kapott gyógy
szerészek alkalmakat kerestek a hősieskedésre, mig a tudományos 
osztályhoz tartozók csodákat vártak természet- és vegytudományi ta
lálmányoktól, a picrattól, a dynamittól, a. earbon-sulfnrtól, a brom
azóttól, s fojtó bombák feltalálásán törték fejöket, melyeknek egy
szerre kétazázezer v e rsa i ll es i t kellett volna kivégezni ök. El lévén 
határozva, hogy csak romokat és bolttesteket hagynak hátra maguk 
után, egész szigetek alatt lőpor-bordókat halmoztak össze, viliámos 
durranó szereket., petroleummal megtöltött bombákat készítettek, me
Jyckkel tüzet szórtak az épületekre, s a lángba borult Mz~tkból nem 
engedtúk kijönni a lakosokat; a miniszteri palotákat, a városházát, 
Thiers mübecsíí lakát, az árúcsamokokat, a magtárak~tt, a vendöm
téri oszlopot lerontották, vagy telégették; az utol~;ó napokban a fényes 
'fuilleries-pttlvta is a lángok martaléka lett (1871 ). 

Kitörvén rajtok a vérdüh, meggyilkolták a letartóztattakat; mint
egy nyolczvan egyént, kiket kezesekül keritettek batu.lmukba, puska
tüzzel végeztek ki, köztök a párizsi érseket és ~;ok egyházit. Igen 
erős méreggel megtöltött s tüfuróv11.l átlyukasztott gyürüket készitet
tek oly czélból, hogy a nők sziveslM>Ii.s ürügye alatt kezet fogva a 
versailles-iakkal vérmérgezést idézzenek elő nálok. Mások és saját 
életöknek e megvetését bt~za.fias cselekedeteknek czimezték. A példa 
más városokban is utánzÍ\srn talált, s egész Francziaország öldöklés 
és pusztítás szinbelye lett, nagyobb mértékben mint a hogy a poro
szok részéről lehetett volnll. V égre a rendes . cst~patoknttk sikerült 
véresen elnyomniok Pií.rizsba.n a Communet (márcz. 28), melynek 
leverése 3000 parlamenti katona, és több ezer communista életébe 
került, kik közül sokat itéletileg lőttek agyon, mint szintén sok sza
bados nöt is, kik furiákként viselték magukat a szerencsétlenségek 

') A sok közül lásd különösen llazlme de Oamp, Les convulsions de Pa
ris: Les saut•ages pmdant la Comnume. - Bnlest Dondal1 Agonie de la Com
mtme. - Véroa, La troisieme invasion. - M. Va.chou leirta. az összes wlialko
tásokat, melyek a Commune alatt elpus~.tultak. Valamennyi között legméltóbb a. 
sajnálaira a louvrei könyvtár, mely 1871 máj. 24-ikének éjjelén a lángok marta
léka lett, s m~ly 100 ezemél több, mind v:ílogatott kötetet tartalmazott. 
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és rombolás ama. siralmas napjaiban. A mint kiszámították, e pol
gárháboru minden egyes napja 35 millióba került 1). 

Az 1871 május 10-én megállapitott békepontozatok október 
12-én nyertek jóváhagyást , sulyosbitva a communista. forradalom 
folytán : de a nemzetgyűlés kénytelen volt elfogadni azokat, s köz
imákat rendelt a végből, hogy "az lstén szüntesse meg polgári vi
szálkodásainkat s vessen véget a reánk nehezedő bajoknak." (máj. 
16). A szerzödés ~>zerint Francziaország elvesztett 14,508 kilométer
nyi területet és másfél millió lakost." 1815-ben hadi költségek czimén 
700 milliót kellett fizetnie; most 5000-et. S a~ idegen kapzsiságot 
csakhamar kielégítette, de bent roppant károkat kelle még helyrehoz
nia; mindenfelé romokkal, pusztulással találkozott a szem ; a fóldmi
velési veszteségeket 4200 millióra. számították ; Párizsnak kárpótlás
kép 140, a meg:yék részére 130 milliót utalványoztak; ugy hogy, 
nem véve tekintetbe az erkölcsi szenvedéseket, a kereskedelmi és 
élet-veszteségeket, tiz~nnégy milliárdra kellett tenni a háboru szülte 
károkat; s Francziaország hadsereg, pénz, kormány, barátok nélkül, 
elhagyatva állott a világon. 

Adót vetett a nyers anyagokra, bizalmi pénzt hozott forguiomba; 
3500 millió összegnyi nemzeti kölesönt nyitott, zálogul a va.sulakat 
kötve le, melyek 1945-ben az állam tulajdonába mennek át, s 12 
milliárd értékkel birnak; s az ~tláirt összeg 4100 milliót tett. 

Napoleon, ki elbukott mint a fa, melynek nincs~nek gyökerei, 
Angliában huzván meg magát, méltósággal viselte a szerenesétlensé
get, nem szida.lmazva sem a gyözöket, sem ~tz árulókat; s meghalt 
Chiseihurst-ben 1873-ba.n. Fia, kit születésekor ugy üdvözölt mint 
"a. jövő reményét, kinek rendeltetése megörökíteni egy nemzeti rend
szert" 2), hét évi számkivetés után Afrikába menvén, hogy küzdjön 

1) Recueil de~ tmités, COIWelltions, lois, décrets et CIUtres actes relatijs a 
la pc1ix CIVec l' Allemag"e, M. Vllleforttól, 5 nagy kötetben. Becses munka, wert 
nem csak a szerencsétlenségek és iszonyatosságok eredményeit, hanem az orsz~ 

uj ból szervezését is szemünk elé táJja; összeállitva ~dja a régi szerzödéseket a kü
lönféle német államokkal; megismertet a költségekkel, welyekbe az 1871 májusi 
felkelés elleni igazságszolgáltatás került. E munka. ezerint a törvényszékek, végl·e
hajtások 13 milliónyi kiadást okoztak; a háhoru és a Comwune által okozott károk 
pótlása 856 millióL vett igénybe. A kölcsönökkel járó költségek 631 millióra men
tek; az átengedett teriiletekre mint tökealapra fektetett évjáradékokban való vesz
teség egy milliárdnál többet tesz: a katonai és hajóhadi anyagezer uj ból beszer
zésére két milliárd volt s.-.ükséges; összesen 14 milliárd. 

") Napoleon végteleniil szerette fiát. Betegnek látva azt igy szólt: "Ha meg
hal, nem én leszek az utolsó, ki kikiáltja a köztársaságot." A:J. 1867-iki világkiálli-
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a. barbárok ellen, halálát lelte ott azok fegyvere által 1879-ben ; s 
vele eg,viilt sirba dőlt a Buonaparte párt 1) 

Franezla-lr.öztú'saság. Tblers. 
Némelyek azt hitt~k, vissza. lehet hozni az t>gyednralmat; de a 

legitimista, ol'leanista, imperialista trónkövetelök köl~sönösen utban 
állottak egymásnak; egy időben, ugy látszott, V. Henrik felül fog 
kerekedni, mint az engesztelöd{•s és rend k~pvis+>löje, de progmmm
jáhor. híven kinyilatkoztatní.n, hogy a koronát. csak a törvényes jog 
czimén fogadjo. el, s vissz1~ntasitja a három szinü r.ászlót, mint a for
radalom jelvényPt, mellör.ték tit. s a küzlársasági kormányforma lett 
megállapítva. 

Thiers Adolf (1797-1877), kimerithetetlen szóböséggel és igt>n 
jó emlékllzőtehetséggel biró nemzeti történetíró, eredt>tére a nép em
berének, nevelésénél fogva buonapartistának, i:dést\t és szokásait il
letőleg aristokratának valira magát., a szabadelniekkel Bourbon-el
lenes állást foglalt, mint olyan, ki nem tűrhette a kénynmságot, de. 
a köztársaságban sem hitt: az orleansokat, ba nem is mindig hasz
nosan, híven szolgálta, versenyezve ö, a heves, Gnizot-val, a higgattal 
és okossal; a politikábnn nem volt elmélet embere. hanem alkalmazta 
azt a körülményekhez. jól ért\•én hozzá, miként kell félelmet övteni 
az emberekbe, vagy reményeket kelteni. Tört~nelmi munkáiban, me
lyekben rajzol nem szinez, s a legkülönbféle rugók st>gélyével inkább 
figyelmet kelt mint hevületre gerjeszt, mentegette a forradalmat, az
tán istenitette az erőt Napoleonban, kinek hamvait Szent-Ilona szi
getéröl hazaszállitatván ismét felelevenitette a bálványozó tiszteletet 
ii·ányába: de III. Napoleon, midön végrehajtotta az államcsint. öt is 
elfogatta: minek következtében a második császárság egész ideje alatt 
haragot tartott, s büszkévé tette öt az, hogy III. Napoleon egy kiált
ványában (:Záfolgatásba bocsátkozott ellene. i\'lindenek előtt Fran
cziaország hasznára lévén tekintetteL windig ellenezte az olasz egy-

táson nyert juti\lmi\k kiosztása alki\lmá\'1\l megható jelenet fordult elő; Nilpoleon, 
ugyi\ni~, az ő munkás-házaiért n:tgy érmet nyervén, mivel a többiek módjára nem 
11.kart elllállani, hogy átveg~·e a;.:t, a cs:í~zAri gyermek által nyujtották át neki, kit 
ő leirhatatlan tapsok kö1.ött összeesókolt. 

A császári hercze~ neve alatt egy t:írsulat alakult, mely ifjakbúl állott, kik 
pénztárt alapitottak azo1.1 czélból, hogy földmiive~eknek és munk:isoknak a mester
séghe7. sziikségeR es1.közök vagy a. ny~rs anyi\gok be~zerzé~e végett köl<>siint Iliija
nak; eg}·eiliili bi;.:tositék a beesiilete~ség volt a kérelme;.:ö r.:~7.él·ól, ki igen c~ekél.r 

kamatot fizetett, s igen apró részletekben is tiil·le~zthette adÓS11<Í!!:>Ít. 
') Ugyanezt mondották, midön ll. Napoleo)l me~h11.lt ,Béc~hen !Rll2 jnl. 22-P.n. 
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s.:get, s igo>n melegen védelme~te a pápa világi uralmát. Kezdetöket 
vévtin a szerenesétlensi>gek, öreg kora dal'zára besr.aladgálta Európát, 
szövets···gest keresvén nemzetPnek, füleg Olaszországban, mely egy 
hadsereget kiildve az A l pesekhez igen jó div~rsiót tehetett volna. Bár 
e tekint.etben eJtiintek reményei, nem esett még kétségbe hazája sorsa 
felet.t. Mint. olyat, kire huszonhat megye válnsztiÍ.Sa esett, s ki husz 
év ótn mindig a rend vhlelmezüje vala, a bordeauxi nem?.etgyül~s a 
végrehajtó hatalom fej•~iil válas?.totta őt, s ö mint ilyen, s majd mint 
a köztársaság feje, minden erejét felhasználta, hogy a fővárost a fe
jellenség ka1j1Li közül kiragadja , az ország teriiletét az ellenségt\\1 
mP.glisztitsa, a sz\otdarabolt megyéket, a megrongált utakat, tsatorná
kat helyreú.llitsa. 

A, bár pártokra oszlott, mégis igen hatalmas ~s be<'siiletes, 
de eljárásában nem egyöntetil nemzetgyiilés, mely első izben szabn
don választotta képdselöit, köztársasági kormányt alakított. viLiasztás 
utján összeídlitandó képviselő- és senator-kamarával, a végrehajtó ha
talmat egy praesidensre ruház\'án, ki hét é\'en át viszi hivatalát fe
lelíisség nélkiil, felelős miniszterekkel. De azok, kik szenvedtek, vagy 
másoknalc szemeMst okoztak, s éh·ezni vagy boszut állani akartak, 
a radicalismus és az imperialismus között bánykódtatták a1. országot; 
a sajtó, híven szokásához, igyekezett mindennel elégedetlenekké t~>nni 

az embereket, egy oly országban, mely alig hogy kiszabadul a ziva.
tarból, már ismét szelet és vihart akar. Nem csoda tehát, ba Tbierst., 
ki gyakorlati szellemmel igen, de kormányzali érzékkel nem birt s 
királyok módjára köriil volt v~ve hizelgökkel, csakhamar megbuktat
ták (1873 május), Mal' Mabon tábornagyot illtetvén helyébe, ki sze
rencsésen ve1.ette a badjáratot Olaszországban, szerenrsétlenül Fran
<'ziaországban 1). A köztársasági többséggel igazelmiien dtte ö a kor
mányt, de gyanusitásoktól környezve s egymással homlokegyen('st 
müködö miniszterek t-llenm< . .ndásainak kité\'e. ö Sf'ffi !ölthette ki a 
hét évet., s minden rázkódás nélkül a lelkes ?s be<'siilr.tes köztársa
sági érzelm ü Grévy foglalta el helyét; de még mindig az a kérdés : 
"Hová lyukad ki e dolog?" 

1) Mac Mahon 1808-I.Jan Sullyban sziilelelt s nevelését :' saint-cyri iskolá
ban nyerte. Hosszasan táborozott Afrikában, s kiilönösen részt vett Constantine 
ostromában 1837-ben. 1848-ban d:mdár·vezér, !)2-ben oszláJy.vezér lett. Seb~topol 
ostroma közben bevévén a Malakoff-tornyot, eldöntötte a csata és a badjárat sorsát. 
Majd Aenatori rangot nyert s Na.gy-Kabylia meghóditására volt kiszemelve. Az olasz
országi hadj:i.ratban tábornagy és ma.genta.i herezeg lett; aztán Algirt kormányozta; 
az 1870-iki háboruhan Sedánnál sebet kapott és fogságba esett. Francziaors7.ágba 
~!peu jókor tért viRsza, hogy leve1:ie a páriz~i fel kel~st P.s a C::ornmunet. 
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A helyreállott Fraaczlaország. 
~findazáltal Francziaország koránt&em tört meg a szörnyü csa

pások alatt, st'ít inkább csakhamar ismét bámulatos jólét szinét öl
tötte magára, hála pénziigyi életerejének, polgárai tevékenységének és 
értelmiségének, s az idegenek odacsödülésének, kik kész pénzt visz
nek be s t.úrgynlíat visznek ki: miért is az ingó gazdagság felülmulj& 
az ingatlant. S hogy mennyire összeszedte magitt az ország, fényesen 
behizonyitotta az 1 878-ild harmadik világkiállit ás, me ly alkalommal 
meg akarták mutatni, hogy a császári pompák nem homályositották 
el a köztársaságiakat. A helyiségek teJjedelme, a gyártmányok nagy 
viÍ.ltozntossága, a kiállítók és idegP-nek tódulá.sa, a költséges ünnepé
lyek, a vendéglátók udvariasságn, az álta.lánqs szi,·böl fakadt bangn
lat kitörülhetet.Ienül be lesznek vés,·e azok bámuló emlékezetébe, kik 
lútt.ák e dolgokat, s leczkéül fognak szolgálni a népeknek ugy a jó
létben mint a szerencs?tlens~gekben, melyek mikénti viseléséböl til
nik ki egy nPpnek ~rtéke. De a belyis?geknél is, melyek 73 hektnrt 
foglaltak el, nagyobb csodálatot keltett annak látása, miként emel
kedett ki ama féniksz hamvaiból; miként ujultak meg a minis1.teri 
paloták, a városbúz, a kórház, mely 35 millióba 1), a nagy opem, 
mely 26 millióba került, és más kórházak, templomok, paloták, mag
tárak, árucso.rnokok; miként szaporodtak a vizvt>zetékek, terjadt a 
világitás Jégszeszszel és villtimossággal, fejled t az ipar minden ága; 
mily pártolásban részesültek az iskolák és míív~szetek. 

Francziaország polgári n~pessége most 36 millió; badserege és 
t.engHészete 575 ezer embt>rböl áll, 120,000 lóval; hadi lábon kato
náinak száma l ,750,000-re emelkedik; jöredelme 2737 millió, kiadása 
3000, adóssá~ 23,000 millió. 

A két és fél millió lakossal biró Algirba.n, e bámulatosan szép 
és termékeny földön, nem is emlitve a többs1.ör megujult. felkelése
ket, ki.ilöniisen a Commune alatt, igen nehéz hasonitani a. fajoht, 
melyebt eredet, erkölcsök, vallás kiilöuitenek el egymástól; szüksé
ges volna, hogy tudnák megnyerni. jutalmazni, PrdekPitségre ébres7.
teni 11 gyarmatosokat, nem pedig csupán Francziaország fiiggelékeül, 
termöföldjeül tekinteni e tartományt, vngy oly barczmezöül, hol a 
fáradi\Jmak és nehézségek között a legjobb tisztek képzödoek. 

Polynesi1íban birja a }larqnesas szigeteket és Uj-Ca.ledonití.t, 
ös~;zesen 72,000 lakossal; Afrikában a nagy Madagasr.ar szigetén, 
Senegalbnn rs a R7.Pp R1mnion szigetPn fpJ milli6 alaU.vR.Iója van, 

1) Dl! a beteg-ágyak Hl.áma ~OO·ról 400-ra szállott alá. 
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ez utóbbi s7.igetnek fővárosa S. Louis is uralma alatt állván; Ame
rikában Quadelupe, Martinique, Guiana tartoznak hozzá ll50 er.er ln
kossal : s legtávolabb eső nyugati birtoka Coehinchína mósf~l millió 
lakossal és Saigun várossal. De mik~nt Oiaszországra., Fmncúaor
szágra nézve is lényeges szüks~g. hogy ne szerezzen mn.gának ellen
ségeket, hogy alább száliitsa a kö\·eteléseket, mérsékelve a rem~ny~
ket, hogy nj vért szedjen ereibe a lélek bék~jében. 

Poroszorszig és Németorszig. 
Legyőzője, ugy látszik, kevésbbé boldogul és pénz s:r.iikében 

szemed, mindamellett., hogy annyit kapott 1). Mikor Vilmos n. ver
sll.illesi királyi lakban vett szállást, nemzete azzal akarta boldogitn.ni, 
hogy N t>metország örök~s császárának ezimével ruházta fel öt január 
18·án , évfordulóján :\zon napnak, melyen l. Fridrik 1701-ben porosz 
király lett. Igy hát az a római katholikus szent birodalom császári 
koront\ja egy oly uralkodó házra szállott, melynek országa a luthe
ranismusból szülemlett s annak tején növekedett. s hol Vilmos azt 
akarta, hogy 1870 nov. 10-én minden egyházban megilljék Luther 
születésének é\'fordulóját. 

Termt'szetes, hogy bántotta ez a katbolikusokat, kik pedig az 
egész népesség egy harmadlit teszik 2). A kormány, mert attól félt, 
hogy gyülölik őt a katholikusok, gyülölni, üldözni kezdette ezel{et, fő
leg a lengyel piispököket s az uralkodók támadásainak örökös czél
tábláját, a jezsuitákat, és hetvenkedett, hogy nem fognak soha Ca
nossába menni, miként IV. Henrik császár. Bismark, a mindenható 
miniszter, alig hu z 45 ezer )irányi é' dijt : de ö, ki a frankfurti gyii
lésen azt mondotta. "Remélem, élni fogok addig, hogy meglátbatom, 
miként zuzódik össze az eszelösek sajká ja az Egyhnz köszikláján u, 

most ugy valljo., hogy hisz egy kinyilatkoztató Istenben, dP. annyira 
gyülöli a pápát PS a. papokat, amennyire biílvt'myozza a tudományt 
(Kulturkampf). Kormányi ve:r.etés alatt világiakra bizták tehát az ok
tatást, büntették a papság visszatiléseit, gyakran a buzgalmat is olya
nokul vévén; eltiltották a kiközösítéseket még az egyházi vét~égekrP. 

nézve is. iguolh atn.tlo.nnak nyilvánitott:\k a pHspökök ellenri.l
Jását, kik üldözést szenvedvén, Fuldában gyülést to.rtoU.ak, hogy vé
delmi módokról gondolkodjanak. Hasonló szigorusággo.l jártak el a 

l) A milliárdokna.k hadikárpótlás c:~amen a különféle német államok kö1.ött 
tiirtént felosztásánl, azoknak több mint fele tiszta haszonul marl\dt. 

2) Huszonöt és fp) millió prote~tans; tizenöt millió róm. katholikuR éR két 
millió hatR1.ázezP.r gürög. 
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prot.estansok ellenében is legfőbb törekvésök ]évén, hogy az EgyMzat 
alávessék a kormánynak. Ujabb idöben, belefáradva az erőszaknak 

minden másnál roszabb egyhaugusúgába, vagy talán látva, hogy a 
küzdelem, bármi1y félelmetes lett legyen, nem volt képes sem h•rom
bolni, sem megbe~steleniteni az Egyházat, Bismark türelemre hajlott 
sőt jóvátevésre is késznek mutatkozik. l\fert ö kizárólagos czélul az 
állam erősödését tartja szem elött; miután előbb felszabadította a 
par!amentet a katonai, azután a pénzügyi hatalom alól, most már 
nyirbálja annak jogait; s nyiltan kimondotta "Ha hittem volna, hogy 
az absolutismus előmozdítja Németország egységének megszilárdulá
sá.t, habozás nélkül azt tanácsoltam volna a császárnak. u E cz,;lra 
basznál fel mindent, em bereket ,;s dolgokat: szövctkezik a conserva
tivekkel és köztársasligiakkal, a bölcselökkel és a pappártiakkal, s a 
legellentétesebb é~ erőszakos tények iránt is meg tud alkudni az ó 
lelkiismert.te. 

Portaz aagy&ág. 
A német államok szövetség~nek alkotmánya 1871 május 4-én 

lépett életbe. E szuint a hatalom gyakorlata az örökös császárra s 
egy, az államok k~pviselőiböl alakult tanácsra van bízva. A parla
ment, malynek tagjait a nép valasztja, mérsékli a koronát, mely 
némely dolgokban a szövetséges államokkal egyetértöleg tartozik el
járni, hanem azért mindig az ö 11karata érvényesül. A Rei('hstag tag
jai nem felelösek azért, mit a parlamentben mondanak. Mind a bel, 
mind a külügyekre néz\·e a császári kormány~ a végrebajtó hatalom; 
a diploma.cziai küldetések, a hadüzenet és békekötés a császárság 
nevében történnek, mely legfőbb joghatósággal bir a szövetségesek 
között kitörbetö viszálkodások elinté1.~sében s a hazaáruhis esetei kö
rül. ~~lsassnak P.s Lotharingiának kiilön kormánya van. 

A hadserl'g létszáma a lako11ság egy százalékát teszi. 20 évtől 

28-ig minden embf\r rendes katona, s öt éven át a landwehrséghez 
tartozik, de a szolgálat tartama. az oktatásban tett előm~>netel szerint 
rövidül. 'Hanem az oktatás mindig nP.metiil történik, mi igen jó ef!Y
s•'gesitési eszköz, mint sziotén a szolgálat is, hol a zászló-esküben 
mindenki hüséget fogad a császárnak. A tartalékosokat oda nem 
értve tizt!nhét a hadtestek száma, melyek hadi lábon 957 ezer gya
logból, 106.000 lovasból, béke idején 640,000 emberből állanak, 146 
ezer tüz~rrcl, 50,000 árkászszal, 81,000 tonnányi 56 gőzösseL A 
melzi és strassburgi beveh~>tetlen erödök \'édik a határokat Franczia
on;zággal szemben; 700 kilométernyi tengerpMort birtoklio Anglir\ el
lenébtm "t'P.lelmet önt e hatalomba; aminthogy a birodalom duz-

XIX. 8 
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zadozó ereje Schweizot, Belgiumot, Dániát, Hollandot, Ausztriát, sőt 

Spanyolországot is rettegésben tartja. Mindazáltal Poroszország nem 
követelte a franczia flottát, mert nincsenek kikötői, hol elhelyezhetné, 
sem tengerei, melyeken hasznosiihatná azt. be lévén zárva a Beltek
töl és a jégtől. Ugyanazért Holland után vágyódik; szüksége van 
az El bére, a W eserre, az Ems re, melyek ~z Északi-tengerbe ömle
nek; s ak közben egyességeket köt Svédországgal, hogy megkönnyitse 
magának oda az utat. 

János szász király (t 1873), magasztalt Dante-tanulmányozó, 
ki, Beustot birván miniszterül, mindig igyekezett fenntartani az egyet
értést Ausztria és Poroszország között, 1866-ban Ausztriához csat
lakozván, veszedelemnek tette ki országát, de aztán megbékült P o
roszországgal, s ezzel együtt küzdött Francziaország ellen. A többi 
államok i11 Poroszország önkényétól függnek, mert az rendelkezik 
hadseregeikkel, s gondtelten néznek jövőjük elé. 

Fichte a jenai !ütközet előtt felemelte szavát "a nemzetiségi 
érzület szűkkeblü igényei ellen." Most a német birodalomnak 
3,2~0,000 alattvalója, tehát a lakosság egy tizenketted része, nem 
beszéli a német nyelvet; kik köztil harmadfel millió lengyel, 230,000 
franczia, 150,000 litvím, 150,000 dán. Mindezen népeket egyesítve 
tartja a siker büvölete, a kormány erős keze s a javításokra fordi
tott gond, melyek közül kiválóbbak a nemes és nem nemes birtokok 
egyenlősitP.se, a pénztárak a tanítók részére, a társulatok a harczban 
megsebesültek ápolására. Pártolásban részesülnek a taDulmányok, 
keresik a rendet a nem palástolt erkölcsi romlottság közepett 1); a 

1) Mid3n Lasker követ a. berlini parlamentben hímezés nélkiil rámutatott a 
romlottság örvényére, mely Poroszországot elnyeléssei fenyegeti vala., követ-társa 
Knebel-Doeberitz, ki levélben üdvözölte öt bátor fellépéseért és iga.zi hazafiassá.
ga.ért, igy válaszolt neki : "Az 1848-iki esztendő, melyet a jövend3 nemzedékek 
szemök minden könyével le akamának majd mosni Európa történelmének lapjai
ról, a jog-eszmék teljes ziirzavarával köszöntött be. A biinös kisérleteknek, melyek 
czélja vala. a nép kegyéblll avaini fel egy monarchiát, s az alávetettségnek, mely
ben a monarchák a miniszteri felelösség közvetítésével a népképviselet igen vál
tozékony többségével szemközt valának, csak nagy nehezen s a fegyveres erö se
gély~vel lehetett véget vetni. Az 1849-iki év, terjedtebb szaba4ság iirügye alatt a 
mostani jogállamot léptette életbe annak souverain korlátlanságával, melynek az a 
rendeltetése, hogy az egyed határtaJan szabadsága eliltt térdelö bizonyos hazug hu
manismus ála.rcza alatt megbénitson és elnyeljen miuden egyéL társadalmi hatal
mat. A jog-állammal egyiitt lépett fel a jog az általáno~ szavazáshoz, mely a nép 
akaratát fejezi ki ; a nép akaratát, mely hazug, mert nem a szavazat értékén, ha
nem a szavazók, vagy inkább egy oly s~kasi\g számán alapszik, melynek nincs 
egyéb akarata. azon kivül, melyet rátukmálnak. Késilbb, mindig a szabadsi\g ne-
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számtalan társulatok táplálják a rút nyerés.zkedési vágyat, de gyara
pítják az utakat, a kereskedelmet, az intézményeket. 

Hegel, a j o g b ö l cs e l e t é b e n, ugy okoskodott, hogy a világ 
három pálya-fokozaton megy keresztül; az utolsó és legmagasabb a 
német lesz. Akkor egyetlen nép fogja a világ szellemét személyesi
teai, s dicsöségben és jólétben uszva, uralkodni fog a többi nemze
tek fölött értelmiségének ellenállhatatlan hatalmánál fogva. Azzal 
szemben a többi népeknek semmi joguk nem lesz. 

VIII. 

Vallás-ügyek. - A világi hatalom bukása. 

A vallnsujitás s az angol forradalom óta két párt létezik együtt, 
mindkettó részben igaz, n\szben hamis alapokon: szabadelvüek, kik 
az igazat, theosofok, kik a jót keresik; amazok a kisérlet utján, ezek 
a kinyilatkoztatás segélyével. Sem elpusztítani nem képesek egymást, 
sem kiengesztelódni ; az emberi ész egy részről, a vallásos érzelem 
más részről nem elégségesek, s széthuzva megfosztják a társadalmat 
egyik elemétól, s eitéritik azt ama legtöbb iránytól, malyben a két 
erőnek összemüködve találkozniok kellene. 

A társadalom, anyagi érdekek és élvezetek karjaiba vetve ma
gát, 1is részegültten a tudománytól, mindinkább kétkedövé lesz: bán
talmazza a szanteket ép oly könnyelmfien, a mily könnyelmüen bá
nik a hazával, a tudománynyal, a becsülettel; utópiákról és függet
len érkölcsisPgröl ábrándozik, s azt tartja, hogy Isten, lélek, test 
merö fogalmak, melyek csuk annyiban léteznek, a mennyiben el
ménkben vannak. És mégis a vallási eszmék és kérdések minden 

vében, az uzsorát jogosították, mi gya.kol'lati következményekken nen1 egyéb miut a 
gyengék kifosztása az er3sek által; a ravaszság és az nggio uralma a becsületes 
emberek felett; felhivás a pénz.imádásra, melynek zászla.jáu az áll irva "Fénytizo 
élet munka nélkl7l, A mtmka szolgaságn a töke du1·vn uralmn alatt. Ez az az 
1ít, melyen, Jerázva lánczait, el3töl' a communismus oroszlánja. A tömegek, melyek 
nem látnak tovább orruknál, s melyeket hamis remények sarkantyúznak, igy kiál
t<>znak: Korlátlan szabadságot a tökének, T1írsuljon oriásilag a ,qazdltgsá,q, Re· 
szest7lni akarunk It föld javaiban, Le It g1ítakkal, Le a kizárásokkal! Huszo· 
uiit évi 1·övid idö leforgá.~a. alatt ily módon ~1.onyu öl'Vényt hagytak kép1.ödoi, wely
nek szélén moAt egész ·Európa reAzketve áll." 
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politikai dologba be]evegyülnek, majd arra birva az embereket, hogy 
szertartnsi ügyekkel vagy egyházi intézményekkel foglalkozzanak, mi
ként Amerikában és Angliában, majd támadásoknak válván tárgyává, 
miként ez a német bölcseletben, a franczia regényekben, az olasz 
kormánykörökblln történik. 

Valláll buyatlás. 
Az orthodox protestantismus annyira sülyedóbeu van, hogy 

nem töródik többé a classikus hitvallásokkal, s nem kölönbözteti 
meg magát azok hamisitatlan fenntartá.sával. Merész biráJók ( criti
cus-ok) ostromolják a bibliát, sót Krisztus istenségél is, miként a 
tübingeni iskola, mely, Baur nyomán, átalakitotta az elsó század tör
ténelmét, s más módon értelmezte sz. János evangeliumát. s ugyan
úgy tesznek az oxfordi és cambridgeiek is Colenso, Pellison, Tem
ple, William, Powell, Jowell szemiéiben és tanulmányaiban. A né
met theologia, engedve a lökésnek, melyet Schleiermacher adott, 
igyekezett jóvá tenni a károkat, me l y eket a biráigatás ( criticismus) 
okozott a kereszténys~gnek, s fenntartani Kriiztus személyiségét; a 
titokzatos egyesülésnek ezzel, minden történeti vagy vallási vonat
kozást kiJ\árva, kellett volna elfoglalnia :~ dogmák és hagyományos 
gyakorlatok helyét, melyeket a kritika üresek és elégtelenek gyanánt 
tüntetett fel. Baurt LechJer is czáfolta. 

E tanitá..~okat népszerfiaitették Strauss 1) és Renan, Krisztus 
életét oly annyira különbözöen tárgyaló müveikben, melyekkel ujból 
életre szólitották az arianismust. S a kereszténység ellen soha sem 
inditottak háborut a tervekben oly egyetéPtéssel, a cselekvésben oly 
kitartással mint most. Bírva azon kegyetlen bátorsággal, mely nem 
iszonyodik elrabolni a néptól meggyözódéseit, melyek erö&itik és vi
gasztalják azt, a kéteigés apostolai hadat üzennek minden hitnek, 
még az iránt is, kinek nem lehet DP.m léteznie, miként a frankfurti 
sz a b a rl e g y et e m é v k ö n y v e i ; vagy hegeli es isten tagadással 

') Strauss Dávid Frigyes {1808-7-4) 183<>-beo tette közzé "Da,q Leben Je.s~t 
kt•itisch bearbeitetu feliratu munkáját; az ebben foglalt tanításokat aztán módosi
totta az uj kiadásban, melyet 1864-ben adott ki (11r das deutsche Volk, s mely
ben szem eliSit tartva az első kiadás óta lefolyt időközben a kereszténység erede
tére vonatkozólag tett tudóR kutatások termékeit, saját módja ezerint átdolgozza 
Krisztus életét visszautasilva a legelfogadottalJb hagyományokat is, és sok tökélet
lenséget látva az evangeliumban a politikát, tudományt, társadalmi életet illetaleg 
1872-ben tette közzé "Der alte und der ueue Glartbe" feliratu munkáját, mely
ben a1.t kérdi: "KereAztények vagyunk-e még? van· e m~g valJáRunk? hogyan fo~· 
juk fel a világot r mikéut R7.abályozzuk életünket ?" 
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részegitik meg a szabadságot, miként Stirner Miksa, Heine, Jullers
leben, Freiligrath lesznek. Mások századok millióiba akarják fojtani 
a bibliát, természeti rendszernek véve azt, miként G:~lilei inquisito
rai tettek. 

A mint politikában az átaJános szavazatot, ugy követelték a 
szent tanok és gyakorlatok dolgában az átaJános illetékességet; a 
tudomány szót ellentétbe helyezték a vallásos oktatással; az ember
ben csak az ismeretet látták nem az érzést, a föt nem a szivet. Az 
ös sejt s a gondolkodó és szabad lény közé nem akartak egyebet 
felvenni az erönél, maly kezdet nélkül való és véget nem érö szá
zadokon át mfiködik. Az élettudósok ( physiologok) mindent természet 
törvények segélyével akarnak megfejteni, vissznutasitva a költészetet, 
a bölcseletet, a vallást, mindazt, mi az emberben hit és szeretet tár
gya; szeriotök a természettudományoD kivül nincs egyéb tudomány, 
s aúrt meg kell azt tisztítani az érzéktuli bölcselettöl (metaphysica), 
vagyis amaz eszméktől, malyeknél fogva az egyed az egyetemessel 
összefüzödik; amaz ős igazságoktól, melyek minden ember érzelme
ivel azonosak, s melyek okvetetlenül windenkinek lelki szemeibe öt
lenek, mihelyt valaki fejét a rögnél és a szövöszéknél, vagy a po
hárnál és a tentatartónál feljebb emeli 1). 

l) Némely theolognsok a hagyományos módszert használva léptek síkra. a 
miuden-istenlés (pa.ntheismos) ellen; minden értéket megtagadnak az emberi ész
töl; az értelemben semmi sincs azon kivül, mit közlés utjt\n kapott; személyes bi
zonyosságról szó sem lehet; és igy az embernek mtndig ahhoz kell magát tartania., 
a mit tanult; a.z ész semmi, miuden kinyilatkoztatás. Következéskép minden vita 
oda megy ki~ vajjon e vagy ama tmlitást magában foglalja-e a kinyilatkoztatás; 
c va.gy a.ma vélemény megegyez-e vagy ellenkezik a. kinyilatkoztatással r A böl
cselet semmi: a dolgok természete fölött minden vita fölösleges: le miladen érte
kezéese l, melyben az okoskodás segélyére megy a hitnek. A leghatározottabb el
lenmondásban a. századdal, mely gőgtől és okoskodástól részegen a. társadalom fel
tétleo urává tette az embert, bebizonyítják ök a.nnak, hogy a társadalom nélkiil az 
ember uem is ember. A vallást emberi találmánynak mondották a hitetlenek: ök 
pedig azt bizouyitgatják, hogy nem csak a. vallás ha.nem a gondolat és a azó is 
kiilsö és tényszerii kinyilatkoztatás termékei. Az ember képzelt hatalmat követel 
magának az igazság fólött, ök pedig a.zt állitják, hogy az igazság kivül áli az em
beren, s hogy ez saját itéletének és saját bizouyossá.gá.na.k st:abályát nem birja ÖD· 

magában. Igy küzdenek a század legnagyobb tévedései, a.z egyénelviség (indivi
dualismus), az ést:istenlet ( deismus), a. rationa.lismus ellen. Ezt tette La Mennais. 
Hasonlitanak a.hhoz, ki, hogy véget vesseu a politikai zavaroknak, eltörölné a sza
badságot. Elkülöniteni a hitet az észtöl annyi miut elválasztani a katholicismust a 
szabadaágtól. 

Az igazi katholikusok, a schola.stikus módszert követve, tudományt állitanak 
a tudomány, észt az ész, keresztény szaba.dsá.got a hazug st:abad.sá.g ellenébe. Az 
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Amint sülyed a hit, úgy emelkedik a babona, s a spiritismus 
(Wallace, Hom, Allan Kardec, Crookes, Butlerow) s a daemono
logia terjedésével (Canway) jelenések, csodák, jövendölések jőnek 

forgalomba; hivő kre talál az alvalátás , vagyis bizonyos intuitív 
öntudatlan tudás, melyet idő és tér nem korlátoznak. 

A szabadkömüvesség az országok szerint különbözö alakban, de 
mindenütt leplezetlenebbül mutatkozott, s most már nyilvánosan lép 
fel, legalább a külsö szervezetet illetőleg, törekvése lévén kiszabadí
tani a társadalmat az öröklött vagy vallásos tekintély kötelékeiből. 

Ferry Gyula, azóta a franczia köztársaság minisztere, 1876 julius 
9-én a C l em e n t e Am i t i é páholyból kijelentette, hogy na sza
badkömüvesség és a positivismus között benső rokonság vagyon; s 
hogy a társadalmi erkölcsiség most már önálló életet élhet s eldobva 
a theologiai mankókat, szabadon kelhet utra a világ meghódítása 
vt>gett." 

Az izraeliták mindenütt igen nagy hatalomra vergödtek; a 
Levante sok tartományában főfő szerepet visznek, s Rumelia ellene 
van a berlini szerzödésnek, mely kiköti azok honositá.sá.t, mert nya
kokra ülnének a benszülötteknek. D' Jsraeli (lord Beaconsfield) azon 
reményének adott kifejezést, hogy a zsidók túl fogják élni a parla
mentaris kormányformát, s örvendett, hogy a világ egy nagy zsidó 
bankárt imád, Rothachiidet; egy zsidó szinésznöt, Racbelt; egy 
zsidó zeneszerzöt, Meyerbeert. Valóban mindenfelé hatalmasok, s né
mely helyeken túlhatalmasok pénzök, tevékenységök, ügyességök, ta
nultságuk által. 

Németországban nagyon rajta voltak, hogy visszaállitsák a hé
ber biszemeket; meglisztit va azokat a kabalistikus és arab becsusz
tatott dolgokról. E czélt tiizték maguk elé Mendelssohn, Munck, a 
görzi Reggio, a trieszti Luzzato (1800- 65), ki nyelvtudományi 
munkákon kivül, dogmatikai és l'rkölcstudományi dolgozatokat is tett 
közzé, vitatva., hogy a móze:>i \'allás a legmagasabb bölcseletet feje
zi ki, melynek fő- fő ok elvei a gondviselés és irgalom, gyakorlata 
pedig az emberiesség és igazsai.gosság. 

N émely ek ragaszkodnak a hagyomtí.nyokhoz, szilárdan viselik 
az üldözéseket és türelmetlenek ; mások szabadelvű eszméknek hó
dolva, az isteni tekintély tisz teletben tartása mallett keresik az 

igazság önmaga védelmezheti magát, s ez a bélyeg, mely megkülöubözteti azt a 
tévedéstöl, csak sllenvedélycskedés nélkül, jól meggondolva, részrehajlatlan öszinte
séggcl tegye azt. 
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összhangzatot a gondviselés és a társadalom között; óhitüek és ha
l adók egykép monothei:;~tá.k, s a rabbinusok nagyobb figyelemmel 
vannak az erkölcstudomány mint a hiszemek iránt. Még mindig 
hátra van a messiá.si eszme s a zsidó nemzetiség helyreállitása. 

A keresztény theologia, malynek Áp úgy ellenségei most a de
mokraták miként egykor a királyok valának, inkább vitató mint vé
dekező, s nem támaszkodik az éllettudományra és az egyházatyákra 
a hit és ész között létező összeköttetések kimutatásában. Mig a pro
testans egyházak minden összetartó erö nélkül szükölködnek, a ka
tholika Egyháztól csak kevesen szakadnak el uj vagy régi eretnek
ségek miatt, s meg, ha teszik, sem tagadják meg az egységet, mint 
példáúl az ókatholikusok. Csak egés1.séges legyen a fa, a vihar azét
hasogathatja azt, de a gyökerek újra hajtanak. 

JIUláz ,. állam. 
Az Egyház és állam közötti viszony rendezése fö-fö feladattá 

vált, kivált Olaszországban, Mexikóban, Poroszországban, Schweizban, 
s átalában mindenütt, hol a királyi hatalom nem nyelte el a papit. 
Az Egyház túlsúlyban volt az állam fölött addig, mig a katholikus 
ezerves egységben össze vala azzal fűzve. A megerősödött állam 
igyekezett megfosztani azt a királyi tulajdonitmányoktól, de túl ment 
a czélon, midón nem elégedve meg azzal, hogy a természeti egy
szerü törvényekhez vezesse vissza, magának "karta lefoglalni és alá
vetni. A mult századnak volt az müve, s igazságtalanságok és oly 
fejetlenség okfejévé lett, mely mindaddig fog tartani, mig a tapasz
talásnak nem sikerül helyreállitania az egyensúlyt két hatalom kö
zött, melyek természetre külömbözók, de mindkettö önhatóságra jo
gos,ílt (autonom). 

Az 184:8-iki forradalomban az Egyház visszaszerzett némi sza
badságokat, s a püspökök még nagyobbakat rf\méltek az egyetértés 
hathatosságától. N émetorszá.gban és Schweizban terjedtek a Pius és 
Borromeo-társúlatok; Würzburgban egy, német püspökökból állott 
gyülekezet visszakövetelte az Egyház jogait, vagyis a szó-, irás-, tá.rsúlás-, 
szertartá.s-szabadságot. Az óhitü lutheranismus is visszautasitotta az 
összes felekezetek poroszos egybeolvasztását s a szabad egyházat 
(Harless Löhe, Sartory, Rudelbach.) 

Különbözó concorda~umok jöttek létre, melyek között emlitésre 
méltóbb az, melyet .l:t,erencz József eszközölt ki 1855-ben. II. József 
csol·bá.t ütött Ausztria nagyságán, megfosztván azt a katbolicismus 
é~> az a.poswl~>á.g erejétöl, maly egyedül képesitbette volna arra, hogy 
behatoljon Ázsiába, s erkölcsi határt biztOsítson magának Oroszor-
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szág ellen. Ö utána az Egyházat oly alávetettségben tartották, mely 
gyUlöletessé tette azt mint uralkodót, s a mellett hátrányokat érezte
tett azzal mint elnyomottal; a burokracziát rátukmálták a papságra, 
s a nép hoszankodva látta, mily büszkén bánnak a tisztviselök pnsz
toraikkal. Ferencz József akarta, hogy az Egyház visszanyerje sza
badsilgát belső ténykedéseinek terén, s joga lí'gyen iratokat tenni 
közzé, püspököket és plébánosokat választani, szerzetes rendeket ala
pitani vagy szüntetni meg, közlekadni a hivekkel s az Egyház fejé
vel, rendelkezni mindaz iránt, mi a szentségeket, a fegyelmet és 
birtokait illeti. Szóval, visszaállitotta a kánoni törvényt, melynek he
lyét II. József intézkedései folytán a császár akarata foglalta el; de 
azért nem szünik meg a polgárok egyenlősége a törvény előtt, mit 
a század legjobb vívmányának tartanak: az egyháziak is a rendes 
törvényszékek hatósági\ al1i. tartoznak, csak hogy fö·benjáró büntetés 
esetén, a pert közölni kell a püspökökkel. A sajtó szemmel tartását 
is a püspökökre bizta a concordatum, felhatalmazván öket, hogy el
tilthassanak minden olyast, mi az erkölcsökut vagy a hitágazatokat 
sérti I). Ily módon megkülömböztették, nem választották el a két ha
talmat; összhangzatot hoztak létre, nem versengést. Vigasztalásukra 
szolgó.lt az azoknak, kik képesek belátni, hogy minden szabadság 
összefüggésben á.ll egymással, ellenben a szabadelvűek minden ki
gondolható módon gyülöletessé igyekeztek tenni a concordatumüt, s 
a későbbi kormányok kierőszakolták annak megszüntetését . 

.lz állaalmádék egyházelleneuége. 
Pedig az okosabbak mindinkább belátják annak ~;zükségét, 

hogy a két hatalmat megkülönböztatni kell, nem elválasztani. Amaz 
ellenségeskedés a vallási dolgokkal és s:>emélyekkel szemközt. maly
hez , miként láttuk (64. l&p ), Piemontban mint siker-eszközhöz fo
ly~tmodtak, az egész uj országban elterjedett; a demokraezia, miután 
előbb a 48-at bálvá.nyozta, a régi királyokat kezdette utánozni azzal, 
hogy megt~tgadta a vallás· szabads ágo t, fö-fö politikai mesterfogá.súl 
használva az ellenségeskedést a papokkal szemközt s a henezegést 
& pápa irányáb~tn, nem csak hirlapokban, torzképekben, s.zinházak
ban. könyvekben, szónoklatokban, hanem h~tdvezérek kiáltványaiban, 

1 ) Ausztriában akkoriban volt 55,370 egyiHiú férfiú, kik között egy patri
archa, ~ prímás, ll érsek, 58 püspök, 720 couvent 59 apáttal, ~5 provincialissal, 
675~ szerzetes áldozó pappal, 645 kispappal, 240 tíjonczczal, 1917 világi fraterrel; 
188 jezsuita; 298 női kolostor 5198 szerzetes növel, kik közlll 104 h·galmas nénike. 
A javadalmak jövedelme 8,772,984 forintot tesz ki. A ~onventek jövedelme 4.,288,117, 
a templomoké 6,083,281, az iskoláké ::129,252 frt. volt. 
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s képviselök támadó beszédeiben is. Ezek egyike kijeJentette, hogy 
"a forradalom Krisztus ~s Caesar ellenes háború; imádja, aki akat:ja, 
odahaza az ö házi isteneit; a -forradalom vallása isteniti az embert. 
annak eszét, jogait, malyeket az Egyház eltapod." Egy tekintélyes 
egyén arra ösztönözte a királyokat, hogy álljanak boszút a sérelme
kért, malyeket nyolczszázötven év előtt VII. Gergely követett el raj
tok 1). Egy szabad-gondolkozókból álló társulat elvül vallotta: "nem 
kell többé pap az esküvésnél, a temetésen, a keresztelésnéL" S Je
romos herczeg, Napoleon unokaöcscse: "Mi a forradalom programmja? 
l\Iindenek előtt háború a katholicismus ellen." Clericalianak ne
vezték el, a kit be akartak feketíteni ; nemzeti politika, nemzetiségi 
törekvés, volt-ak a szólamok, melyek a 11 Ki az idegennnel" jelszóra 
következtek; Olaszország - mondogaták - nem bevpgzelt állam, 
mig Rómá.t nem birja fövárosúl, a mikor aztán a hét bő esztendő 

zsírjában fog az úszkálni. 
Különös, mennyire tetszenek a pórnépnek a gúnyolódások és 

rágalrnak, malyeket az élvezök a papok ellen szórnak! Pedig hát a 
papok azok, kik megfejtik neki szegénységének magaszto~; titkát s 
rámutatnak a jutalomra, mely rejtőző szenvedéseiért kárpótlásul fog 
neki szolgálni. Egyedül az Egyháznak van knlesa az emberi élet ket
tős titkához, a fájdalomhoz és bünböz; ö az egyedüli erkölcsi lény, 
mely fennállásának okát önmagában birja; az ó ellenállása, akár 
igazságos akár nem. meggyőzi a kormányokat, hogy van valami, mi 
kivülök létezik; hogy nem tehetik mindazt, a mit akarnak, s hogy 
meg kell fontolniok, mit tenni akarnak. 

m. Piu. 
IX. Pius nem volt melyreható tbeologu~>, de igen járbis a szent

irásban s az egyház-atyákban; tökéletes gentleman volt ó, szép 
arczczal, átható szemekkel, erős hanggal, folyékon beszéddel, miköz
ben a tréfás é~> szeovedelmes, a oyáj3s és szemrehá.oyó, a népies 
és magasztos könnyedén Vlí.lt~t.kozblk nála ; a szarencsétlenségek iránt 
érzékeny, mindig készen állott, hogy eoyhitse 11zokat, vagy vigasz
talást oyujtsoo ; az ügyeket doctoraira hagyva, de intézve a nagyob
bakat mint olyan, ki meg volt győződve személyes sugalmazottságá.ról, 
s azért szilárdul is ragaszkodott elhatározásaihoz, ki tudta vivni a 
hatalmasok becsülését s a népek szeretetét, miodamellett, hogy ba
romi durvasággal sértegették a tollforgatók, kik oem méltók a nép 
nevezetre. 

•) A kiilöucz Heine egy classikus németet irt le, ki hitvallásúl tartotta, h(lgy 
nemzetének boszút" kell átlania a frauczián sváb Co uradin kivégezteté8eért. 
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Minden más pápáénál hosszasabb uralkodása alatt tanúja és 
részese vala a zajos eseményeknek, melyek megváltoztatták Európa 
arczulatát s némely oly intézményeket is leromboltak, melyek a val
lási, politikai, társadalmi, bölcselet.i, müvésfeti rend alapjaihoz tar
tozóknak látszottak. A hit épségben tartása, a fegyelem javítása, a 
hierarchia szilárditása buzgó gondoskodásának tárgyát képezték; s 
a népies elóitéleteknek, a tudós álokoskodásoknak, a királyi nagyra
vágyásoknak, a tévedezö lelkiismereteknek a sark-igazságok absolut 
kifejtését szegezte ellen. 

Midön kérték, hogy állitsa vissza a statutumot, azt felelte, hogy 
nagyon siralml\súl ütött ki azzal a kisérlet 48-ban, s igy az ó álla
mában sokféle joghatóság tartotta. fenn magát; s a forradalom foly
tán kénytelen volt perbefogásokat rendelni eJ, sújtani a bűnösöket, 

emelni az adókat. Ez elég volt arra, hogy nem lehetvén komolyan 
kegyetlenségról vádolni, a. modern haladás ellenlábasául tüntessék 
fel öt; pedig hát, visszatérvén Gaetából, hat mioiszteriumot állitott 
fel, államtaoácsot és egy pénzügyi-tanácstestületet léptetett életbe; 
igen sza.badelvíien szervezte a tartományok és a. helyhatóságok ügy
kezelését; újból átnézette az 1832-iki büntető s az te34-iki polgári 
törvénykönyvet; pártolásban részesült kormánya. alatt a.z ipar, soka
sodtak a. falusi iskolák, s egy mútudományi intézet, földmivelési ta
nitószék és kertészeti társulatok jöttek létre; szaporodtak a takarék
magtárak ; nagyobb méretú müvelés alá került a tengerparti vidék; 
előbbre haladt a. Fucino tó s a pontini, ostiai és ferrarai mo~sárok 
kiszáritása 1). Vasutakat épittetett , táv-iró sodronyokat húzatott, 

•) A kétszázezer bektarnyi kiterjedésli római batár háromszázhatvan nagy 
birtokra oszlik, melyek közlll nyolczvanegy egyházi testületek tulajdona - a többi 
hitbizomány, majoratos, elsöszülöttség. Már Horácz idejében szomoní kiuézl\sll, a bar
bár korban s annyi pusztitások folytli.n még roszabb állapotba. jutott e föld, mely
nek javitása és benépesitése rég idö óta a pápák gondjai közé tartozott. A VIII. 
században Zacbariás pápa falvakat alapitolt a Campagnán. IV. Siltus 1477-ben 
mindenkit felhatalmazott, hogy bevethesse a mftvelée nélkill hagyott birtokok egy 
harmadát , még a birtokosok akaratja ellenér-a is, bizonyos bér·összeget fizetvén 
ezeknek sza.kért3k megszabása szerint. E rendeleten aztán Il. Gyula és VII. Kele
men javitottak, a szabad legeltetést megezoritották, a. fóldmivel3ket kedvezmények
beo részesitették. V. Sixtus többre ment a gabona-kereskedés felszabaditásáva.l. 
XII. Benedek tizenöt millio erejéig kölcsönöket rendelt a földmftvelés elömozditása 
végett. V. Pál húsz millió lirát költött, hogy növelje a gabonatermelést ée elejét 
vegye a keuyérmegdrágúlásnak. VI. Pius, a poutini mocsárok kiszáritása czéljából 
vé~hezvitt nagy munkákou kivlll Cacherano di Bricbera.sio, piemonti abbé tanácsára 
a római Campagna mllvelés alá vétele végett átaJános tervet készittetett, mely azon-
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légtünet-tudományi intézeteket alapitott; a kisdedek, az árvaík, a 
siket-némák r~szére menedék· helyeket állitott; jobb berendezést adott 
a kórházu.knak, enyhébbekké tette és javitó rendszerrel kötötte össze 
a börtiinöket; collegiumokat , papnevelö intézeteket állitott fel, sza
poritotta a tanítószékeket a hét egyetemen. A régiségtudománynak 
javára szolgáltak a számos ás1Ltások s a müemlékek megújitása ; a 
szent archeologiá.nak pedig a lateráni muzeum, a munkálatok a ka
takombákban 8 a régi basiliká.k körül, 8 az emlékek és feliratok köz
zététele. De Marchi, Garucci, De Rossi tudós tevékenysPge folytán. 
A csillagászat kitüoó müvelókkel birt ott 1). A 8Zép müvészetekért 
a pápálr, oly csekély eszközök birtokában, többet tettek, mint az 
egykorú királyok. 

Pedig a pápa udvarköltség fejében alig kapott hatszázezer 8CU
dot, s ez összegból kellett fenntartani az apostoli palotákat, muzeu
mokat, könyvtárakat, megujitani a müemlékszerü templomokat, el
látni a &zent collegiumot, az államtitkárságot, a világ minden részé
ben levó nunciatút·ó.kat, a congregatiókat. De az állam, mely mig 
elóbb 3,400,000 lakost számított, most csupán 900 ezerrel birt, nem 
hozott be többé hatodra milliónál több jövedelmet, holott a régi 
kiadások majd mind fennmaradtak ; a szakadatlan állammerényletek 

ban a forradalom folytán dugába dölt. VII. Pius, viBBzatérte után egy igen alkal· 
mas tervényt hirdetett ki, melynek azonban nem lett eredménye. 

') A végböl, hogy a tudományt a hittel ósszeférhetlennek bizonyítsák, a 
nagy tudósról, Angelo Secchir31, azt akarták elhitetni a világgal, hogy nem 6szin
tén járt el, mid3n szigonían orthodoxkép viselkedett (ö, a 15 éves korától haláláig 
jezsuita); s hogy nkatholicismusa tettetés vala, minélfogva ö, jellem nélklil szli.köl
ködöuek tll.nik fel." A rágalmazott 1877 aug. 28-án igy it·t a reggioi Capl"i atyához: 

"Olvasva 1\lirabelli döreségeit, ki önmagamnál is jobban akarja ismerni az 
én érzelmeimet, úgy gondoltam, minden válasz részemral idavesztegetés lenne, mert 
bát· mit monda.nék, kész a. felelet, hogy én soha sem mondom a.zt, a mit gondo
lok. De hát akkor hogy lehet tudni, mit gondolok én? Ez valóban nevetséges do
log! Ott volna még a törvény 1ítj~. de miként bizonyitsam be, hogy nem gondol
kodom elütöleg attól, a mit mondok, ha sem szavaimnak, sem a bármily ékesen 
szóló téoyeknQk nem adnak többé hitelt? Volt még egy harmadik út is, az tudni
illik, ba. öt és szép társaságát 3riiltek házába. valóknak tartva, nem tör3döm vala 
velök, a szegény értelmi rokkantakkal. S ·ez 1ít az, melyet egyedlll követendélnek 
véltem. Hagytam tehát öket futni, s el vagyok határozn, hogy jöv6re is azt te· 
szem ; tem•i a jót s hagyni beszélni. 

"Azonban lehetetlen nem sin~nkoznom tévedez3 szegény ifjuságunk felett, 
látva., mily sok életer/U pazarol el, melyet a haza javának, az igazi haladásnak, a 
földi és jövend6 élet boldogságának érdekében lehetne felhasználni, egy oly 3r
vényben forogvá.n, melyben a sok mozgás daczára valójában semilli előmenetelt 

nem tesz, s3t taláq, de nem is talán, hanem minden bizonnyal bátrafelé w egyen." 
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folytán 25,000 föböl álló hadsereget kellett fenntartani, fegyvertár
ral, kaszá.rnyá.kkal, kórházttkkal; miért is 25 millióra emelkedett az 
~vi hiány. · 

IX. Plus b Olaszország. 
Olykor felkiáltott a pápa: "Azt mondották, gyülölöm Olaszor

szágot. Pedig hogy szereltem azt mindig! Ohajtottam boldogságát, 
s Isten a megmondhatója, mennyit imádkoztam és imádkozom a sze
rencsétlen nemzetért. Nem egység az, mely az önzésen alapúL Nem 
áldott az az egység, mely elpusztítja a szeratetet és igazságot, mely 
lábbal tapodja. a.z lsten szolgáinak, a. jó híveknek, milidenkinek jo
gait. u De miután erőszakosan kifosztották, nem látta be, miért kell
jen kötelességének tartania. egyezkedésbe bocsátkozni egy oly orwig
gal, mely Rómitt kiáltotta. ki szükséges fövárosáúl, ellentétbe belyez
vén a katholikus egységet a nemzeti egyMéggel ; hol, akadályozva. az 
erkölcsi élet önkénytes nyilvánúlásltt, minden módon népszerütienné 
igyP,keztek tenni az Egyházat, számüzték a papokat, elkergették a. 
szerzeteseket, beavntkoztak a. lelki dolgokba, megsemmisítették az aj
tatos intézményeket, tilalmazták; bántalmazták a templomokat, kör
meneteket, egyházi beszédeket, h1tetlen nevelést erőszakoltak azokra., 
kik meg akarták volna órizni a hitet gyermekeikben, s jó fogadtatás
ban részesitették, feldiszitették, tanitószékekbe, titkári hivatalokba 
ültették a hitehagyott papokat. A vallás-szabadság csak a nem ka
tholikusoknak szolgált javukra, kik szaporitották temploma.ikat, isko
láikat, s na~y buzgalmat fejthettek ki vallásuk igéjének hirdetésében, 
mig a katholikus papságot a~ állam megfosztotla java.dalmaitól, jöve
delmeitől1), polgári jogaitól ; eltiltotta. a szaretet müvdbe avatkozás
tól, sőt a katonai azoigálattól v11ló mentességet is megszüntette. 

') Az 1867 juJ. 7-ki törvény eltörölte az egyházi erkölcsi lényeket, a paro
chiaiakat kivéve, s feloszlatta a szerzetes testiUeteket, minden kivétel nélklll, a ko
ronára ruházván át azok birtokait; ujb61 rendezte a piispökségeket, kanonokságo
kat, a világi és a házi kegyuraságtól fii~gö javadalmakat; s az összes egy hazi va
gyon után 30 száztólit állapitott meg a kincstár javára. Az elnyomott szer1.etes 
testíiletek száma 4254-re went, welyek :50,252 tagból állottak s 24,618,678 lh·át 
jövedelmezö vagyonnal birtak. Az eltörölt egyházi erkölcsi lények száma 46,7U-et 
tett ki, melyek évi 21,!\03,81:1 !ira jevedelmet htíztak. M;i.s 16,121 erkölcsi lényt 
a.rra kéuyszeritettek, hogy higatlanaika.t államjáradékká változtassák át, s e járadék 
24,.U3,504 Iirára rúgott : minélfogva a javadalmak összes évi jövedelmélll 70,6!):5,997 
líra jiS ki. A koronára szállott ingatlan javak, a. birtokbavétel okiratai s:terint. 
839,776,076 lit·át émek, mely összeghez hozzáadandó még 22 és fél willió a. sici
liai ötök bérletekbill, és 117 millió a kótyaár-többletb31. Rómában volt 221 szer
zetes báz : az elnyomottak· vagyo na. 60 milliora weut: templom volt 323. A korona 
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Szitották a tüzet n protestantismus apostolai, kik, evangelikus, 
waldensis, anglikán vagy mái!! név alatt, ide seregelvén meghamisí
tott bibli:ikat, munkácskákat szórtak szét a nép között, hirdetvén, 
hogy itt az ideje a katholikus bálványimádás kiirtásának s az evan
gelikus újjászületésnek ; kápolnákat, iskolákat nyitottak, katholikus 
ellenes könyveket ter:jesztettek, melyekben a trágárság az erkölcste
lenséggel párosúlt ; s mindezt. nem annyira azért tették, hogy új 
tanoknak szerezzenek érvényt, mint inkább, hogy megrontsák és el
szok tassó.k ös i hiszemeitől a népet. 

KatiloUkul párt. 
A parlamentben, kevesen ugyan. de mégis találkoztak, kik 

szokásból kiment bátorsággal és bir.alommal ellene mertek mondani 
az egyhtíz és tíllam ezéibavett elválasztásának, az lévén törekvésök, 
hogy uz állam és egyház. megtartva mindegyik függetlenségét sa
ját tevékenységi terén, összhangzólag, barátságosan gyakorolják ha
talmokat a közös ezé) elérése végett, mi a társadalom jóléte. A 
caesaristák, kik Istenöket feláldozzák királyuknak, a szerzetes rendek 
elnyomását sürgették; s mi, nagy kisebbség a kamarában de több
ség az országban, mindent elkövettiink, hogy védelmezzük a szabad
ságot. ezrével nyújtva be kérvényeket, melyeket az ország minden 
részéből küldöztek hozzánk, sürgetve ezekben, hogy a szerzetes ren
deknek legalább az a része maradjon meg, mely a1. oktatással és a 
szen•tet miiveivel foglalkozik. Valóban, eltekintve a történeti és jogi 
érvektől, az általános polgári egyenlös~gtöl, s azon, mindenkit meg
illetö jogtól, hogy kiki úgy munktí.ljn ildvét, amint hite hozza ma
gával, az Egyhnz nem cRupán az isten J tisztelet intézője; övé a ne
velés és az npostolság; a papságtól meg lehAtne kivánni, hogy bir
jon annyi tudománynyal, mennyivel a világiak bírnak, hogy ne lán
czolja magát a külsó formákhoz, ne elégedjék mP.g azzal, ho~y át
kozza azt, mit mások tesznek, hanem tegyen ö is, élve a szabadság
gal s követelve azt mindenki részére, küzdve azért és fegyverüt hasz
nálva. azt; ne tévelyegjen vitatkozásokban a gy1~korlattól távol álló 
böh·seleti tanok és á.talánosságok fölött, v11gy kikes~>ritö viszonkorlá
sokban egyének ellen; hogy felhagyva a kisegitö eszközökhöz való 
kapkodiLssal, egyedül tartós javításokat igyekezzék eszközölni, s ne 
zárkózzék egy kizárólagos kisebbségi pártba, mely teljesen idegen az 

a birtokba vett ingatlan javakal 1877 végéig nagy részt cláníRitotta 1122 millió 
tökeértékben, B még 100 millió értékű van eladni való. 

LáAd: Atmoli di Siatiltfica, 187H, Rerie lJ. vol. l. 
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ország többi népességét foglalkoztató törekvésektóL De az állam töb
bet ért el,- mint a mennyit kivánni bátorkodhatott volna, mert a ka
tholikusok azon szeren csétlen formulával ""e választottak, se válasz
tók" visszavonúltak a kamaraból; mintha. Olaszország, mert a pápa 
székhelye, arra volna kárhoztatva, hogy ne törődjék legéletbevágóbb 
érdekeivel; s igy tétlenségök folytán elvesztették a befolyáRt, melyet 
a vallási dolgokban is gyakorolhattak volna. 

Mindazáltal, hogy mily számos híve maradt a pápának egész 
Olaszországban, megJátszott, midón kitört a háború Ausztriával 
(1866). Az elégedetlenségnek felkelésekben nyilvánulásától tartva, a 
gyanusak ellen egy ocsmány törvényt hoztak, melynél fogva a ke
rületi kormányzók ön kényesen börtönre hányták, vagy kiutasitották 
az embereket, főleg a papokat és pappártiság hirében állott egyéne
ket. Akkor aztán, mintán előbb teljes hatalommal ruházták fel a 
miniszterinmot, s annyi letartóztatá.ssal, annyi birlapi sót parlamenti 
vádaskodásokkal is megrélemlitették a híveket, vitatko7.ás nélkül ha
tározatba ment a szerzetes testületek elnyomása. 

Az állam-imádás Plőtt háttérbe szornlt, ugy az idő szentesitf.se 
mint az ünnP.pélyes szerződések s a hatulmak ·egyhangú nyilatko
zata. Láttuk, hogy az 1864 f.zeptemberi szerzödés Róma megment,;se 
végett Florenezet látszott megállapitani Olaszország fóvárosáúl ; de 
kitűnt, hogy a miniszterium és a. parlament Fra.nrziaország felfogásá
val ~pen homlokegyenest Pllenkezö értelemben vették e dolgot; s 
csakhamar kimondották, hogy Florencz ideiglenes fóvát·os, pihenö
hely Róma felé. A miniszterium kijelentve kiilömben, hogy Rómára 
nézve teljességgel nincs akarata lemondani a nemzeti vágyakról, sem 
elnézni, hogy mtis halalma.k beavatkozzanak e dologba, ismételve 
nyilvánitotta, hogy a római kérdlis Prkölcsi kérd~s; igérte, hogy nem 
fog erószakos eszközökhöz nyúlni, hogy csupán a, a polgárosodás ere
jébe helyezi bizalmát "minél fogva az ország politikája Rómá\·al 
szemközt abban fog állani, hogy magunk is fenntartjuk másokkal is 
fenntartatjuk a benernavatkozás elvét, s az erkölcsi rend minden 
eszközét fel fogjnk használni, hogy a szabad egyház szabad állam
ban-féle jelszó alapján kibéklilést hozzunk létre Olaszország rs a 
pápaság között. u 

Drouyn de I.huys, Napoleon minisztere kijelentette: "A szer
zódéssel azt értük el, hogy Olaszországban két külömbözó souverainség 
fog egymás mellett létezni ; a. pápáé a mosta.ni határok között, s az 
orszngé ; erkölcsi eszközök alatt értjük a rábeszélést, az engesztelő 

szellemet, llZ erkölcsi éa anyagi érdekek befolyását, az iclö hatását, 
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mely, csillapitva a szenvedélyeket, kell hogy elenyésztesse az akadá· 
lyokat a kiengesztelődés elöl egy katholikus batalom s a kntbolicis· 
mus feje között; az előre nem látható eshetőségekre nézve Franczia
ország teljes cselekvés-szabadságot tart fenn magána le." 1). 

A ma párt, mely a társadalom érdekeit azonositotta az Egyhá
zéival s úgy hitte, hogy ennek felszabaditásától függ amannak üdve, 
Francziaországban sokat tett arra, hogy Napoleon uralomra jusson, 
ki is azért katholikus érzelmeket fitogtatott; fia keresztatyjáúl a pá
pát akarta, ki azt "Jézus Krisztusban legkedvesebb fiacskám"-nak 
nevezgette; egy bretagnei hires kegyhelyen nyilvánosan járúlt a szent 
áldozáshoz; térdelve kérte a párizsi érsek áldását. De az is igaz, 
hogy a párizsi congressuson elnézte, hogyan támadnak meg és fe· 
nyegetnek egy hatalmasságot, melynek ama gyülekezetben sem kép· 
viselője sem védelmezője nem vala; s mig katonáival támogatta a 
pápa trónját 2), közzé hagyta tenni About, Renan, Moquard ocsmány· 

1) flzp.pt. 15-én Nigra, Olaszor~7.ág miuisztere Párizsban, jelenti, hogy alá 
van irva a Rzerz3dés, melynél fogva l' ItaliP- .~· engage a ne pa.~ attaquer le ter
t•itoire actuel du Saint Pere, et empécher, memP. par la fort:f1 to~tte attaqtte 11e· 
nant de l' eztérieur = (Oia.~zors1.ág kötelezi magát, hogy nem fogja megtámadni 
a szent atya mostani területét s eravel is akadályozni fog minden kiviiiral jöva 
támadást.) 

A turini véres napok (szept. 21 é~ 22) után Lamarmora generalia, megbi· 
zást kapván uj miniszterium alakítására, S?.ept. 27-én közzé teszi p1·ogrammjá.t "el· 
fogadván a franczia kormánynyal kötött szerzadé~t," vagyis hogy nem fognak Ró· 
mába eravel bevonulni. Ké~abb kételyek mertlltek fel a szerzlldés értelmezése iránt• 
s nov. 2-án a császár előtt Drouyn de Lhuys és tNigra. értekezletet tartván, a.bban 
maradtak, hogy a szer1.1ldésnél fogva Olaszország kötelezve van nem foglalni el s 
nem hagyni elfoglalni Rómát eraszakosan. Lamarmora nov. 7-én táviratot kiild, 
melyben kijelenti, hogy az olasz miniYzterek "akarják is, fogják is tudni végrehaj· 
tani a szerzödést, pontosan, egés1. teljességében, s e!!Zök ágában sincs alattomos úta
kon jái'Ui. Olaszors?.ág a haladás és a eivilisatió hatásába hl'lye?.i bizaimát." 1864 
május 17-én Visconti Venosta, kiiliigyministter, igy irt Nigrának: "Mi készek va
gyunk elvállalni azon kötelezeltséget, hogy nem támadjuk meg és nem hagyjuk 
megt.-\madni a római terllletet, nk ár rendes akár rendetlen csapatok által." Rzept. 
12-én Drouyn de Lhuys, franczia kiiliigyminiszter, De Sartiges franczia római kö
vetnek irja, hogy "az olasz kormány lemondot! arról, hogy eraszakos eszközökkel 
vigye ki tervét a pápák városának birtokba vétele iránt." 

') Napoleon 1859 j unius havában igy irt Grammont herezeghez: "Igen fon
tos dolog, hogy a római állam népességei jól eszökbe vegyék, hogy nines és nem is 
lehet ellenmondás a. franczia nemzet fejének tettei és szavai között. Mél.v és eleven 
érzelmét fejezte az ki, midön kijelentette, hogy nagyon szivén fekszik Olaszország 
függetlensége; de egyszersmind megigérte>, hogy sértetlenlll fenn fogja tartani a 
pápa világi ura.lm;\t, melyet s1.ázötven millio lelkiismeret sziikségesnek hisz. A Le· 
ga.tiók, tígy hitték.-, elszakadhatnak Rómától : a császár Ileesiili az ér1.elmet, mely 
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sága.it, a sajtó jogaival mentegetvrn magát, mely E>szköz, kiilönben, 
- mondá - a VPdelmezöknek is rendelkezésökre áll. Szóval, az 
egész ember csupa ellenmondás vala: de arról barát rs ellenség 
egyformán m"g voltak gyöy.ödve, hogy a mint a franczia csapatok 
kihúzzák onnan ló.bokat, Róma, egyetértve a forradalmi ba.ndákkal, 
felkel, s az olasz kormány, a pápa sz~>.mélyének oltalmazását hozva 
fel tirügyül, elfoglalja Rómát, !aztán pedig érvJnyesiti majd a bevég
zett tényt, hogy ki ne bocsássa azt többé kezei közül, megdöntv~n 

ily módon ama tekintélyt, mely az ég és föld közötti összeköttetés
nek hagyományos pontja. 

a•mal tlanepélyességet. Dazzoglsok és fenyegetések. 
Új haragot keltett a pápa az által, hogy mialatt ellenségektől 

környezve, napról napra betöréstől tarthatott, Rómába hívta a püspö
köket megünnepelni (1867) Péter és Pál halálának XVIII-ik évszá
zados fordúlóját, kikről az a hit, hogy Nero alatt 67 jun. 29-én 
s~envedtek vértanúi halált. Oregség, szegénység, kényelmetlenségt5k 
daczára a legtávolabbi helyekről is, Ázsia, Afrika, !Amerika, Oczeánia 
szivéböl, nég,yszáznál több piispök sietett ama. darab földre, mely még 
megmaradt a píLpának, mintha. a legfőbb tekintély iránt hódolásukon 
kivül annak szökségét is akarták volna bizonyítani, hogy legyen egy, 
a nt>mzetiségtöl és pártoktól független állam, hol az egyházat ne 
csak Uir.i•'k mint vendéget, hanem az összes nemzetek .mint saját 
házokban gyiilekezhessenek ott össze; s mintAgy elismerni, hogy 
mig tizennyol('Z század alatt az egész világ megváltozott, egyedül az 
a szikla áll rAndithAtle.nííl, mfllyen Krisztns épített~ fel az ö anya
szentegyházát. A vati(~ani basilika sziiknek mutatkozott a jun. 29-ki 
ilnoepély alkalmából oda tódult sokaság befogadására ; a pápának 
minden püspökhöz, a számtalan táriiulatok mindenikéhez volt nyá
jas, tanácsadó, vigasztaló szava; minden nyelven hangzott az ige, az 
imádság, annak bizonyiiágáúl, hogy a bit nem halt ki, hogy a te
kintély még megmentheti a társadalmat. 

A pápa kérdést intézett az összegyult föpapokhoz az iránt, 
vajjon a világi uralom szükséges-e a j e l e n I e g i körül m é n y ek 
köz ö t t. Kgyhang•ílag igt>onel feleltek, s milliókra menö 11láirások, 

huszonöter.er önkénytessei fogatott fegyvert ar. olasz hadsereg soraiban ; de nem is
merheti el e tényt, sem nem szentesitheti azt. Mindazáltal a császár nem his~i, 

hogy jogállan állana, vagy kötelessége volna Ileavatkozni a Legatiok belRó iigyeibe. 
Ha. azonban 11 forradnlom á.tlépné 111. Apennineket s feny~getné Rórnát, hol fran
Clzia cHapatok van nak, ezek ellen fognának állani sat." 
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mindenik pP.nzbeli adománytól ki'lérvG, fej!lzték ki a hozzájárulást 
amaz állitáshoz. Nem hitága1.at, hogy a világi uralom elválaszthatat
lan az isteni kiildetéstól s nélkülö1.hetetlen ennek gyakorlására, ha
nem igen is ugy látták, hogy, itt és most, ama küldetPst rsak. füg
getlen fö gyakorolhatja; mert, mintó.n a so1IVerainség különbözö fo
kozatai elmosódtak, a ki nem kirtí.ly, a1. alattvaló. 

Termés1.etos, hogy e hódolat nr.m volt ínyére az olas1. kor
mánynak j a különféle pártok belső lázadiÍ.Ssal és betöréssei akarták 
volna megzavarni az ünnepélyeket (s1.ept. és okt.). Garibaldinak 
soha szem Plöl nrm téves7.tett c1.éljn volt elfoglalni Rómát, talán 
azon vágybóL hogy meg~jándékozhassa nzzal a királyt j s nyiltan 
hirdette a vallás kiirtására irányuló szándok:lt, sarkalva az embere
ket, hogy adják meg az utols6 rúgást a gézengúz katholicismusnak, 
döntsék porba a bálványimádás és csalás tabernaeulumát, tapossák 
el a vallást, a papot, ki megosztju az emberi családot. s örök kár
hozatra ítéli annak nagyobb f!llét. (1867). Elhagyva magányát, be
járta Olaszországot s főleg a vel!lnczei területf\t, szidalmazva Olasz
ország rákfenP.jét. 11.1. ország f,>rgP.t, dögvrs1.ét ; s a mellett gyerme
keket keres1.telt; s nyomliban igehirdetök keltek, kik a népet nem 
csak hiltagailásra hanem a pnpok, püspökük, a pápa, Krisztus s 
az egrsz társadttlmi renrl ellen Pröszakoskodásokra, bántalmakra ir.
gatták, a nélkül hogy a. hatóságoknak nkarlltjok, vagy erejök lett 
volna fékezni öket. K~tszn1. fpgyveres garibaldista átlépte a határt 
azon remrnyben, ho,e:y fellit1.ad a róm1Li 111lam. Oaribaldi, az olas1. 
hadsereg sorain keresztiil, hozzl\iok jutva, killdjll a jelszót "Megvlil
tn.ni Olss1.ors7.ágot, vagy meghalni." A franczia kormány az egész 
ország felszólalásai folytán köt.elessé-gt>n,.k érezte I'Sapatokat küldeni 
utánok, hogy vissr.atartstík öket; s P pen idejób~n érke1.tek meg a1.0k, 
hogy segitsenek 1\ pápai hadaknak kiVJvni n menhmai gyö1.elmet 
(nov. 3) 1). 

1) l\lidön e csapatok utm késziilödtek RólUn felé, Ranrlon táboruagy, had
ügyminiszter, igy irt az · ezredeshez : 

nÖnök elh~yják Francziaországot, bogy egy más :.:ászló alatt is anuak te
gyenek szolgálatot. A legió, melyet ön vézérel, mngas kiildetésre van kiszemelve; 
az alkotórés;r,ek, melyok azt képezik, méltók ama megtiszteltetésre, hogy védelmez
zék ~ szeut atya személyét és tekintélyét, a mint a ml'gszálló hadosztály tette. 

"A rendelet, melynél fogva a legió kitüntetésben és négy katonai éremben 
részesül, a cs:ísz:ír Lucstíszava az ö hl! katonáihoz. E bucsúszó figyelmeztetésül 
szolgál nekik, hogy a fejedelem jóakamttí tekintt!te uaindtmiiv.í kisémi fogja llket, 
a hol csak ~i~eletökkel, a fegyelem tiszteletben tart:ís:ival, l<ötele~ségök t.cljesitésé 
vel frauczi:iknah: mutatják majd magukat. 

XIX. !l 
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Az ismételt vereségek nem félemlitették meg a llizottságot, 
mely Rómában aknákat ásott a katonni lllktsnyák ~s sok palota 
alá: egy ily nknn légbe röpitettt:J a zuávok kaszárnyt\ját, mely alka
lommal több kn.tona és járókelők estek áldozatl!ll. Róma ostrom
állapotba jutott; mindazáltal időről időre mégis törh;ntek gyujto
gatások, vagy vetettek el itt-oU bf•mluít; fondorilodtak, fegyvereket 
készitettek elő; de Francziaország mindig bizonykodott, hogy Olasz
ország soha sem fogja birtokba venni Rómát; ba Róma ellen in
dulna, Francziaországot ism•'·t utj!\ban fogná találni. Hanem hát 
szigoru Jogikával a pápa azt küt·dezhette volna: "Miért jöttök csak 
akkor védelmemre, miután már ki hagytatok fosztani ?" a királyi kor
mány pedig: "Miuián hnllgatástokkal beleegyezl;steket adtátok m,1-
ködésemhez, miért jötlök most erkölcsileg sujtani engemet?" 

.l szepl6tlea rocutatás. - .lz eretaebégek. 
De a lerületn,;) fontosallb dolog is van : a bit. 
IX. Pius igen szilárditotta a legfőbb hataln1at az által, hogy 

kihirdette a szeplötloo fogantatás hitágazatát. Miután a földkerekség 
összes egyháza;nak v~Jeményét meghallg~ttta, Rómába néhány püs
pököt hivott össze ünnf'pélyes nyilatkozás végett: s minthogy a fran
czia püspökök, mintPgy jóvátételiil u régi gallikán f-llenkezésekért, 
kijelentettúk, hogy vitatkozásba sem akarnak boclilátkozni a terminu
sok fülött, egészen a legfőbb pásztorra hagyván a dolgot, ó hitága
znlnl állitotta fpl Máriának az eredi:'ndö búntöl mentess~g~t. Az egt>sz 
ltereszt(;nystíg üntlepfilyekt>t rende1.ve fogadta e határo:.1.atot; s a pá
pai tekintélyt nagyban emel to ama fiúi hódolat; é-pületes volt amaz 
áltlllános elismrr~se az eredeti blinröl s1.óló alap-hitágazatnak. 

A zoob1m a pápa látta, mikPnt terjed rohamosan az átalim os 
és gyökeres tagadás ; miként támadják meg a vallást sark-i~~:azsága

iban; miként kiáltj1í.k ki az emberi étSz föltétlen nralmát, megfosztva 
a tárgyilagosságtól az igazat és hamisat, a jót és a roszat; mikéat 
hirdetik a föltétlen felelöf:ségtelensr'•get, s egyedüli vallásni a semmi 
vallást. Ugyanazért idöről idöre előltipelt, hogy kárhoztassa az ujból 
serkedező tévedéseket ; különösen az 1864 dccz. 8-iki bullában 
»Quanta c·ura" kifejtette, miként küzdötlek ó és elődei a hittel 
és tisztességgP-J meg nem férő t>retneksé, ek s föl f' g azon tRnitás el-

"Az ön személyét·e, kedves ezredes, igen sulyos feladat nehezedik: a sziik
séges er3t ahhoz a visszaemlékezéRben wultjárac fogja ön meriteni, s 1\lOil gondo
latban, hogy Franc1.iaország legélénkebb rokonérzése van biztositva az iigynek, 
melyet szolg~lni ön indulóban van. Nehány nap mulva rendeleteket ön csak a pá
pai kormánytól fog mát- kapni. u 
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len, mely szerint a polgári baladás kizárju a vallást, vagy megszün
tet minden különbséget az igaz és hamis vallások között: hogy a 
nép akarata a legfőbb törvény : hogy a bevégzett tények jog-erővel 
birnak : hogy a társadalmi élet czélja a gazdagság és gyönyörök 
bajbászása; hogy a családi társulat rsak a polgári törvény erejénél 
fogva áll fenn ; hogy csupán ezen alapulnak a szülök jogai gyerme
keik fölött, s különösen ez(lk oktntásának joga; hogy az egyházi 
törvények nem köteleznek lelkiismeretben, s csak a polgári hatalom 
tetszélléhez mérten birnak érvénynyeL Megbélyegezte a szabados
stígot, melyet a sajtónak engednek, annyira, hogy Krisztus istensé
gét is tagadbatják. Igaz, hogy a katholikus ész nem fejtegeti az 
emberi ész körébe tartozó dolgokat, ba csak erkölcsileg szükséges
n('k nem mutatkozik ujból kihirdetni azokat; de most, midön a fék
telen uralom helyébe a romlott uralmat állitották, lerombolva min
den tiszteletet a tekintély iránt, c~iklándozva az érdekeket s az él
vezet-vágyat, jónak mondván mindazt mi tetszik, rosznak mindazt 
mi ellenünkre van, az Egyháznak összetett kezekkel kellett volna-e 
néznie a szabadság ezen küzdelmét a tekintély ellen? Mig a kor
mányok elbizakodva azt hiszik, hogy Hgymaguk is képesek kormá
nyozni az emberiséget, világiasitva a tudományt, a politikát, a mun
kát, az Egyház az emberi észtől csak annyit kiván, hogy ne lázad
jon fel az isteni ész ellen; nem h11jlandó, kényszerítésnek engedve, 
kezet fogni a mag11sztalt halad.í.ssal, hanem azt akarja, hogy ez al
kalmazkodjék az evangeliumhoz; sem elfogadni a tanítást, mely sze
ri nt a czél szentesiti az eszközöket, s a szerenes•;s gonoszság meg
semmisiti a jog sze111.tségét. 

E b~~:jok ellenszeréül imádságot parancsolt s jubileumot hirdetett. 
A syllalnls. 

A jubileumról szóló főpásztori levélhez egy lajstrom, a pápa 
különféle leveleiből és beszédeiböJ készitett kivonat, is volt mellé
kelve, melyben az isteni tekintélyt minden emberi 1í.bránd fólé he
lyezte, kárhoztató itélettel sujtva nyolczvan tévedést, s ily módon 
mintegy rövidietet nyujtva a tanitásokból, melyek az Egyház és an
nak az llllnm irányában jogai, ennek hutí1rai, 11. család épsége, a hit, 
az ész, szóval, a társadalom leg~letbevágóbb és leggyakorlatibb kér
dései köriil furognak. Minden hímezés nélkül kárhoztatta abban a 
rationalismus és a mindenistenlés (pantheismus) értelmi, az állam
imlldtis társadalmi, s a kinyilo.tkozt!l-tils és a polgárosodás között sza
kadiÍst ak ~tró v~dltísi . eretneks(•get, mely legutóbbi minden erkölcs
szabályt, minden tisztességet a gnzdag;.ágnak bármily eHzköziikkel 

9* 
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Aövelésébe s 1\7. élvt~?.eték bajhiLS7.:ÍsiÍ.b;\ helye1. : és a1.t aka.rta, hogy 
a polgárosodás visszatérjen a tekintélyhez , s hogy ismét helyret\11-
jon az üsszhnng a tudomány ps a hit. a szabadság rs a törvény, a 
haza t>s u:r. Ji~gyház küzött. 

N i nel'! szidalom, melyet nem s:r.órtak vol na e syll:abus ellen 
oly egy•~uek, ~ik nrra legk('vrsullé ilh•tPkt>sek; ugy tüntettPk azt 
fel, mint. kihivt~st a l,o)giuo~orlásl'al, a bölesdeltf'l, a vallással SZI!n:

ben; h:t •·gyébnek JHlm, lí•g;LIILbh ithiRzeriitlennrk brlyegezt,;k, azt 
mondogntva, hogy jubiJ lett volna hallg:ltni s nr.m ke~eriteni el a 
régi ellenségPket ,1~; ujakat támasztani. Pedi!! Mt, a logikai S7.abá
lyok s:r.erint •'·rtelme1.ve, uz a syllttiJUS (~sak a:r.t kivánja, hogy ar. 
emberi t\sz ne lázulijon fel tl7. ist.eni PSZ dll'Jl; lll'ffi hogy ujra gyúr
ják It Lürvénykönyveket, hanem hogy ne akurlidyo1.ziLk n jó szabad
ságát; hogy a tá\'t>ly rt\sz•'·rH He kövrteljf.k a1. l'löjogokat, melyek 
égyediil nz ignr.s:í.got. illt•tik nwg; hogy n kormányi b•~avatkozás ne 
zavarja n csalárlut, mely a szab!Hlsúgnak ,;s erkölcsi mo'•ltóságnak 
utol:só menl'dékholye . Hulto~y n~melyek , vissr-aijedve az örökös 
változtntás, a fpJforgat:ís, a mult megtag:tdásánuk ezen örvényétő), 

minden ujiláss11l s:r.~·mközt félénk l;orwngússal aggályoskodnak, van
unk ~atholikusok, kik Öf:7inlén elfogndják az njkori intézményekel; 
kik me.~nyngodnt. a uotninyok szüksége~ volt.án, biznak n goudvise
lé.sszeríi huhtdásiJan, m~>rt tudják, hogy IIZ Egyház miodig a polgá
rcsodás 'lén szokott j~ nt i, hogy f .. h~meljP a bukottat, megmentse ll 
vesúlyl.~t·n furgót, egyesitsH 11 sz,;lágllzót.; hitágnzatt\Íban ingathatat
ltm, ker-etfogva Illiind az a. uí.rsll(h\lommal, ha num r-z,Jglil ez ellen 
a jog, a;r. ig·azság, a tekintély rs engedt~lmess···g. 11 vPtt>k PS er~ny 

eszméin,~k, m•llyHk szintPn vítHozltutatlllnok. 
Vatloaat zstnal Osalhatatlanság. 

Mialatt igy tomboltak a JI:Í.lJa ellen, s fenyegett1\k o.nntLk utolsó 
meuedt\khelyét, ó hntalmánnk lrgnngyobb bizonyit,:kllt akartn adni. 
átnhí.nos zsin.-l.tot h iván üss:r.ll u V;Ltiranban (1869). N ••gyszeni lát· 
vány ~·olt. annál iukábiJ, mert többé nem fog iiZ ismétlődni Olasz
országban, hogyan siettek nr. eg•;sz világ fopapjai a pitpn egysz.eríí 
meghívására a k<ltholicismus f(ivárosába. A drágakövektól ragyogó 
keleti patri<trdl<lk mellel.t J.i.tni lehetett ott olyilnokat, kiknek száz 
meg száz m•'·rtöldet gy:dog kellett megtenniök s önkezüleg foltozgl\t
niok snruikat; de mindnyújo.u egyenlöknek érer-ték magukitt a katho
likus névben. ll. hierarchiiLi méltóságbun. a natgy Pius iránt érzett 
tisztr)Ptbrn . 

• \ m~'gnyitfis Hlkalmával a biborosokon kivül hatszár. nyolcz-
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vanhárom püspüköt Júttunk ott 11 menethen (u vilúg összes pü~pö· 

keinek száma 921), kik köztil ~;z:ízharmim:7.11égy angol hirtokokból 
\'aló volt. S azért jöttek, hogy igazsrig-fényt meribenek ott s rröt 
annak elterjes1.tésére uz egész földkereks(!gen. A megritat.andó kér
dések ki lettek os7,tva 11 ffi(•gjelentei; között: s {'rélyesen ,·édE>Imez
ték ott az emberi ész jogait; C.8 jobb \'ilágitásba helyezték a termé
szetes és a termé:,;zetfölötti között létező riszonyokat. Csupán a pápa 
e.snlhatatlansngának meghatározása tlllálkozott részbt>n ellenmondás
sal. Ha a keresztrnységnek, mint hitágazati Ps társadalmi ténynek 
be kell tölteniE' a századokat, szükséges, hogy esalhatat.ln.n tekint~ly

lyel birjon az; másként azon Yeszedelemnek Jeszilnk kitére, hogy 
elveszítjük a tanítás-egységet, ha megtartjuk is az alak-f'gységet. 
Egy csalbata~tlnn tekintély föJtey{·se ~;okkal e!!·yszen'íbb, természete
~eiJb, kielégítőbb, miut !l vukeset, az ellenbirálat. a kifejlöiléi', a ke
leti bö)('selet vngy nem tudom mi másféle hypothe~i~. Az Egyhíat., a 
hit kizárólagos let,;tenH;nyese, csalhutatlan a hitágazutok dolgában; 
soha 11em állit fel ujakRt, hanem fejlegeLi a kinyilatkoztalia8t. és meg
határozza, mily értelemben vette azokat mindig, mind1mü11., minilenki. 

De ezen -hatá.rozntot nz egybegyült összes E~yh:í.1.nak kell-(' ki
mondanill, vagy maga a pápa is m•·ghozha~ju azt ? 

Volt1\k, kik ugy vélekeiltek, hogy a púpai>• csalhatatlanság ki
mondásáva.l a pápának uj jogot tul~jdonitanán1~k, azon jogot., llogy 
a hit- ~s erkölcsi igazságok dolgúban ef!ymagu magí~tól határozzon, 
minél fogva az Egyház .,t; a püspökök 11 pápa puszt.a eszközeivé sü
lyednének alá. Pedig a mPghat1\roús kifejl'zései SZltbatosnk valának: 
"Istenileg kinyilatkoztatott hitágazatként tanitjuk és jelentJük kL 
hogy a római pápa, mid1in ~~x (' 11111 e d r a beszél, vuf!yis midön, 
mint az összes kereszténys•~g pá~ztora ,·.s tanitója gyakorohán tisz
Mt, legföbb apostoli tekintélyével meghatározzt~, hogy valum.·ly taní
tást az egyháznak hit- vagy erkölcs-ágazatként kell tartania, az i;
ten i támogatállnál fogra ugyanazon tekintélynek örvend, melylyel 
Jézus Krisztus az Egyházat fel akartil ruházni a hitet. és rrkölcsöket 
illető tanítások meghatározásában.~ 

Abban állapodtak tehi~t meg, hogy 
1-ször. Az egyház lényege~>en csa.lba.tat.lan; 
2-szor. E csalhatatlanság természetes és hivatalos organuma. u. pápa; 
3-szor. Sem az egyház, sem a pápa. mint pápa, nem élhetnek 

vissza csalhatatlanságukkal, a.kát· hllmisat tanítva, akár hit:ágaza.tul IÍ)

litva fel azt, mit nem foglal mag:,ban a. kinyilatkoztatás, akár ellent
mondva. az {'Sznek; akár árt.va a népeknt~k és a hatalma.knak. 



Kezdetben néhány püspök vonakodott alávetni magát e hatá
rozatnak; de csakhamar (a francziaországi szerencsétlenségek foly
tán is) minden ellenzés megs1.ünt, rs ,.;sinati hattí.rozat talán soha 
sem jött létre átaJánosabb hozzájárulássa!. 

Egynémely korm:'tnyok gyanus. szemmel nézték u dolgot, attól 
tartva, hogy a pápa talán \·issza akarja szerezni r.>gi tekintélyét. uj
ból érvényre szándékozik emelni a kánoni jogot, s döntő hatalomra 
törekszik a polit.ikni hrdésekbt-n is, talím a királyoknak tróntól meg
fosztását sem zárva ki gondolatábóL KéptP-lenség ! most, mikor a pá
pákka! s1.emközt ott van a kormányok tulhatalmassága; otL a piaezok 
és kávéházak testv•:ries egyetfrté~e az Egyház fejének ní.galmazásá
ban, gúnyolásában, szabadságának akadályozásában; ott a tudósok 
és hirlapirók hajlékony készsége engerlelmesl<edni, alávetni magukat 
a Caesarnalt; ott 11 nP-mtörödPs a személyes szabadságokkaL 

A csalhatatlan !!:gy ház örök t a n i t ó i hivatalát ily módon min
dig összez1~varták annak az idők és eszközök szerint változó ko r
mán y z a t á v a l; mely ta.nitói hiratal i tél az emberek és államok 
egyes tényei fölött. a nélkül, hogy akadályozhatná azokat; s al{arja, 
hogy mtig a rosz kormányoknak is engedelmeskedjenek az emberek. 

Hátm roJt még, l.10gy tisztába hozzák a püspökök valódi bely
zetét a pápával szemben; h n a p;í.pa csalbatatlan miként az Egyház, 
meg kllllett határozni az Egyház jogait; de a bekövetkezett szeren
esétlenségek félbeszakitotl:~k vagy Jegalább felfügglls7.tették a zsina
tot, s igy e pontok még elrlöntetlt>nül mara~tak. 

Nem tartozik e munlo\ körébe feltüntetni ama 1.sinat nagysze
rüs~gét, mely annyi Sarpi PíLIIál •'keskedett s egy Pallavicinóra vár. 
De nem hallgathatjuk el ezen határozallít a k a t h o l i k a h i t r ö l : 
"Az Egyház nem hogy ellene ,·olna a miivészeteknek és emberi tu
dományoknak, még púrtolja és ezerf~·leképen terje~,;zti azokat. Ismeri 
az és nem veti meg az elönyöket, melyek azokból az emberi élet ja
vára származnak ; sót azt tartja, hogy a tudományok és müvészetek, 
Istent, a tudományok urát bimln forrá.sul, ha helyes irányt követ
nek, szükségkép az Istenhez vezetnek az ö kegyelme segélyével: az 
Egyház épen nem tiltja, hogy minden tudomány a maga körében sa
ját elveit és saját részletes módszerét alkalmazza : de mig egyfelöl 
elismeri e szabadságot, másrél!zt ébren örködik, akadályozandó, ne 
hogy a tudomány ellentétbe helyezze magát az isteni tanitá!!sal, té
velyeket fogadva el, vagy átlépve az illetö határokat, hogy betörjön 
a hit uralmi körébe és zavarokat okozzon ottan. u 

Szóva], a kereszténység fóltételezi és fenntartja az összes me-
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taphysikui, erkölcsL vallá~i e~zméket, mc-lyekbez az é:,oz eljutni kt:

pes; a:wkho~ adju a kinyiJatkozta.t.ottaknt, melyeket utólagos szente
sités támopl : miuden kérdés fölött megengedi a vitát, de nem a 
kinyilatkoztatás kizárásával ; s az ö erkölcsi szabatos, biztos tanitása 
szolgáltatja a társadálmi tudomány minden alapját. 

Betörés Rómába. 
Mig ama méltóságos gyülekezet a világi uralmat mindinkább 

szükségesnek látszott bizonyitani a lelki h ato.lom szabad gyakorlá~a 
végett, napról napra fenyegetve volt az, ugy hogy Napoleonnak Oi
vitave('chiában örsereget kellett tartania, mely biztositaná Rómát a 
betörök ellen. (1870). Mikor azonban háborút kezdett Poroszország
gal, visszavonta azt, belátn, hogy szerencsél.l~nség eselén ki lenne 
az téve az ellen!u;gnek. De az olasz miniszteriumtól uj biztosításo
kat kivánt, ugy a parlarnenLben mint a követség utj:í.n, az irúnt, hogy 
"a királyi kormánJ szigoruan fog ragas)l.kodni az 1864 Hzept. 15-iki 
szerzödéshe:~o." S rnidön n[·mely törvény hozók, az olasz kamarában 
betörést indítványoztak a p1í.pai államba, Veuosta külügyminiszter 
kijelentelte, hogy oly feleJösséggel jár e dolog, mely alól a barbiLr 
államok SP.m érzik magukat felmentve; s elismerte, hogy a nemze
tek közjoga által szantesitett kötelezetts~gök nem támadni meg s 
nem hagyni megtámadni a pápai határokat. 

I.anza miniszter-elnök pedig igy szólott: "Hiszik-e, uraim. 
hogy okos dolog ide jönni a kamarába s arra ösztönözni a kormányt, 
hogy foglaljon el egy államot, melyet Európa minden hatalmassága 
elismert? ... és pedig minden oly ok nélkül, melyet : örvényesnek 
tekint a világ ?" · 

De alig jöttek tudomásra a Francziaországot ért roppant csapá
sok, s alig hogy Victor Emmanuel a franczia kepit felcserélte a po
rosz sisakkal, rögtön kijelentették, hogy a miniszterium eltökélette 
"határozottan hozzá látni a dologhoz, hogy teljesüljön a nemzeti 
óhaj Róma elfoglalásávaL" 

· Európa. akkori állapotában semmi kilátás nem lehetett a segit
ségre; de tudva, mennyi bajjal járna a Szent-szék áthelyezése 1), a 

1) 1811 juniuslO· én Napoleon igy szólta törvénybozó testiilethez: nA vallás ügyei 
igen gyakran össze lettek zavarva egy barmadrendli állam érdekeivel s áldozatiti 
estek ezeknek. Ha fél ~ul"ópa els1.akadt a I"Ómai egyháztól, ezt különösen amaz 
ellenmondásnak lehet tulajdonítani, mely az egész világra szóló vallási igazsítgok 
~ Olaszor~~zág egy picziny zugának kövc~lései közölt mindig fennállott. Én örökre 

· véget vetettem e botránynak: Rómát a birodalomhoz csa.toltam: a pápának palotá
kat engedtem át Párizsban és Rómában. Ha a pápák szivökön viselik a vallás ér-
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pápa elhatározta, hogy R.ómában marad, s nem mond le a t;ouve
rains~gröl, melynek ő csak letéteményese vala ; sőt hogy némi ellen· 
állással is fogja támogatn i a n o n p os sum u s-t. Öt királyi had
osztály, teljesen hadi lábra állitvn, indult a páp& 8000 főre rnenü 
hadserege ellen ; megrohanván R.ómát (1870 szept. 20), miután a 
Port.a Pián ágyúkkal r~st ütöttek, a királyiak "éljen a. győzö" kiáltás
sal törtek u városba, s a köz és polgári nE'pség ünnepel\"e fogadta 
öket; a népszav,.tzás, mely 1799-ben Piernontot s 1860-ban Nizzát. 
és Savoyát .l:f'rancziaországhoz csatolta, 4-0,835 igenlő szóml törvénye
sitette a téuyt, csak 46 lévén ellene; a többiekre az állott: a ki hall
gat, ugy látszik, beleegyez. 

A garaoozla-tönéay. Kil-poUtlka. 
1871 j11n. 1-éll Rómu lett a kirá"lyság fövárosu ; a király a 

quirioali palotában vel t lakást s igy szólott 11. hely hatósághoz: "V égre 
Rómában vugyuuk, c!b senki el nem fogja azt ragadni tőlünk". Máj. 
1 3-án kihirdették az ugy nevezett gara.nczia-törvényt, mely két czik
kelyre oszlik. Az ell>ö szerint, mely a pápa kiváltsúgairól szól, annak 
~zemélye sze nt és sérthetetlen l> a lelki hivatal körébe tartozó ügyek 
intézésében teljes szabadsággal bir: évi 3.225. OOO !ira díjat húz, s 
a vatic:mi és laterani paloták, s a Castel Gandolfo nyaruló rend('l
kezésére állanak. 

Az állam és Egyh~z közötti jog-viszonyokat tisztázó mtl.sodik 
czikkely 15-ik fejezelénél fogva. a kormány lemond az apostoli lega
czia jogáról Sieiliábao, s az egész orszrígban azon jogról, hogy a 
nagyobb javadalmllkra nevezhessen V&f!Y ajánlhasson ; a 16-ik feje
zet eltörli a ldnílyi e x e q ua t u r t vagy p l a c e t-et s a kormány i 
beleegyezés minden egyéb formáját, mely addig az egyházi hatósá
gok reneleleteinek közzétételéhez és végrehr j tásához szük~;éges val n. 
A 17-ik fejezet szerint lelki és fegyelmi dolgokban az egyházi ha
tóságok rendelkezései ellen nims helye az óvásnak vagy telebbezés
nek. A 18-ik fejezet további törvényt helyez kilátásba, mely intéz
kedni fog az ország egyházi javainak ujból rendezése, fenntartása 
és kezelése iránt. 

A kamara megszorítoLta e garancziákat, s t>gy torz törvény 
jött létr~. me ly ki vállaágokat ójt 11. közjog ba, s ószerü menedékhelyi 
intézményt állit az uj kori szabadsági intézmények me11é: nem ru
házza fel föltétlen főbbséggel az államot, de szabad Egyhtí.zat sem 

dekeit, gyakran fognak tartózkodni a kereszténység figyeinek közj)ontjában. Sz. Pé· 
ter igy tette eléje Ró mát még a Szent-földnek is." 
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ulkot a szabad tíllamblln. A biztosításokat, mdyeket egy minit.zte
rium nyujt, ll következő felmondhatja ; s valóban n pnrlamentben 
csakhamar 111.0k megszüntetését rugy módositását hozták szóbn. 

Bármennyire ellenkezni látszottak P tények a közjoggal, min
den hat~tlmat annyira fogva tart a félelem a felturgatástól soját há
zában, hogy egyik sem gondolhat a másikéval, miért is saját gyen
/!('ségöket ll benernavatkozás köpenyérel taknrgatjti.k. Venosta minisz
ter tehát elmondhatt:!: rMi Rómába jöttünk, s nem szegeztek elle
nünk tiltakozást; nem fenntartást, nem semmiféle oly okiratokat, mt'
lyek, mPg ha liöz\·etetlen tények nem is kisérik uzokllt, mint.egy k~r
dés magvául maradnak, mely kérdést előbb utóbb fel lehet ele\·~::

niteni." 
Csupán Francziaország, a jognak még szerencsétlent>égei köze

pett is oltalmazója, tiltakozott a vele kötött szerzödések megsérté:,~:: 

ellen; sok püspök tiltakozá:;t uyujtott be a nemzet-gyüiéshez a ku
tholikusok nevében - "kik szabadságot követelnek a pápa részére, b ogy 
biztositva legyen kétszáz millió katholikus lelkiismeretének sub~~d

sága. Francziaországnak dicsősége, hogy nlindig megőrizte kath. hi
tét s hogy az Egyhtíz termé1;zetes védőjéül tekintette u világ. lgtut 
sok érdeknek védőiire a pápa világi uralma, mely a mellett hogy, 
miként minden más sonverainség, a jog, a. szerződések, a nemzet
közi törvények biztosító alapján nyugszik, még magasabb és meaz
szebb ható érdekeket is érint. A pápa nem olasz inkább mint ausz
triai vagy spauyol. Az ö világi uralma ép oly törvényes batulom, 
mint bármely más, s a mellett m~··g n bh:tonság és béke záloga is 
a többi európai államokra nézve. A zürichi béke, a szeptemberi pou
tozatok, melyeket, felhasználva szerencsétlenségeinket, most azéttép
tek, Francziaország aláirásával valáuuk ellútvu." 

A miniszterium és 'l'hiers, ak koriban a köztársaság feje, azt 
válaszolták, hogy Franczinország csak oly elbatározással tiltakozha
tott volna, hogy ha kell, tettleg is érvényesiti tiltakozását., mit ten
nie akkor nem állott hatalmában. 

A pápa visszavonult u. vatieani palotába, melyel nem is hagyutt 
el többé. Októb. 20-án felfüggesztettnek nyilvánitotta a zsinntot; no
vemberben az öllszel:l főpupokboz egy tillakozállt intézett a subalpini 
kormány tényei ellen, az 1877 mareziusi allocutióban pedig nem 
kivánt egyebet·, csak "teljes és valódi függetlenséget az apostoli tiszt 
gyakorlatában." És mégis egy követ azt vetette szemére, hogy "a 
trónkő\'etelö szerepét játsza"; egy másik pedig kalifának é8 bazug
nak nevezte ób 
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A • Dági uralom me~Ssbéséaek eredményei. 
Ha eddig minden oda irányult. hogy kiforgassák a papát vi

lági uralmából, mi lesz ezután ll. tenni való? Akadtuk még katho
likusok is, kik azt állították. hogy végE't érvén a világi uraloromal 
járó kellemet.lensPgek és megszünvén a fenyegtJtések, a pápa üdvö
sehben teljesithetné lelki tisztét, s jobban védelmezbetné, nem többé 
Bolognát és Spoletót, hanem Krisztnst és az Istent 1). A helyett 

l) Az 1861 márcz. 2l'í·iki ülésben Ca v ou r. azt mondotta, hogy ha a pápa 
elveszti világi uraJm,í.t "a pápaság függellensége sokkal s?.ilitrdabb alapon fog ál
lani, mint jelenleg. Nemcsak, hanem tekintélye hatályosahbá válik, mert nem lesz 
többé kötve a sokféle coucordatumokhoz, s mind ama szerzödésekhez, melyek eddig 
sziikségesek valának és lesznek mindaddig, mig a pápa egyesítve tartja kezében a 
világi és lelki hatalom pálczáját. Mind ama fegyverek, ruelyekkel a polgári ha~
lomnak Olaszországban és másutt el kell magát látnia, fölöslegesekké fognak vilni, 
mihelyt a pápa csupán a lelki hatalomra lesz szoritva. S ugyanazért a~ 3 tekin· 
télye nemcs;tk meg nem fogyatkozik, hanem inkí1bb jóval növekedni fog ama kör
ben, mely egyedül illeti meg at. Ugy hiszem, hogy ez nem azoral bizonyításra, 
e azt gondolom, hogy minden 3szinte katholikusnak, minden papnak, ki buzog a 
vallásért, melynek szolgája, többre kell becsülnie a esclekvés-szabadságot a vallisi 
téren a kiváltságoknál s ma~inál 11 legfObb hatalomnál is a polgári körben. Miért 
is Olaszország, ha megfosztja a pápát világi úralmától, nagyszerű, magasztos, ki
számíthatatlan eredményii dolgot fog véghez vinni, mert az által kiengeszteli a 
pápaságot a polgári hats•lommal, s meger3siti a békét az egyhár. és az állam kö
zött· Az olasz nép kittinilieg katholikus; az olasz. nép soha sem akarta megdön
teni az egyházat, hanem csak ar.t akarta, hogy a világi hatalom átalakuljon . . . 
Ez átalakuláe Olaszországnak forró vágya, de mihelyt az teljesedésbe megy, bátol'· 
kodom erllsiteni, hogy egyetlen nép sem lesz melegebb barátja a pápa függetlea
ségének, az egyház feltétlen szabadságának ; e 11zabadság-elv megegy ez a mi nem
zetünk .valódi hajlamával, s én bizom benne, hogy, ba állapotainkat az egyház 
függetlenségének bár legbuzgóbb pártolóí figyelmes vizsgálat alá veszik, kénytele
nek lesznek beismerni annak igazságát, mit mondottam, s meg kell engedniök, 
hogy a pápa tekintélye, az egyház függetlensége sokkal jobban lesznek biztositva 
huszonhat millió olasz szabad beleegyezésével. u 

Ellenben Thiere 1865-ben igy szólt a törvényhozó testülethez: "Mi fog vaj
jon történni, ba teljesedésbe megy a forradalom, mely most készülllben van? Az 
fog történni, hogy leszállitják a pápát trónjáról, s akkor az egyetemes egyház köz
ponti tekintélye tönkre lesz téve. Azt mondogatják, hogy a pápa, ha leszáll a 
trónról, független lesz. Szerintem, nem lesz többé szabad. Semmiléle nemzet oem 
fogadja el többé a római tekintélyt, ruihelyt az fiigg3vé lesz vagy a fiiggés gyanu
jába esik; a kormányzati egység felbomlik; a pápai tekintély töredékei áthelye
zlSdnek majd Spanyolországra nézve Toledóba, Francziaországra nézve Párizsba, 
Ausztri<Íra nézve Prágába, Grátzba vagy Bécsbe. A szabads;'1g barátaira nézve n 
római kérdé~nek kiilönös Diegoldása lenne azt látni, hogy Párizsba költözik át a 
vallási tekintély. Nekem volt szerenesém ismerni majdnem mindazon fOpapokat, 
kik korunkban Párizs érseki ezékén iiltek ; ismertem azt is, ki 18ft8-ban a torla· 
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azonban csak mé-g nagyobb elkeseredéssei folyt a háború u hit t·b 
istenitisztelet ellen. 

AzonkivüL hogy szaporodtak a bibliai, evangelikus, homil4:'ti
kus társulatok, a katholikus ellenes missiók, és kápolnák magáNal a 
Vatieánnal szemközt is, s gyüjtésekkel, sorsjátéKokkaL jutalmakkal és 
kegydíjakkal igyekeztek a népből kitépni a b a b o n á t, 11. vallásta
lansági forróláz, mely egyházi kérdésekké öltözteti át a politikai ese
ményeket, folytonosan súrlódásokat idézett eló. Leverni a szent ké
peket, megtámadni a templomokat és szétszórni a szent ostyákat, 
bántalmazni a főpapokat, megverni az egyházi iskolák növendékeit, 
kövel dobálni a papi hirlapok szerkesztö helyiségeibe, epével fl:lleresz
tett képtelenségeket hirdetni és nyomtatni ki a pápa, a szent dol
gok, a könyörületesség szent ~öltészete ellen ; felmenteni azt, ki öreg 
pápai zsandárokat vagy szarzeteseket gyilkol meg, s azt ismételgetni 
az újságokban, hogy e gaztettek papi fondorlatok szüleményei, min
dennapi dolog volt 1). 

A pápa több ízben felszólalt ez üzelmek s az erkölcstelenség 
ellen, mely mindiukább növekedett és leplezetlenebbül lépt>tt fel Ró
mában. Aztán a végzetes város e Priamusát, mintán, méltóságából 
mit sem vesztve, megérte kifosztójának halálát, Isten magához szó
litotta (1878 febr.) hogy sokkal irigylendöbb koronát adjon neki an
nál, melyet elvesztett. 

XIII. Leo. Bngeaztellletetleas6g. 
Utóda, XIII. l.eo, szintén siránkozik a szakadás rnialt, mely a 

modern társadalom s Krisztus és az ö Egyháza között tátong; azok
nak, kik kezökben tartják a népek kormány-gyeplöit, ajánlja, ne ves
sék meg a támaszt, melyet csupán az Egyház nyujthat nekik a fe
nyegetö veszedelmek közepett; tilt11kozik az akadályok ellen, melye
ket az olasz kormány & lelki hatalom függetlensége elé gördít; re-

szokon esett el. Emelkedett jellemök, erényeik, tehetségök, mindnyájok iránt n3gy 
tiuteletet keltenek bennem, és még sem akartam volna., hogy bármelyik is közü
lök Francziaországban a katholika egyház élén állott légyen; és tudják önök mi
ért? mert a Notre-Dame igen közel van a 'fuilleries-khez." 

') Prochet, a waldesi egyházat terjesztő bizottsig feje és amaz egyház pap
j a, egy ünnepélyes gyiilés alkalmával felkililtott: n Fájdalom ! Olaszorszlig a. pro
testantismus sebétól nem maradt megkimél ve." Rivista. cristiana. 379 lap. 

18il9-ben a hires Theiner atya munkát irt "A prottBtantismus bef!iteléröl 
Olaszországba, melget a tévedés uj apostolai Róma. jelenlegi körtUményei lelizött 
fondorkodva m~gkisérlettek, pagy a kath. Egyház a prolestansok bizonyságaival 
Pédelmezve." ·• 
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ményli a keleti l'gyhúz:lk uj életre kelését., az ülrlii:r.éseknek Német
és Oro~zországban m~gszünését s azon van. hogy helyreállitsa az 
1-'gyhilz és il.llil.m közöt.t létező \·iszonyo~:bun a rendet. Tnrlós. E>n
ge~zlelékc•ny, de szilárd. igyekszik jó lábra állani a hatalmakbl. a 
nélkül hogy lemondana a jogró!, vngy iguzolná az iga.zsil.gta)llnsá~ot, 
vagy engedrn~nyeht tenne a térelylyel f'zemközt; D I-'m. hanem tf,. 

rekw;se felemelni a keresztény c-salil.rlot és ujból felvirágoztatni a 
helyes bölcseleti tanulmányokat , melyek kt'•pesPk )('gyenek helyt 
állani az ~rtelmi (·s erkölcsi küzdelemben, s megmutatni. ho,~ty nz 
Egyiláz a királyi lakoknál fs p11.rlamenteknél mugnsztosaiJb épület. 
melyben nem hangzanak a poli1ika ezivódilsai t;s a forradalmak 
üvöltései, Lianem az irn;íd~;á.g és kereszt~ny megudás esendje terül 
el aiJban. 

Az egyház világi uralmának megszakadása, nkt\.r jónak, ak{u· 
rosznnk, vagy próbakönek látszassék arra nézve, hogy t>gysége nem 
ered vilúgi birtokokhól és nugyságokból, bevégzelt tény, és szüksé
ges lesz alk~tlmazkodni ahhoz , \'agy megnyugodni 11bban 1), oly 
módon, hogy 11- taí.r~ada~lmi jobblét 1w.ármazzék abból, helyreállitván 
az ös:!zhangui a polgári és vallálli rend, az olasz egység és ~ kath. 
egység között: s megmutatni, hogy 11z Ö11zinle hit ~s a felvil1lgosult 
vallál! uum esak megtérnek a vnlódi szabadelvüséggPl, vagyis az 
egyenlüséggel ~s testvéril;éggel, hlinem al11pjokul is l'zolgá.lnak ezeknek. 

') Egy kön.rvLen, mely mostawiLau ntm csekély Z;Ljt iitött, s melyben egy 
olyan védelmezi az egyh;\zat, ki nem hisz ab lJ ali, a kövelkezöket olvassuk: "A for
radalom s a k;Lth. párt kiizdelembcn vannak. A korm;Ínyfonna, a szabadság, a 
nemzetiség kérdései csakhamar háltéJ·be fognak szorului e legfllbb kérdés mellett : 
a régi pártoskódások elenyészendnek, s windenikünk kéuytelen lesz á.lhist foglalni 
a. két tábor egyikében, melyek dühösen fognak egymásra rohanni. Ha ez összeüt
közés kiegyeztethetetlcu ellenLétekiJöl szánoaznék, nem volna egyéb mit tenni, rnint 
fájlalni a dolgot, belenyugodni a kikerülhetetlenbe és színt vallani. De a fonadal· 
mat és az egyhá1.at csak ijzeuvedélyek, félreértés, s nem alapos ellentétek választ
ják el egymástól." OW~er Emil, L' Égli,;e et l' Éla t. 

Rattazzi ltí72 márcz. 16-án igy s~ólt a kamaníban: "Ha megigérteUJ volna, 
hogy nem rnegyek Rómába, ha C:Sak nem erkölC:Si eszkö:tök segélyével, azon napon, 
melyen Róma kapuit ágytíval kcllctt volna '•elöl'llöm, lemondottam volna a hata
lomról." 

Jóval előbb Machiavelli: ,.Ha. én a nyoh;zadik stázadba.u római polgár s 
Aistulf hadseregétal Rómá.l.an bezárva vagyok vala, a longobard király utálatos 
szavaira, ki azt i'araucsolta, hogy nyissák meg elötte a porta salariat, s élve '\'agy 
halva szolgáltassák ki neki a pápát, nem akartam volua meghajolni , hamindj:írt 
abból n legnag,robl.• has1.on luíramlott volna is Olaszországra." 
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IX. 

N a g y-B r i t a n n i a. 

Miként minden czivódásnál találkozik bujtogató, ki. ha nPm 
kezdi, ~zitja, terjeszti, rnegtapsolja nzt, ngy minden felforgatásnál 
vagy forradalomban találkl)zunk Angolorszá.gga.l, akár a hivatalossat 
ukár a mnp:ánzóvnl, m~g ha nem tünik is ki világosan érdek(>, rnely 
nhból :í.ll, hogy fpgy,rerrket adjon el vngy piaczot szerezzen gyá.rt
mányainak. 

Már töbu ~>gy sziÍ.1.1Ulánál annak, hogy forradalma, hosszas és 
VPrengzö viszontagságokon keresztül, befeje1.ódött, s igy bnj nélkül 
meglábuihatta az njakat, gyakt·an intézvt' és f•'kezve azokat. Egyedül 
r.z az ar. orsr.úg Európnhan, mely ellen tnd állani a rosz kormánynak, 
a nrlkül, hogy letérne a törv.:nyes utról, bizva a jövöbe, s megmu
tatva, hogy nem a szolgasá.g az, mi megérll'li nr. ernhereket a. sza.
bnrlstígra, hanem hogy ennek haxr.nálnt:í.lum tanulja mt>g az ember, 
mik•'nt kell élni azznl. 

Harmincznégy millió lakos mnllett ténylegr.s hadserege 128 ezer 
sorkatonából, és 81 ezH tengen~szböl áll, s adóssága 705 millió font. 
sterlingre megy. 

London, 709 nt>gysr.ög mórföldnyinél (miglia) nagyobb teriile
ten, négy millió lakost számit, kik között több zsiiló vun mint egész 
Palaestinában, több kat.holikns mint Rúm:í.bsm, tiibb iriandi mint. 
Dublinban, több skót mint Eliinbnrgbun. Körülbelill háromszázzal 
szaporodik naponk.>nt a n•\pess~g száma, mimlen öt pllrrzre t>.gy 
sziiletPs ~s minden nyolcz perrw> f':f!_Y lHllálozás esvén : 28 er.er 
utcza áll nyitvtl IL közforgnlomnak, s min1len •'vh•\n 9000 uj ház 
épül. A J,ondon-híil mf!ll(ltti kikötö naponként er.er hajót és kilencz 
ezer tf>ngerrszt fogad bt>. A posta-keriiietekben évenként 238 millió 
levelet hordanak szét, nem számítva a hirlapoklit 1). A rendörség 
lajstromaib!LD 120,000 szokásos gonosztPvö van feljegyer.ve; évenként 
38,000 iszákos fordul meg a rPndörségi tisztviselök elöt.t. Köriilbelül 
egy millió lakos sommifélf': egyházi törv•'nyt nem tart 2). 

l) Rowl;md-Hill (t 1879) reform-billje elött, mely l() ceutime-ban szabta 
meg a lcvél-vitl'l-dij;ít, n:r. egész kinílyságbnu 4028 posta-l;ída volt; most van 
2'i,767; 18,881 hívntal 4'i,947 IÍS7.tvisclövel; s 1871-;-l.oan a fe!;,dott lllvelek és le
velezö-lapok száma meghn lr.dt.a n z cg.,v williárdot: mPly S7.ámloól ?.71,800,000 J,on
dom·a eRik. 

2) Chu1•ch of En,qland. Tempel'f/IICP Chi'OIIÍCle. 
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Brit poUUka. 
A kormány lehető Jpgkevésbbé beavatkozó, hagyva, hogy min

den társadalmi lény képviselve legyen; nem foj~_ia el a szabadelvü 
törekvéseket, melyek a torykat ugy mint a wbigeket vezérlik, mely 
pártok már útalakúláson mentek keresztül. A parlament kerüli az el
vont eszméket PS keresi az életbevágókat; gondoskodásának tárgyát 
nem annyira a törvt=>nyek módositása, mint inkább a vasutak, a táv
irók, a bankjegyek kibocsátása, a gabona-bevitel képezik. 

Forradalmak helyett tehát békés fejlődésnek örvend az ország, 
s mindig vnn türelme, hogy bevárja t=>s megérlelje a reformokat. Har
mincz évnél tovább folyt a tárgyalás, mielőtt elt.iltották a néger-ke
reskedést; ugyanannyi évig vitatkoztak a gyarmati r11.bszolgaság el
törlése, ötvPnig a katholikusok felszabadítása, harminczig a törvényes 
egyház kiváltságának megszüntetése · fölött, és hosszú időbe került, 
mig létre jött az. 1866-iki választási reformtörvény, mely nagyban 
tágított a választó jogot megszoritó kötelékeken, bizonyos föltételek 
mallett válnsztási joggal ruházta fel ugy a ház- mint a fóldbérlöket, 
s nrányosabbó. tette a városok és a grófságok által választandó kép
viselök számát. 

A T im es, e roppant fontosságú világia p, igy irt egy kor: "Re
méljük, hogy száz év mulva Anglia ugyanaz lesz, a mi most, az oly 
ország, hol mindenki egész a legmagasabb polczil'!: emelkedhetik ; 
vagy ha azt nem akatja, állapotával megelégedett, jó, boldog polgár 
maradbaL u 

Ha a politikai rendszerről az állam-férfiak után ukaruuk itJie
tet tnC)ndani, kiket az létre hoz, ugy nagy dicséret illeti meg poli
tikájáért Britanoiát, hol igen munkás miniszterek még Horner Odys
seajának fejtegetésére vagy az ékiratok értelmezésére is tudnr~k ma
guknak időt szakasztani. Peel, sokáig eonservativ a torykkal, egy
szerre csak a nagyszerű reformok előharczosává le11z; mintán előhb 

állami okokból visszautasitotta a kalholikm;ok egyenjogúsitá<át, kt'·
söbb az ig11zság-érzettöl vezérelve elfogadja azt; kiterjeszti a válasz
tá&i jogot, elbatározta~ja a szabad gabna-kereskedést, s váratlan ha
lála gyás1.ba ej ti tlZ egész nemzetet. Pa.l merston ( 17 84 -1865) abba 
helyezte államférfiúi érdemét, hogy nem oldotta meg a belkérdésekl't. 
s külső bonyodalmak által igyekezett elvonni azoktól a figyelmet, a 
szitó szerepét játszván e végből más ors~ágok minden ziirzavarában; 
megvetöje a királyoknak és s~erződéseknek, ócsárlott mindenkit, ösz
szekuszált mindent, hogy megc~lllja N apol eo nt és rá.s~cdje a pá pát; 
mig bent szabadelvüséget fitogtatott, kint beleegyezését adta az el-
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nyom:í.shoz, bújtagatott mindenütt, és nem hozott rendbe semmit. A 
közvélemény ellene nyil<ttkozoU, s igy, ll királynő kegyének daczára, 
megbukot,t, és Derby foglalta el helyét, ki oda irányozta törekvését, 
hogy ujra felemelje az országot a külföld szemében: ~zabadelvünek 
mutatta magát eljárásában, a zsidókat is bebocsátotta a parlamentbe; 
szélesebb alapra fektette a választási jogot, minél fogva 4:00,000-rel 
szaporodott. a választók száma: egyszersmi od sürgette a. szerződések 
megtartását, s ily módon helytelenítette Piemont eljárását. 

Palmerston csakhamar ismét kormányra jutott, Russel azonban 
sakkban tnrtotta öt. A miniszteri tárt•zát plebf'jusok is elnyerik, mi
lyen~k voltak Pitt, Peel, Canning; 1866-ban D' Israeli jutott minis7.
teri szék be lord Beaconsfield czi m me) felruházva. 

Mind ez idö alatt a nyájas 1'\s igazelmü Victoria királynő ült 
a trónon (1837-töl), támogatva Albert herczegtől (184:0 óta férje), 
ki minden szép vállalatn~k előmozdiLója vala, s kit korai halál ra
gadott f'l 1862-ben Pietének 4:2-ik évében. 

Maga. Anglil~ is nem kevés belső és külsö bajokon ment 
keresztül. Bámulatos heiyzeteiből uralkodik az egész világ felett: 
s birja az egyedüli fö!dlerületeket, hol mt>g lehetséges nngy nem
:~.eteket képezni. ugymint Afnkn. déli vt>gcsúcsát, Ausztrália mérst>
kelt t>galju részét, és északi Amerikát. KP.tszáz millió alattvalót tart 
féken t>s zsiÍ.kmónyol ki csupán 40 ezer európai segélyével, de M
boru idején inkáb!, veszndt>lmtit'fl s:r.olgálttának azok mint javára. 
Gyarmatainak majdnem tt>ljes közigazgatási szabadságot enged, s a. 
négy millib lnko~t számító Canadábnn G7-ben parlamenti kormány
zatot hozott be. Gyarmatokat igyekszik alapítani a Sunda-Szigetten
geren s Borneo partjain, ez utóbbi helyen a Hollandiának 1824-ben 
biztositott jogok ellenére, fontosnak találván ama szigetet mint olyat, 
mely Singapore és Hong-Kong között fekszik. A jóreményfoki gyar
matot folytonosan háborgatják a kafferek. 

Anglia nem áll többé sebr.zbetetleniil hajó-falai mögött, hogy 
kihívólag viselhéLné magát a sziÍ.razfölddel szemközt. s roppant gya
rapodása. sokasitja a pontokat, hol hozzMérht.'tó lesz a fegyvereknek. 
Főleg Oroszországgal áll surlódásban , mely hatalom, miutá.n el
foglalta Samarkandot es Koklandot, ujabban a berlini szerződésnél 

fogva. birtokába vette a Karsi erő;;;séget, s igy most már uralkodik 
ll Konstantinápoly és Perzsia között vezető uton, mely a.z M.siai ke
reskedelem utja :o; iránya lesz a vasutn11·k is, mely ös".ze fogj11. kötni 
Keletet Nyug11tt11l. S u b<ir nagyon alkalmas Cyprus megszerzésé
nél is has:r.nosl\bb lesz Angliám ut;zve az, hogy kiig11.zitha.tta hatá.-



rait Ázsiában egy oly ellenséggrl szt\mben, mely lassan és ellenáll
hatatlrmnl, miként n láva, közeledik felt>je. 

India folyvást nj hitborukra k1;nyszeriti öt.. Napier meghódi
tottil a Sind fm t, roP-ly renrlezve ~~; polgnrositva lett. 1849-ben vé
res lázadós rtí.zkódtatta mag P~ntishabot, aztán 57-ben a benszülött 
hadsereg felló.zailt, nagy csapáRokat m•;rve az angolokra. A következo 
ÁVbPn Indink birtok-joga a Ttí.rsulatról, mely nzokat. mindig csak a 
neki szükséges nyer:;; anyagok termelői gyanánt nÁzte, törvényhozn
silag 1\ koronám szó.llolt ó.t; aztán a királynét "lndh1k császára" 
czinJmel ruházták fel 1). Chinában és .Japánbnn szintén viselt hábo
rukat; ugyanugy Zanzibarban az asbnntikkal, és Theodor király 
ellen (t 1868) Abessiniábao, hol a Veres-tenger partján n~mi fog
lnlást tct.t Jl~gyiptom mellet.t: minapában meg a jóremr.nyfoki zuluk
kal volt küzdelme, melyben, azonkivüL hogy sok ember-élet elveszett, 
hetenkint 12 milliút hllett költenie. Bár mennyibe kerül is, a 
szervezett ero mindig ~yöz: de a legroszabb a dologban az, hogy a. 
Ieveretés I!Ziikségkr\p boszut. von magn után. 

lrland. Fémek. 
Midön Anglia 11. kath. Irianilot tL protestimsuk segfilyÁvel meg

hódította, a földterilletP.ket elkobozttt az angol Urt\k javára, kik nem 
laknak az orsztí.gban, s a ptébániai javakat anglikán papoknak adta 
tí.t, kik 11 milliónyi év-jövedelmet. húznak, mindamell~>tt hogy a 
katholikusok sznmn 6 milJoiórn. megy, a mindt>n más f~>lekezetbeliek 

pedig csa.k 700,000-en vannak. De a nép, sarkal va a.z éhsPgtöl éH 
a földesurn.k 1.sarnokságától, kik esa.ládi ugy mint vallási PS polgúri 
életökbP-n el!ykép elnyomják a búlt')ket, forrarlalmakba.n tör ki. fil'· 

lyekPt csak fegyvP-res erovel lehAt P-lnyomni. 
Az AmPriknba kiköltözött irlandinkhól <l. .lt'eniHk egyesiilrJt.e 

alaknlt, kik Canadában s~natnssal és nemzetgyiil•!ssel biró t!Í.rsulatot. 
kép~>znek, s nagy bnogon hirrletik, hogy 200,000 fpgyveressel és 300 
ágy•'•val rendelkeznek lrlnnrl teljes fiiggetlens~gt;nek kivivása véget.t. 
Az elv, melyet 1848-ban O'Brien állitott fel. ki az Aml::'rikába köl
tözött iriandiakat 1\ Feni név al11tt egyesit.rt.te, a social-rommnnismns, 
s a társniatha belépő tagok ~sküt tettek, mely igy hangzott: "lsten 
szioe előtt eskiiszöm, hogy magamat. Anglia királynéja iní.nt hlisfigre 

1) Angol Indiának a képviselöhá1. elé terjesztelt pénzügyi mérlegél.Jöl azt 
látjuk, hogy 77-78-ra az ösazes jövedelem i'í9 millió font sterlinget, 78-79-re pe
dig G4 milliót tett G~ nüllio kiad;í~ ~lleuéb~u. A 77 -i ki .:hség H'/2 millió vest.le
Eéget okozott, azouki\'ül hogy 700 ezer sőt talán egy 111illió emhcr i~ elha.lt. Xégy 
Íl< fél milliót kö1.munld1kra fordítottak, irt~ oem értve a va~utabt 
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és alávetésre 11emmiképen nem kötele1.em, 11 minden erómböl azon 
leszek, hogy Iriandban fiiggetlen kö1.társa.st\g jöjjön létre. Az elsö 
n.dott jelre kész vagyok fpgyvert ragadni és harc1.ba menni. Föltét
Jen engedelmességet igérek feljebbvalóimnak "s a legm~lyebb titok
tartá.qt mind az iránt, mi a társulatot illeti. 11 

1866 október f.s november hónapjaiban némely titokzatos ide
geoP.ket IP-betett. látni barangoini Iriandban: fegyverekről, gyujtó 
bombákról, földalatti helyisi-gekben összehalmozott görög-tüz-készle
tekröl beszéltek, melyeket a rendörség fölfedezett. Az angolokkal 
szemben idegenkedő déli pásztor-népség tárt karokkal fogadta a 
féni bujtogatókat, kik minden hajón érkeztek titkon Amerikából, s 
kik amnya.t szórtak a földmüvesek és munkások között, megvásárol
ták a nmdöt·ségi ügyészeket, s magában a hadsei·egben is toborzot
tak hivekf't. Egynémely szolgák figyelmeztették az urakat, hogy 
résen álljanak, s némP.ly bérlök azon reményöket fejí'zték ki, hogy 
rövid időn felosztják maguk között uraik javait. A n glia tehát forra
dalommal állott szemközt otthon, mintán oly sok forradalmat szított 
Európa egyéb országaiban; de erős lévén, Indiában kivivott győzel
meinél fogva, 40 ezer önkénytesböJ álló hadsereget fegyverezett fel, 
és ~ikerült neki ismét elfojtani a lázadást; o zonban a régi igazság
talanság l'sirája még mindig él t). És mindemellett az angol mi-

') Stuart Mill, hireR 11zabadelvü nemzetgazdasági iró, Anglia ls Irlaml fel
irahí munkácskájában behatólag foglalkozik e vitás iigygyel. "Minden embernyom
b~n legalább egyszer eléltérbe lép a kérdés : mi a teendő l1·landdal ? 11 minden ily 
alkalommal megzavarja az a nemzet eszét és lelkiismeretét. Most félelmesebben lép 
az fel azon siJiyositó köriilmén}·nél fogva, hogy váratlanul jél. Az irek elégületlen
sége Azokásos, s némel.vek, nem tudom miféle eredeti grengeségnek tulajdonitják 
azt, mely az it· jellemnek sajáija. völna. De a szabadelvtiek a rég_i, soha jóv:i nem 
tett iga1.ságtalauságoknak tulajdonitották azt. Anglia évszázadok óta stíi}'OS igát vo
natotllrlanddal, melyet háromszor bódított meg teljesen: elsél izben, hogy felgazd:t
gil$on némel.v angol hamlmas urakat és irlandiakat, kik ama1.0k pátthivPi valának; 
másod izben, hogy egy ellensége~ hierarchiát javadalmazzon; harmad izben pedig 
angol és skót gyarmato~oknak dobta oda :íldozatul, kik elfoglalták azt mint hódi
tott földet, hogy féken tartsik ott a benszülötteket. A lenszövést kivén, melr ipar
ággal épen ama gy:nmatosok foglalkoztak, Iriand kézmDiparát szándékoRan kiszo
ritott."' A11glia, hogy az angol gyártmányoknak s1.erezr.en piaczot. 

A k~tholikus hitet valló irlandiak igen nagy többségét, a limericki szerzél
déA daczára, megfoszlották politikai és majdnem m inde n polgári jogaitól R arra 
kárhoztatták, hogy munkálja a földet és urainak adja be annak Jövedelmét. Egy 
nemr.et, mely igy bánik alattvalóival, Azámitbat-e viAzonzásul szeretelre. Hiábavaló 
dolog lenne sr.emiigyre venni az enyhiUl körülményeket, hogy mentege11siik ez il!':t7.
Rágtalanságokat." 

XIX. 10 
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niszterek és hirlapok Nápoly és Ausztria zsarnoksága ellen sztíjas
koduak. 

Bmaootpatto. - ÁUamegyház. 
A héber nemzetiségü D' lsradi, s a páp<\i uralommal szemben 

igen ellenségesen érző Gladstone támogatták az irlandiak igazságos 
követelését a jogtalan vagyonkobzás eltöriPse iránt: egy protestana 
gyülekezet, egy buzgó anglikán indítványára, leverte a protest~tn 'l 

-hitdüh zsarnokságát. És nem is arról van itt szó, hogy, miként 
Olaszországban, kifoszszanak né Lány szerzetesl, hog-y akadályozzanak 
nehány püspököt a szegények segélyzésében, hogy elüzúk a kórhl\
zakból a szeretet-nővéreket s az iskolákból a baruabitákat vagy má~ 
tanitó testületeket: hanem arról, hogy világiasitsttnak kétezer millió 
értékü jószágokat, melyeket az anglikán egyhúz bir, s melyt>k évi 
tizenegy millió jöredelmet adnak. Az anglikán egyház azonban nem 
lenne teljesen kifosztva; s a G ladstone által juv11slatba howtt dis t> n
d o w me n t szerint is, a ténylegPs java.dalmasok egész életökön át 
élveznék javadalmaikat, hogy aztán halálukkor az állam rendelkezé
sére hagynák az ősi egyház bitorolt birtokait. De midőn arról volt 
szó, hogy fisszaadjanak ily roppant tömegü birtokokat a katholikus 
papságnak, ez elutasította az ajánlatot-, kijelentvén, hogy nem fogad 
el semmiféle kárpótlást a kormánytól, kész lévén szegényül élui a 
szegény nép között. 

Azonban 1869 julius havában az iriandi katholikus papság a 
javadalmazásokrn nézve az anglikánnal egyeujoguvá lett. Elvel>ztette 
törvényerejét a bill, mely megtiltotta a köz-tiszh·iselöknek himtalnk 
jelvényeivel lenni jelen a mllásos ténykedéseknél; Clomuel vóros 
polgármeatere a misén ugyanazon ünnepélyességgel jelent meg, mely 
a sz. Péter és Pál templomban szokásos, R Power tisztelendő lÍr be
szédet tartott a lélekemelö látvány fölött "mely az ir n~p szemei elé 
tárúl, midőu háromszáz év után most ltí.tja döször első tisztviselöjét 
a templomban hivatala jelvényeivel feldiszitre." Féuyesebb uap volt 
az Dublinbun, midöu 1868 január ötödik vasárnapján, az 1688-iki 
forradalom után első ízben látták a katholikus polgármeatert ünne
pélyesen megjelenni a székesegyházban: Cuilen bíboros főpap vé
gezte az isteniszolgálatot, s egy megható beszédben örömét' fejezte 
ki a szerenesés esemény fölött; a vallási egyenlőség e diadala -
mondá - nem titkos társulatoknak, nem a tör tauának, nem fegyreres 
ellená.lló.snak a hatalommal szemközt köszönhető ; ne szünjenek meg 
a hivek ezután sem imádkor-ni s hasr,nálni az eszközöket., melyeket n 
törvény megenged. 
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Angliára súlyos bajok származtak a roppant örökségekkel szem
közt uralkodó pauperismusból ; a munkások megm.:lgujúló szövetsége
iböl, az iizlet pangásá.ból, a gyapot hiányából; minél fogva nagy
szeríí bukások állottak be s elment a kedv az iparos vállalkozások
tól a pénzzel, mely gyiimölcsözetlenül kezdett heverni a bankban, 
annyira, hogy 67-ben a tökekamat kétszáztólira ~;zállott alá. Említést 
érdemel a pénzügyi reform czéljából alakult Tnrsulat, melynek tö
rekvése törv~nyes eszközökkel jobb gazdálkodnst hozni be az orszá
gos költekez~sekbe, sa birtok- és jöverlelmi egyenes adók méltányo
sabb rendszerét mozditani elő a közveteit adók igazs1ígtalan és bo
nyolult rendszere helyett. Kimutatásainak egyikt'·böl azt látjuk, hogy 
2140 egyén 38,875,522 acre (100 O méter) teriiletnek ura, vagyis 
az egyesült királyság egész földterüldének felét birja. 

Az oly nagy üzleti elfoglaltság, s egy teljesen anyagelvü böl
cselet daczára, Anglia megőrizte a valláso~ érzületet, a bonnau élénk: 
belső egyenetlenkedé,;ek erednek. A katholikut;ok felszabadításának 
kirívása után, számtalan felekezetek maradtak még, melyek sok dol
got adnak eliutézni valót; magában az állam-egyházhan is van ma
gas és alsó egyház, és a ritualh:!lá.k és az angol-katholikusok, kikhez 
a toryk vonzódnak, mig a whigek protestaosok : s ezeken kivül ott 
vannak a quakerek és methodisták , kik mostanában inkább az 
irgalmasság cselekedeteivel foglalkoznak, mínt a szertartásokkal. A 
puseisták, czélul tüzvén maguk elé visszatérni a keresztényGég elsö 
századuihoz, nagyon közel jutottak n katholikus hiszemekhez, s né
melyek winden megszoritás nélkül elfogadták azúkat. 1859-ben létre 
jött az angol egyház egyesülése. .Az oltáriszPntséguen Krisztus tes
tének \'alódi jelenlétéről felvetett kl\rMs a ritualismust szülte, mely 
külsö tényekkel akar kifejezést adni a hitnek. Ekkor aztán vita. ke
letkezett a fölött, kell-e gyakorolni u fül-gyónást, el kell-e fogadni a 
sz. Athanaz-féle symbolumot, s innen viLdaskodások, üldözések, pe
rek, kérelmF:zések, zsinatok. 

Nagyobb a félel«.>m a katholicismus elömenetelétöl, mely vnllás 
valóban gyarapodóban van. A katholikus hierarl'hitL dortor Watson 
'famns lincolni püspök halálával elenyé~zett ott 1584 szept. ~7-én. 

Angliát akkor XV. Gergely egy apostoli helyettes gondjaira bizta 
(1623 mú.rcz. 13). 1688 január 30-im XI. Incze négy kerületet ala
kított, melyek azóta nyolezra 11zaporodtak. IX. Pius 1850 ~;zept. 29-én 
helyrenllitot.ta a katholikus hierarrhiát, westminsteri érr:;ekké a tudó~:~ 
Wiseman billorost nevezvén, kinek ut/)da Manning cardinalis lett, 
megtért pusehstá R-s gondolkozó fö. 

ll)* 
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Gladstone, ki gyülöli a pápákat miként gyülölte a Bourbonokat, 
azzal vádolta a p:í.pa-hiveket, hogy fenyegetik a hazai alkotmányt s 
a királynő koronáját, miáltal növelte a hivatalos félelmeket s a né
pies előitélete ket. Manning válaszolt a vádra: "A felerőszakolt hit 
képmutatás Isten fS az emberflk előtt. Ha az angol katholikusok 
holnap a hatalom polczára jutnának , semmiféle büntető törvP.nyt 
nem hoznó.nak, hogy hitök elfogadására kényszeritsék, nem, még 
«sak a végre Rem, hogy bármely előnytől megfoszszák a nem katho
likusokat.. Ha a katholikusok holnap legerősebbekké lennének az 
országban , politikai hatalmokat nem használnák fel arrn., hogy 
nyugtalanitsák honiHársaikat a néhány század óta l;ülönbözö hisze
mekben, templomaikban, collegiumaikban, iskoláikban." S minap.á
ban egy lakomáa a walesi herezegre emelvén poharát, örömét fejev.te 
ki a fölött, hogy az uralkodó-ház és az angol nép oly gyakran jő

nek érintkezésbe, mert 1ly módún tudomásra jutnak ennek szüksé
gei s am11nnak eréaye, és azonositják magukat a kölcsönös érdekek
ben és rokonérzelmekben. 

Az oktatás mindig fiiggetlen vala az államtól, s nem létezett 
ott az oktatásügyi miniszteriumnak megfelelő hívatal egész 1870-ig, 
midón uj rendszert (E d n c a t i o n a c t) léptettek életbe, egyezöt az
zal, melyet. Francziaországban, Olaszorsz~gban, Németországban, 
Amerikában fogadott el az á.llam, a családi szabl\dság rovására. Ad
dig azt tartották, hogy a nevelésnek vallásos elven kell alapulnia, 
a különft'·le felekezetíi papság nagyban foglalkozott a:r. oktatással 1 

millió és millió font sterlingre menö összegeket forditottak arra, fő

leg az anglikán, mely leggazdagabb. Most iakolai-bivalalokat (b o
a. r d s of s h o o ls) állitottak fel, melyek feladata figyelem me l kisérni, 
vajjon kerületök iskolái elégségesek-e és jó karban vannak-e tartva; 
ha nem, taksákat vetni ki az elemi oktatás előmozdításának érdeké
ben. A helyett, hof:!y a. népoktatásban motatkozó hézagok kitölté
sére szoritkoztn.k volna, csakhamar kitágitották beavatkozá.sftk körét. 
Oly országban, hol legalább százötven felekezet van s mindenik sa
_ját iskolákat állít, mily vallást fog taníttatni az állam, ba ö állitja 
fel az iskolákat? Nem tehettek egyebet, mint hogy mind kizárták 
a vallásokat, a szülökre hagyván, hogy gondoskodjanak gyermekeik 
vallásos neveléséről, ugy mint a táncz- és zenetanításról szokás; sőt 

még a. külön káték elöadását is megtiltották (C o n p e r T em p l e 
am e n d em e n t). 

Rendszeres támadás volt ez a disaidensek résv.éröl a. törvényes 
angol egyház ellen. de végeredményébeQ a neveléR elkereszMnytele-
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nedését vonta az maga után. A felekezetek megkétszerazték bm:gal
mukat & szabad iskolákban, de a sokaság az államiakhoz hajlik, s 
ezek nem kimélik többé a költségeket, minthogy laksá.kkal fedezbe
tik azokat: minden iikola egy-egy növendék re egész 20 líráig emel
kedhetö összegnyi segélyt nyerhet a kormánytól, cs11.k alávesse ma
gát felügyeletének és vi1.sgíLlat11iuak; s n de nominationalisták 
vagyis szabadok mind ~aját, mind a hivatalos iskohí.k fenntnrtásához 
adóv11l kénytelenek járulni. A törvényes egyház egész erej~vel ellene 
szegül ez int&.tkedésnek, de, bár a fennálló 14,500 iskolából eddig 
még 13,000 van birtokában, világos, hogy a rövidebbet fogja húzni 
a világi, ingyene\1, kötelezett oktatással szemben. 

A másodfokú s a magasabb oktatás is mind egyházi vala, s az 
anglikán papság foglalkozött azza.) jobban mint az igehirdetéssel vagy 
a lelkipásztorkodással ; maguknak a világi iskoláknak is van valami 
vallásos szinezetök, s rendesen egyházi f'értiu ítll élökön mint rector 
vagy praefectus, nem igen férvén az angol fejébe, hogyan lehet 
nevelés vallásos alap nélkül. Cs!lkhogy ez utolsó években istentagadó 
iskolák és collegiumok is emelkedtek. Az etoni, winchesteri, west
minsteri, harrowi, bughbyi, chaaterhouse-i hat nagy iskoh~ a pap
ságé; ez adományozza az oxfordi HS rambridgei collegiumokban az 
ingyen-helyeket, s gazdag javadalmakkal jutalmazza a. tanítókat és 
felügyelöket Az oxfordi és cambridgei bámulatos és gazdagon java
dalm~tzott ~gyetemek, melyek az értelmi det központjául szolg~nak, 
teljesen a törvényes egyház rendelkezése alatt íLllanak. 1854-ig csak 
anglikánok nyerhettek 11zokban állomásokat, s azokból kerülnek ki az 
egyházi Ilk, kik uutgasabb polrzok ra akarnl\k jutni. Azóta 11ok más 
függetleo egytJtem jött létre, de valamennyi érzi az anglikán egy
ház befolyását s terjeszti annak eszméit a nemes ifjuság között, 
melyet nll,:t·yszabásu módszerek szerint nevelnek. 

Az ifjuságra tehát befolyással bir a papság; kitünő tanitó-erök
ről gondoskodik, pártolja a vallásos testületeket, melyeket, bármany
nyire ellenkezni látszanak az apai hiszemekkel, mostanában megle
hetösen elterjesztett li. törvt>nyes egyház minte.gy védögátul főfő el
lenfeleivel szemben. 

1879-ben Iriand irányában azon engedményt tették, hogy a. 
katholikusok az uj ~gyetemtJn, me ly a dublini Q u e e n s U n i v e r
si t y helyébe lépett, letehessék a vizsgálatoht, Ita nem járnak is 
a.z elvilágiit.sitott egyetem elöad!Í.saira l): de semmikép sem akartak 

') f:pen eHeuhíte · auuak, mit Sdaloja wiuiszter eröszakult a~ ola.s~onZIÍgi 
papnövendékekre. 



- 150 

beleegyezni abba , hogy a katholikus oktatás segélyben része
süljön. 

S tulajdonképen a harcz szinhelye az iskola ~s az oktatás. Mos
tanában azon vannak, hogy gyengit!iék az egyházi hatalmat az Istent 
kizáró oktatás terjesztésével; de ba sikerülni fog is ez, azért a kor
mány nem válik az oktatás kényurává, miként a mi központosítóink 
ohajtják, kik lábbal tapodják a jogokat és st.okásokat s a családfők 
szabadságát. 

Aagol Irodalom. 
Az angol irodalomban a parlamentnek s a politik1~i hirlapok

nak van fő részök. Bámult szemiéibe (Review) a legnagyobb tudó
sok dolgoznak ; nem hal meg kiválóbb egyéniség, hogy emlékirato
kat (me m o i r s) és levelezéseket ne tennének utána klizzé: melyek 
között különös említést érdemel a herczeg-félj életrajza, a királyné
tól mondva tollba nem keve:sebb okossággal mint meleg érzelemmel. 
A regényirók kevésbbé elvetemültek mint a francziák s inkább meg
közelitik ecsetelésökben a valódi életet (Dickens, Bulwer, Elliot .... ). 
Az ut.azásokban úgy, mint azok Jeirásában az angolok mesterek. 

A müvészet azon v~tn, hogy meg~;zünte~;se Anglia elkülönzését 
a szárazfóldtöl, s e végböJ levegőben függö vagy tengeralatti utat 
igyekszik teremteni a. gözmozdonynak a Manche esatornt\n keresz
tül. Nem hiányoznak nemzetgazdasági irók, kik sötétnek látják ama 
bámulatos ország jövöjét: roert elöállitó ereje tuláradó termékeinek 
nem elégségesek többé a. pia.czok, melyeket felyvást uj vidékeken nyit 
magának; s a nagyobbszerü vásárhelyeken, milyenek India és Ch ina. 
az északamerikaiakban versenyző társra. talál. 

x. 
Török- és Oroszország. 

J. társadalom ellenes Islam. 

Ki tn ondhatta volna meg el ö re 1 821-ben, hogy nehány év 
mulva egész Európa fegyvert fog ragadni az ottoma.n birodalom ép
ségben tartása végett, :; :szövetkezre ezzel patakokban ontja n vért 
és pazarolja pénzét az oktalan krimi háborúban; és hogy az embe
rek, kik meg:szokták csak ugy gondolkozni, a mint a birlapok fújják 
fülökbe, elfogadják majd a török divatok11t, s magaszt11lni fogják a 
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török ujjászületé8t ? 1). De ilyen a7. ember! mindig meg b11gyja ma
gát csalni, vagy esalódni akar, mindig benyelegeti az étket, melyet 
eléje tálalnak a rava.;zok, a hatalmasok s a esöcselt'k bohóczai, kik 
a nép mestereiül tolják fel magukat. 

Az islam kiragadta agy perezre Arabiát a patriarchális felda
raholtság állapotából, hogy irtó háborukba sodo1ja azt, aztán ismét 
az előbbi durva és tespedő barhárságba hagyta visszahanyatlani. A 
bovó nz evangelium apostolai eljutnak, ott megszünik folyni a vér, 
meg a testvái harcz ; polgárosító intf.zmények, oktatás, hierarchia 
jellegzik a haladá~ vallását. Mig a kereszt városokkal hintette be a 
Rajna és az Oder partjait, a musulman görbe l<ardja elpusztította az 
ázsiai városolwt, és sivatagg1í változtatta át a legvirágzóbb tnrlomá
nyokat. Az islam első apostolainak vakbuzgó rendelkezései, egyesül
ten az ö nemzeti alkotmányukkul és vérengző törvénykönyvükkel, a 
gógöt, a megvetést, a kölcsönös gyülöletet, a boszút teszik a társa
dalom elemeiv~. 

Ám ruondog11ssák, hogy u vallások napjainkban kiha.lt~t.k, hogy 
a világ mit liem Ad awk szabályaira, hogy azoknak most már csak 
I~Jten és az ember közölti benső viszonynak kell lenniök, külsö is
teni tisztelet., parancsok, titkok nélkül. Mi tag;~djuk ezt, mi, kiket 
a demokratzia hozz;\szoktatott, hogy ne esak a bölc!!eket, a gazda
gokat, a hatulmasakat vegyük számit1\sba, hanem 8 nagy soka11ágot 
ill ; s megczitfolásnkra elég lenne tekintetbe venni az islam eredmé
nyét 8 polgli.rosociál:i két fő elem~re : a tulajdonra és a. esa.ládm nézve . 
.Mincieu az Istené s következéskPp, annak földi kepviselőjeé; az egye
dek a birtokoknak Cl:iak baszonélvezői, tehát a padisllh önkényétöl 
függnek. Ime ezzel vége a bi1.tonságnak s az öröktiégre való kilátás
nak ; ki tegnap még mint teh~>rhordó szolgált, holnap mint vizir 
fog paran<'solni, s a l~>gdúsabb birtokos koldulni mehet ; nagy ér-

Jo) Az ishw ujkori magasztalói köztil legyenek itt megemlitve Spreager A, 
Das Leben und die Lehre des Jfahommed. Oulnet Edgar, ki a "Kereszté~tyslg 

és a Forradalom" feliratu munk:\.jában a katbolicismust képtelennek nyilvánítja 
arra, hogy véget vesseu a küzdelemnek az evangelium és a korán között. 

Barthélémy Salat-Bilalre, azon értekezésekbeu, malyeket a frauczia aka-
demiában tartolt 186:>-ben. 

B. O. Oolas, La Tw·quie m 1864. 
J. A. •oelher, Sulla missio11e eccle~iastica di Go1·ak-pe1'e. 
&. Weil, Mohammed der P1·ophet. 
W. •ulr, ,Uohammed életéheu azon v~gküvetkeztetésre jut, hog)' Moham

med kardja és a korún a polgárosodásnak, a stal•adságnak ós a bitnek l~gnAgyobb 
ellenségei, mel)'ekkel eddig a világ találkozott, 
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dem ama progressisták szemében, kik a szabadságot összezavarják 
az egyenlőséggeL OU valóban a polgári egyenlőség lökPiates a szü
h:ltési jogokra, az örökségek felosztására, a földbirtokokra, a hh·a
ta.lokra nézve; mindnyája.n egyenlök egy szeni könyvvel szemközt, 
mely a törvényhozó és birói hatalom forrása; mindnyájan egyenlők, 
de egy kényur alatt, ki korlátlanúl rendelkezik élettel és vagyonnal, 
s kit még csak a közvélemény s~m fékez. Az islam szentesiti a nö 
alábbvalóságát, s következéskép a soknejüséget ; és ez eiég arra, 
hogy ne lehessen szó családról. A szultán báremet tarthat; szabad
ságában áll nem kötteLni el született gyermekei köldökét; a trónra 
jutva leöletheti testvéreit, kik verstm y re kelhetnének vele :tz uralomért; 
minderre felhatalmazza őt a szentkönyv, s az utemák és dervisek 
nem hely telenitik eljárását, ha igy tesz; mindez nem kelt iszony t 
a népben, ép ugy mik~nt nem okoznak felháborodást a levágott, a 
karóba huzott fök sem, melyeket a cr:n\szári palota elé tesznek köz
szemlére. S Ázsia legjobb vidékein s Európa. legmosolygóbb részé
ben egész mostanig érvényben vannak a régi formák, melyektől 
Krisztus megváltotta a világot, milyenek: a háremek, a gyermek-rab
lás, az ifJak kiherélése, az uralom a lellkiismeret fölött, egy kényur, 
kinek tó czélja az öntimntarhi.s, ki korlátlanul rendelkezik az alatt
valók javaival, becsületével, életével. A konr:;tantinápolyi é11 ÍBpahani 
királyi lakokon még most is diszítményül azoigálnak a levágott fők 
és fülek; miként Dárius idejében, egy perzsa satrapa most i~:; két 
sorjában elbújtja az embereket és sétálgat e szerencsétlenek között, 
kik fővel a földbe temetve, haldoklásukban kiálló lí~baikk11l rugda
lóznak; és egy nagy tornyot szándékozik emelni csvntvázakból. Elv~ 
l.:ént úll, hogy n nagyúr napjában két emberöléBt ~lövethet el, a nagy 
vizir hatot, és igy lejebb 11z egyszerü vizirig, ki niiJJOnk~nt csak egy 
föt vágathat le minden törvénykezési eljárás nélkül. 

A törökök. 
A musulman kormányok között legroszabb a török , talán az 

európaiak beavatkozásai folytán, v~tgy tltlán azérl, mert uralmát oly 
sok keresztény fölött kell fenntartania 1), kik az európai musulma.n 

') Ninet János ur, alexandriai belga konsnl, nA ke1·eszté11ység a Leca~tte
buu," feliratu munkájában Törökország romlottságát a felsöbb közigazgatásnak s e 
közigazgatás főbb ágai szervezetének tulajdonitja, de ama romlottság ei/Sidézésé
llez más tényezök is nagyban hozzájárultak ö sze1·inte, és pedig: a keresztény ha· 
talmak politikai versenygései Konstantinápolyban, EgyiptolUban, a Libanon tör~ei 
között ; a consu];~tusok visszaélései a levantei állomásokon; az igazság-nyerés le
hetetlensége, mindamellett hogy vau 1•tt 15 vagy 18 consuls~gi követség, melyek 
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lakosság (13 millió) öt tizenharmad részét teszik; mig az egész bi
rodalom 30 milliónyi alattvalója között csak 15 millió a musulman •). 
Mahmud Konstantinápolyban és Meberned Ali Alexandriában refor
málni szándékoznak talán nemzetöket? Nem tehetik azt, ha esak a 
Korán összes parancsait meg nem sértik. A török-barátok (turcophil), 
kik nem hiányoznak, tapsoltak, midőn Abdul Medzsid, az Osman 
uralkodó családból harmincztlgye~ik szultán halála után (1851 jun. 
15) Abd ul Aziz elbocsátotta a hárem hölgyeit; de ime, százötven 
georgiai nőt szedet ö!:lsze, s folytutja testvére pazarlását. 

A tirikök 6s kereszt6ayek. 
Abd ul Medzsid 1854-ben kimondotta a keresztények egyen

lőségót a musulmanokkal a törvényszékek előtt 2), eltörölte a rab-

majdnem minden iigyet a consuisági ítélőszék elé vonhatnak; a csalások, melyllket 
az idegen lobogók előmozdítanak az által, hogy jutalom fejében azokat is fedezik, 
kik az ottomán törvényszékektől fiiggnének; a megvesztegethet6Bég némely elvete
medett kel'esztényeknél, kik a vallás köpenye alatt csempészetet gyakol'olnak, ké
szek lévén azt;~n bemártani a consuiokat vagy a hadihajókat, ba nem látják kielé
gítve túlusig;Í.zott követeléseiket; a nyomol'ult állapot, me ly ben Egyiptom van, e 
valódi fejős tehén nem csak 'föl'ökol'szág hanem igen sok göl'ög 'részére is, kik 
csúsznak másznak Mehemed Ali utóda eUltl, hogy fegyvel' vagy lábbeli szállitás
vagy vasút-ópitési engedélyeket n.ve1jenek, B kik a:.:tán, elöl'e felvévén a pénzt, be 
nem váltják szavokat, vagy l'Osz árH.t szolgáltatnak. Fl'ancziaol'szág, szel'ZÖ e:terint, a 
mi a felmet·lilő összeiitközésekben az igazságszolgáltatást illeti, igen jól viseli m&
gát; de politikai tekintetben azt hiszi, hogy csak Anglia jár el értelmesen, s az 
egekig emeli lord Strafford Redcliffet. ki annyi éven kereszt61 es:.:ével és igazel
müségével a kötelesség hatál'a.i kö:.:ött tudta tal'tani Európa egyéb államainak diplo
ma.táit. Ugy vélekedik tehát, .hogy 'förökors:.:ág 1íjjásziilésére a legjobb és. egyetlen 
mód a uonsulatusi tiszt gyakorlatának gyökeres átalakitása lenne. 

') A birodalom tel'iilete Európában 303,542 négy81.ög kilométel' 13 millió 
lakoBBal; Ázsiában és Afrikában a tel'iilet 9.000,000 D kilométer 18 millió lakos
sal a nomádokon kiviil. 

') Hatti se,·if·nek nevezik az uralkodó rendeletét, mely többnyire az ó alá
irásával van ellátva; fetoa-nak a vallásba vágó vagy jogi határozatot, IDei y a muf
titól vagy a t.öl'vénykezési tisztviselőség.töl el'ed: t'il'lltatt-nak a politikai és közigaz
gatási határozatot, melyet a legfőbb díván hocsat ki. 

Ime az 18:>4 februári fil'man, mely törvénykezési téren a keresztények és mu
sulmanok között jogegyenlőséget állapit rueg. 

nA BZet·etet érzelmétól indítva, melyet népeim il'ányában lsten sugall nekem, 
méltányos gondolkodásomban kereseDI az eszközöket, melyekkel biztositani lehessen 
birodalmam nyugalmát és jólétét. Ily becses eredmények elérése c;\éljából léptek 
életbe a Tanzimat s oly sok más tönények és oda vonatko1.ó szabályzatok, melyek 
már tel'mik iidvö8 gyiimölcsiiket. 

Nem kevésbbé fontos lévén, hogy a töl'vényszéki Hgyekre nézve mindenütt 
egyenliS szabály:.:~tok legyenek érvényben, nehogy alattvalóink kárt ~zcnvedjenck, 
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szo1ga-kereskedést, a gulha.néi hatti sarifben jó szándékra mutató némi 
alkotmányt adott, melyben jóváhagyja a keresztény községeknek 
vagy a. nem musulman hitfelekezP-teknek megelőzőleg engedélyezett 
kiváltságokat és vallási mentességeket; megigéri a.z egyházi járúlé
lwk eltörlését, azok helyett a. papság különbözö ta.gjninak ra.ngfúko
zatához és méHóságához mért megszabott évi fizetést helyezvén ki
látásba ; reményt nyujt, hogy kiigazíttatja a. régi templomokat és 
újakat ~meltet. Megszünteti a fajok között dirott megkülönböztetése
ket és elnevezéseket; minden alattvaló elött, kivétel nélkül, nyitva 

vagy zavarásnak legyenek kitéve, elöijzör Konstantinápolyban, azután Jll:Í.Sutl, keres
kedelmi és rendarségi törvényszék lett felállitva. 

Ez intézkedések ugy alattvalóimra mint az idegenokre nézve üdvös ered
ményeket szülvén, hasonló törvényszékeknek államaim más alkalmas részeiben fel
állit:í.sa iránt a kérdés érett megfontolás végett egy kiilön bizottság elé H!n ter
jesztve, mcly igazsá.giigyi nagy-tanácsom oldala mellett alakult, s melynek jelen
tését mago.ín ruiniszteri tanácsom vette vizsgálat alá. 

Tekintve, hogy e törvényszékek jogköre csak odáig terjed, hogy idegen 
alattvalók it·ányában vétséget elkövet<! alattvalóim, s az ottoman alattvalók ellené
ben lop:ís, gyilkosság vagy más vétség olkövetésér(!J vádolt idegen alattvalók fölött 
itéljen; tekintve, hogy e törvényszékek alakitásának valódi ezélja a gyanúsított, vagy 
a megel<lzö rendszab:~lyok alá esö egyének vétkes voltának, vagy ártatlanságának 
kideritése a az, hogy a méltán vádolt egyének az igazság és törvények sze ri ut el
vegyék biintetésöket s hogy a vétkesek meg legyenek fosztva az eszközökUJJ a tör
vényes büutetés k ikeriilésére, a taná(Js tagjai ugy vélekedtek, hogy jó lesz a kö
vetkez(! intézkedésekben állapodni meg: 

A birodalom némely főbb helyein ig;~.zoló tanács állitandó fel, melynek hi
vatása lesz megvizsgálni az én Magas Portám musulmau, keresztény és bárn1ely 
wás rendii alattvalói között, 8 az én Magas Portáw alattvalói és az idegenek kö
zött kezdett pereket. 

A kormány gondja lesz lassauként tökéletesiteni a megállavitott szabályza
tokat és kellőleg alkalu•azui azokat. 

E tanács tagjainak képes s igazság·érzetökröl és becsületességöki·öl ismert 
embereknek kell lenniök, kiket a helyi nagy-tanács tagjai s más előnyösen is
mert egyének közül fogunk kiszemeltetni, a helyi szükségek szerint egy vagy két 
tollvivöt adván melléjök. 

Elrendelten1, hogy ezen, császári sz.eutesités végell elém terjesztett intézke
dések életbe lépjenek, s e végböJ az illet<! helyekre az emlitett szabályzatnak egy 
egy hitelesitett és megpecsét-elt másolatát menesztetem. Rendelem, hogy az arra 
hivatottak az elfogadott szabályzat rendelkezéseinek megfelel(!leg az ügyeket leheto 
gondosan átvizsgálják s igazságosan és részrehajlás nélkül szabályozzák; hogy a 
vétségeket és kihágásokat felderitsék, 8 hogy az ártatlanok semmiféle zaklatasnak 
ne legyenek kitéve. Gondotok legyen rá, hogy a megállapitott szabályzatokkal el
leukez<!leg semmi ue történjék. 

Tudjátok mtg tehát sat. 
Kelt a gemazi-ul-evvel utolsó napjaiban 1270, (L 8 5 l febr. utolsó napjai). 
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az út minden tisztségre s a polgári és katonai iskolákba; szabad az 
isteni tisztelet minden felekezet résúre, s a bitközs~gek nyilvános 
iskolákat nyithatnak. Vegyes törvényszékek elé utasítja a musulma
nok és keresztény alattvalók között felmarülö kereskedelmi, teoyitö 
és bünügyeket; átalakítja a börtönrendszert; megigéri a rendörség
nek a városokban és vid~keken rendszeresitését ; kimondja az adók 
és terhek, ép ugy mint a kötelességek egyenl6ségét; az idegeneket 
feljogositja, hogy saját nevök alatt birtokolhassanak; a bérrendszer 
helyett az adókat E-gyenes uton akarja behajtatni ; közhasznu mun
kálatok létesitése czéljából külön foldterületek kijelölését veszi tervbe; 
akarja, hogy az állam bilance-a meg legyen szabva és évenként nyil
vánosság elé kerüljön; bankok és más hitelintézetek alapitását sür
geti, hogy igy reformálni lehessen a pénzügyi és monetarius rend
szert; a közlekedés könnyitése s az ország gazdagságának emelése 
végett utak és c::;atoroák építésére hívja fol n figyelmet; 

"Azon törekvésben, hogy elömozditsam alattvalóim jólétét, nem 
fogok tenni semmi megkülönböztetést, s, habár vallásra vagy 
faj r a k ü l ö n b ö?. ök, mindnyájan ugyanazon igazságérzetre, gon
dosaágra és Kitartásra fognak nilJam t11lálni boldogságuk munkálásá.
ban. Az isteni gondviselés által birodalmunk rendelkezésére bocsá
tott gazdagságok szakadatlan fejlesztés~', a jólét valódi elömenetele, 
mely abból császári hatalmam és nagy birodalmam árnyékában min
denkire nézve :,;zülemleni fog, folytonos gondoskodásom tárgyát fog
ják képezni. u 

Az európai minisztereknél szokásos szólamok ezek, s alapjában 
véve amaz alkotmány nem egyéb, mioL a mieink majmolása, mely a 
nagyurat felmenti a felelösségtöl, s az alkotmányos kormányok nagy 
kiadásaira kárhoztatja a birodalmat, a nélkül hogy birna akár azok 
virágzó á.llapotá.val, akár adókivetö és behajtó képességökkeL A köz
jog szarint most már vallás- és faj-egyenlőség volna ott, s a keresz
tények L:épesitve vannak a hivatalokra, de nincs képviseletök, nin
csenek saját tisztviselőik , s a kimondott egyenlőség daczára. nem 
juthatnak bivatalokba, sem a hadseregbe, s mig a törökök a császári 
palotára, 1\ keresztények a consulok lakaira irányozzák tekintetöket, 
csak az idegenek s főleg az oroszok védelmébe helyezve bizalmukat. 
De ha ezek felszólalnak, a szultán mindig csak azt feleli: "Nem 
teszem többé. u 

Mllguk a keresztények között sincs egyetértés; s a maroniták, 
örmények, foczianusok, mechiták különbözőkép tisztelik az Istent és 
különbözö hitágazatokat vallanak. 1860-ban a musulman düh kitört 
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a libanoni keresztények ellen, hol a druzok felkelvén ezrével öldös
ték le a maronitákat, főleg pedig a szerzeteseket, ugy hogy Fralil
e-ziaországnak kellett magát közbe vetnie. 

Egynémely basa kész oU utat egyengetui az európai müveltség 
bevHelének, miot pddául Resbid, ki azonban váratlanul meghalt, vagy 
gyilok áldozata lett. Ifjak jönnek tanulás végett egyetemeinkre, de u 
mint visszatérnek, ismét felülkerekedik bennök a musulma.n termé
szet. - No és aztán az u~ak járbatatlarwk; az nj épithzések ots
mány nyerészkedésre nyujtanak alkalmat; Konstantinápolyban min
dent egy ba.-omia11 csöc~telék intéz; a kormány szemei előtt semmi
féle erkölcsi eszme nem lebeg ; a n~egveszteget.betőség rendszeresitett 
a tisztviselöknél; igazsligot nyerni fölöUe nehéz. És mégis Palmer
aton elég bátor volt a parlamentben azt mondani, hogy 20 év óta 
egyetlen európai állam sem tett oly nagy elöhahtdást mint Török
ors7.ág. 

A vidéki népséget azonban jó Bzinben rajzolják; egészben \'éve 
a törököknél megvan a hit annak különbözö alakjai alatt. s m~>.g 

a lelki vidámság, 1\Z önmegadás en~je s a nyugottság, melyek a hit
ből erednek. E vallá~os lelkület nem csak a mosékban, odahaza, 
sót a táborban is gyakran artzraborulva pontosan végzett imák, ba
nem az istenség irányában táplált ti~zlelet és bizalom amaz érzelme 
által is nyilvánul, mely beszédökön is elömlik. KevésböJ megélnek 
és könnyE"n megdégednek ; nem ismerik a fényüzest, de lakásuk be
rendezésében, kevés házi eszközeik lllakjában, főleg pedig ruháza
tukban és ~>zokás11ikban müvészi érzék, természetes kölLöi ~;zellem 

mutatkozik, mely közöttünk kiveszett. A török v~:~ndégszeretet, a hií
ség kötel~:~zettségeik teljesitesében, könyörületök a szenvedök irányá
ban közmondásos, s bizonyitják ezt a kutak és fomisok, melyeket 
ajtatos musulmanok az utazók kényelmére Ít.Snak; s 3 h9l kutat ásni 
nem l~:~bet, gally11.k árnyékában vizzel telt edényeket helyeznek el, 
ingyen, csupa buzg~tlomból. 

A diplomaták ugy tekintik a töróköt mint egy nllgy beteget; 
láinuuk kellett, miként szolgált az a politika botránykövéül s európai 
hábomk és folytonos nyugtalanságok okául; nem is fognak ezek 
megszünni egy oly népnél, mely sem családdal, sem tulajdon-joggal 
nem bir, t>s annál ink:íbb nem, mert :Mekkából folytonosan szitjó.k 
a gyülöletet ~ szent bá.borut a keresztények ellen. A párizsi béke 
czélj&. a török birodalom épségben tantása vala, a keresztények ol
ta.hnaz&sa p~:~dig folytonos ürügy a beavatkozásra aL Porta ügyeibe. 
De, biLrmennyir~:~ sérti is érzületünket e müveletlen nemzet, maly 
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Európa legszebb tartományait tar~ja megszállva, még sem bátorkod
nak azt megölni vagy megölni hagyni, azon nehézs~g miatt, mely
lyel örükségének kérdé~e jár. Konstantinápoly valóságos kulrsa Eu
rúpa keresked...Jmének .Ázsiával, ugyanazért Anglia nem engedné 
ffiflg, hogy egy erős hatalom uralma alá kerüljön, s ébren őrködik, 

nehogy Francziaország, vagy más tulsúlyra jusson ott. A Dnna tor
kohlta Ausztriára ép ngy mint. Oroszországra nagy vonzó erővel bir. 
Amnz keleti hóditásokkn.l pótolhatná veszteségeit, melyeket szenve
det.t ; Oroszország meg ngy hiszi, az a rendeltetP.se, hogy "Konstanti
nápoly f;Zép egével cserélje fel a hideg sarkot" ; mindig függöben, 
miként a bP.gyi áradat, mely, ha a gát megszak ad, elönti a virléket, 
megszállva tartja a dunai fejerlelemségeket, melyek mindP.n diplo
mata szerelmes pillanhisainak tárgyát k~pezlék, mint oly mezö, mely 
nem sokára döntő kiizdelmek R7.inhelyéül fog szolgálni. 

Azonközben szakadatlanok olt a forradalmak, s a török politi
k~ja abban áll, hogy egyiket a másik ellen uszítja, de ily módon 
már nehány tartomány felszabaditot.la magát ig~ja alól. Szerbia, 
me ly n. sz l á v szabadság előőrse, ép ugy, mikéot Görögorsz:ig a hel
len nek, kiváltságokat és függetlenséget nyert; szintigy részben Ro
mánia, Bosznia, Herrzegovina, Novibazar, keleti Rum.>Jia; Monte
negro, mely, mindamellett bogy alig számlál 100,000 lakost, Ausz
triának és Napoleonnak is ellenállott, 1855-bP.n kiiizte a törököket. 

Szerbla. 
Egy millió szerb, a köztipkori Rasr.ia-ország maradványa, Pl 

11zon a fóldön, melynek nyugatról a Száva és a Dvina, északról a 
Duna, keletről a Timok, délröl a Lepanti és Golia hegységek szol
gálnak határul, kizárva lévén onnan a nissai, Jeskovatii, vranjo.i, 
novibazári, piritesinai és prisreodi pasaságok, melyek szintoly terii
letet foglalnak el. 1805 február havában janicsárokkal kezdett vere
kedés fölkelést idézett elé az országban, melynek élére Czerni György 
állott, ki kfipes volt fenntartani magát és felszabadítani az egész 
Szerbiát.. Szándéka volt neki fellázitani a boszniai keresztényeket, 
s egyesülni a montenegró!akkal, hogy kiszoritsák a törököket, de 
vállalata dugába dőlvén , alkalmat szolgállatott versenytársainak 
az ö vádolására, s azon javaslattal való fellépésre, hogy a hódolás
ban Oroszország iránt keressék a bajból egyedül kivezetö utat: végre 
mégis békére léptek TörökorsEággal, kikötJén Szerbia öakormányza
tát (1812 máj. 28-iki bnkarP-sti szertődP.s): de a törökök 
nem t.örődtP.k a RzerzöiiPs!!P.I, s csapataik, Cselehi Hetfenili varl ve-



158 

:r.érlete alatt, ismét szolgaságba döntötték az országot: s György Ma:
gyarországban keresétt menedékhelyet (1813 október). 

Némelyek folytatták a védelmet, s főleg Obrenovics Milos, ser
tés-pásztor, ki bár sem írni sem olvasni nem tudott, mégis első sze
mélyiséggé nötte ki magát népe között. Kényszerülve lévén egyez
kedni a győzö törökökkel, elfogadta tőlük a kinevezést, mely őt a 
keriiletfö-tisztséggel (o b o r-k n e z e) ruházta fel, sőt ö maga is segi
tett a törököknek leverni a lázadókat. Később, kitiintetvén magát 
ama párt élén, mely a szövetségnek előnyt adó feudalisták ellenében 
a monarchiai egységet akarta, sikerült neki elnyernie Szerbia feje
delmi méltóságát 1817 nov. 9). 

Most már felbontotta a hüb~ri szervezetet, elpusztitolta. a rab
lókat, a1.tán kiüzte a törököket Szerbiából, Belgrádot és hat erössé
p;et kivé\·e, s támogatva Oroszországtól, elismertette magát a Porta ál
tal. A görög háboruban a szerbek nem vettek részt.. Az akermani 
szerzödésben (1826 októb. 14) Oroszország kikötötte a szerbek ré
szére azt, mi iránt a bukaresti szerzödé~;ben megállapodás történt, 
t. i. a határok tágítását, az évi adó megszabásáuak, templomok és 
iskolák építésének jogát, s végre a till\lma.t a törököknek az or
szágban megtelepedése ellen. Milos, ki 1827 óta örökö,s fejedelem
nek volt elismerve, 1835 febr. 2-án, egy erőszakos felkelés után, de
mokratikus szinezetü alkotmányt adott, de ez nem talált elfogadásra; 
s ő, nem tarthatvb.n magát, 1839 jun. 13-án lemondott fia javára. 
Az aristokratikus ármányoknak sikerült megfosztaniok ezt hatalmá
tól, és Sándort, Czerni György fiát, Oroszország kész szolgájá.t ül
tetni helyébe. Az önkénykedő senatus mellözte a nemzeti skupstiuát, 
s megnyirbálta a fejedelem tekintélyét, annyira, hogy a Pvrta ma
gának követelve az itélethozás jogát az állam ellen vétséget elkövetök
kel szemközt (1858), de a nép letetle Sándort s \'issza.hivta az öreg 
és vak Milost, ki ellensége volt a törököknek és az aristokrllcziának. 
Fi11. ~s utóda Mihály meg tudta magának nyerni az aristokmtákat, 
s követelte a törököktől, hogy tarLsák tiszteletben a kötött és Európa 
által garantirozott szerzödéseket: miért is a Portt~ nagy hadsereget 
küldött 1\lontenegróba (1861); pártolta n musulman hatóságok ön
kénykedéseit; megerősítette Belgrádot, hol kitört a forradalom (1862 
jun. 15-16). A törökök megrohanták a keresztényeket, bombázták 
a várost, de miként az utczai harczokban rendesen történni szokott, 
a nép győzött: és különféle ~iszontagságok után congressost hivtak 
egybe, hogy a dolog békés kiegyenlitéséröl értekezzenek. A szerbek 
&:l 1830-iki hatti ~;erif poutos végrehnjtitstit, továbbá Belgrád, Sabatz, 
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Lorniza, Sokol, Ugiza, Szendrő váraknak a törökök részéről kiürité
sét s Jerontásitt követelték, Moldva- és Oláhország állapotába abr
ván helyezni Szerbiát. A szerb sknpstinn 150 tagból áll ; nz állam 
1.340,000 lakost számit, mely számból 27,000 esik Belgrádra. 

Bosznia. 
Bosznia egyike a legeredetibb or~;zágoknak. Lakos~>ága keverék 

mnsulmanokból, keresztényekböl, tzigányokból, kik indiánúl IJeszél
nek, és zsidókból, kik a spanyol- és olaszországi durv n latint használ
ják. A Dinari-A lpe:;ektöl környezre, hegyes mik<'nt Schweiz, s végte
len erdőségek borilják, melyekben medvék (;S farkasok tanyáznak; 
földje igen termékeny s gazd11g ércz-bányákban és aranyban. Kez
detlegesen nyers, tudatlan h.kosai vendégszeretők, szépek, erősek, 

ének- és fegyverkedvelök ; vallásukra n'·szbeo keresztények részben 
roahomedánok; a mi eszm~ink és erkölcseink érthetetlen dolgok ró.
jok nézve. 'l'ekiotélyre az által te$z szert közöttök vn.laki, ha rablóvrí. 
lesz, s a hegységekbe ragy erdőségekbe véve magát daC'zol a dey
jel. A mnsulmanok vakbu1.góan ragaszkodnak öröklött szokása.ikhoz, 
melyeket nem mérsékel a polgárosultság, s vadak miként elődeik, 

~~ régi janicsárok. 1852-ig a hübér-renddzer uralkodott ott; s a raja 
még mindig szolgája. a töröknek, ki igazságtalanul, kegyetlenkedve 
bánik vele, s elnyomja azt testi szolgálatokkal, es adókkal a gabona, 
a hüvelyes vetemény, a dohány, a sertés után, melyek fö kiviteli 
('Zikkeit képezik. Innen a gyakori felkelések, mint p. o. 39-ben, 56-
ban, 58-ba.n, 62-bf'n. 76-ban; s ha a török győz, a rajó.k ezrenként 
menekülnek Magyar- és Horvátországba. 

Természetes, hogy a szlárok sarkalják Ausztriát ama testvéreik 
felszabadítására, de Magyarország ellenzi a dolgot, s mindenki be
látja, mtnnyi vérbe kerülne az. S valamennyi szláv nPp uj életre 
igyekszik ott kelni, s minden kisérletet megtapsol a. polgárosult Eu· 
rópa., mely látja, mik~ot törik széL lassan lassan lánczaikat a ben
szülött népségek s miként szoritja mindinkább össze a görög és ör
mény nemzet Törökországot. 

Ore ta. 
A 3828 négyszög mérföldnyi (lega) területű Creta sziget, mi

dön 1669-ben a törökök járroa alá került, egy millió lakost számi
tott; 1700· ban 'l'ournefort alig talált ott százezret; kétszázezer ke
resztény veszett el n. musnlmanok ka.rdjn. alatt va~y menekült igájok 
elöl; kik között m~jdnem valamennyi velenrzei család. 1856-ban 
pontos felv(·tel szerint 280,000-re ment a lakosok száma:· t.ehát 200 
évnél kevesebb idő alatt semmi más, mint a török uralom következ-
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téuen, ama birodalomnak csak egyetlen tartománya héttir.edet vesr.
tett lakosokban. Emlékeket, utakat, vizver.etékeket, mindent el hagy
tak pusr.tulni, és semmit nem építettek, semmit nem javítottak ; a 
hellén fölkelés idején egy perezre szabadság uralkodott ott; de az 
egyiptomi alkirály fegyverei s az európai jegyzőkönyvek ism.:t visz
sziiJ\Ilitották a kemény szolgaságot .. Török alig van ott 45,000, s ez~>k 
majdnem mindnyájan Canea, Candia és Retymo váro!!okban laknak : 
a falvakban görögök vannak legtöbbt>n. Ha leam.tták vetésöket s elad
ták olajukat, fölkelnek, vagyis megtagadják az adófiz«>tést: össze
gyülekeznek a hegységekben, öröm-tiizeket gyújtanak, ürühúson ven
dPgeskednek, tánczolják a so u z z IÍ t P.s ezéiba lőnek. Zsandilrokat 
küld ellenök a kormányzó? :\ görögök elfogják őket s kr:>zPsekül tart
ják vissza. Ekkor a kormányzó csapatokat és pénzt kér Konstanti
nápolyból; küldenek neki egy pár ezred~>t éR m~>gigérik a pénzt ; 
de ő jelenti, hogy a forradalom átaJános az egész szigeten s DP. ki 
legnlá.bb 25,000 emberre van sr.Uksége. Egy nj f1·egáton Konstanti
nápolyból pasa vagy bey érkf'zik, ki meg van bizva az alkndozás
sal; most már megkezdik a szokott eljárást; a görögök egy vagy 
két ad lm em elWrlését s a kormányzó visszahívását követelik; meg
adják, a mit akarnak; a béke kész, s a görögök visszat~rnek tilzhe· 
lyökhöz, azt mondva maguk közt: "Esztendőre." Uj kormányzó jön, 
ki tneg van bizva, hogy vegye vissza úgy szép csendesen a goro
göktöl azt, mit kierőszakoltak: el're ism~t uj zavarok, uj felkel~s. 

malynek eredroPnye ism~t ugyanaz. 
A biivös kerlekkel s a gnossusi és gortinoi bámulatos l'omok

kal rkeskP.dő sziget, mely gazdag finom tel'mékekben s főleg olajban, 
mihől évenkPnt. tiz millionyi értékig visznek ki, s mi az egész ke
let részére szappan-anyagúl szolgál, emelkedPlt fontosságban a suez; 
fuldszoros átvágása óta. Fölkelvén 58-ban kicsikarta a stokott igé
r-eteket : de nem elPgedve meg azokkal, 66-ban njl'a lázadásban tört 
ki; az európai batalmakat érdekelte a sziget. s rábeszélni igyekel.
tek a szultánt, hogy engedje azt. át Görögországnak. A suitán vo
nakodott, de nem volt annyi ereje, hogy három év alatt alávetbette 
volna a szigetet: mindazáltal Görögországot is meg akarta támadni, 
mely támogatta azt. 

ti'ori OrellorazáCgal, 
Ugyanazon idöben fölkelt Belgrád, Mihály fejedelemmel élén, 

R Boszniában és Herczegovinában 1) is mindenfelé kigyt'1lóban volt 

•) Törökiil Het•ztlc, m\metiil Ht.rzogthum, azl4vúl ErZI!!fO"ina ~ neve ~m" 
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a lázadzís tüze. (1875). A bajok és panaszok annyira szaporodtak, 
hogy, megelőzendök a háborút, Konstantinápolyban összegyülekeztek 
nmaz európai hatalmak képviselői, melsek 56-ban biztositották 'J'ö
rökországot, hogy nem akarnak beliigyeibe avatkozni, s most először 

voltak valamennyien egyetértésben ar. iránt, hogy belügyi intézke
désekre hll kényszeriteni a Portát. De. Bismarkot, Andrássyt, Gor
ts<·hakoffot különbözö nézetek vt>zérH)t,;k, s nem voltak k?pesPk rá
venni a törököt, hogy a szükségeseknek hitt engedménseket meg
adja, s hogy némi európai haderőt fogadjon be addig, mig a követelt 
javítások életbe lrpn~nek. Az utemák mindig ellenzik a.z engedmé
nyeket; Abd ul Azizt letették, ki csakhamar meg-halt; utóda Ma
mud l) rövid ideig tartotta magát, s helyét Abd nl Hammid fog
lalta el. 

Akkor Oroszország, mely egy idő óta mindenképen le akarta 
magáról rázni a párizsi béke által 56-ban re-á rakott lánczokat, át
lépte a Pruthot, s ugyanakkor Örményországba is betört, kijehmt
vén, hogy nincs szándékában hódítani. 'förökorsztí.g, mely basztalanúl .. 
hivatkozott az állami épségét biztosító párizsi szerzödésre, oly erőt ~. 

fejtett ki, milyet senki sem várt tőle. A janicsároknak 1826-ban tör
tént elpusztítása után, reformokat igyekezett behozni a hrLdseregbe, 
daezára azok ellenúsének, kik visszautasitanak minden változtatást, 
rQely a Koránban támaszra nem talál. Az 56-iki hatti humayum 
mindenkire kiterjesztette a hadkötelezettséget., de ez inthkedés csak 
fogás volt, hogy fejadóra tehesseuek szert, miodt>nkinek szabadságá
ban állnill megváltani magát 1100-1800 lirán, a minthogy a ke
res?.tények mindnylijan ugy is tesznek. A7. azóta hiressé lett Molt.ke 
a porosz landwehr módjára. szervezte ott n hadsereget, mely 150,000 
nizamból (tényleg~s szolgálatban )Pvő ~at.ona.) és 181),000 rerlifböl 
( tartalPkos) áll, ha a tervezett keretnek megfelel a valósiLg. A törö
kök már 53-ban hősiesen vis~>lték magukat Silistria és Kars mellett, 
azután 62-beu Herc·zegovina ···s 1\fontenegro ellen; s mo~tanábn.n 

többször meg ert•!k az oroszokn.t, killönösen Plewna körül. 

vidéknek, melv Monteneg1·o, Dalm:iezia, Bosznia, Horvátország között terül el, 
300,01)0 lakossal s Mostar és 'l'rebign~ városokkal. A földbirtok a musulmáuoké, a 
katholikus szli1vok ifJart üznek. Egykor Horválországhoz és Boszni:Lhoz is tartozott 
már, majd Ausztriára sz{al)ott, mel.v a karlovitzi Lékekötés alkalmával 169}1-ben 
Törökorsz:ígnak engedte azt át. 

') .\z alkotm:Íu)' szerint, a Lróut az uralkodóhi1z l.,gidös"'LL tagja foglalja 
~:1, haeR:•k nem örii]t; V. Mamudot 3riiltu~:k nyilv:ínitották, miért is Ab(l ul Ham
mid lett a szullá n. ,De most (1 h7H) azt mondjiLk, kigyóg.vult: ~olfogi:Llja.-c h:ít i~n1ét 

a trónt, vagy joi.JLuak fogják tnlálui eltenni öt láb alól"( 
XIX. ll 
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Egész Európát izgatoltságba hozták ez események: Anglia gya
nakodó szemmel nézte Oroszország közeledését Örményországon át 
az ö indiai birtokaiboz, s a bezikai öbölbe kt;ldötte hajóhadát Ausz
tria magára vállalta Bulgaria féken tartását; mig MontAnegro, Szar
bia, Romania urok ellen forditották fegyveröket. 

A I&D·Itefanol b6ke. 
Az oroszok áthatolván a Balkánon s maguk mögött hagyva 

Drinápolyt, Konstantinápoly ellen nyomultak elöre, elzárván itt a 
Duna völgyét, miként Ázsiában az Eupbrá.tesét. A csatákat egyez
kedések váltották fel; fegyverszünet jött létre, majd conferentiákat 
tartottak ; végre a san-stefanoi béke-okmányban (1878 márcz. 3) 
Oroszország az ö teljes előnyére állapitotta mPg a föltételeket, me
lyek ugyszólván megsemmisítették európai Törökországot , csekély 
területre s ötödfél millió lakosra szoritva azt, mig a felszabadított 
tartományok s főleg Bulgária részére terület-nagyobbitásokl.t kötöt
tek ki. De az összes hatalmak ellenmondottak és ft>gyverkeztek, s 
igy a sa.n-stefanoi szerzöMs megsemmisült ép ugy miként a züri
chi (1879 apr. 21). Poroszország, mely addig nem avatkozott a do
logba, közbelépett ekkor s a berlini congressosban megállapitotta a 
békét. A szerint Törökország visszanyert harmadfél millió alattva
lót, de a hatalmak alkalmatlan gyámkodása mellett, mely minden
féle ármánynak megnyitotta azt. 

Szerbia 400 ezer lakossal gyarapodott, Montenegro és Romá
nia teljesen függetlenekké let.tek. Emez, már 61 óta az egyesitett 
Moldva- és Oláhországból alakítva s az 185a-iki párizsi Rzerzödés 
által alkotmányoiva, 84 ezer lakossal s körülbelül 37,560-48,857 
négyszeg kilométernyi területtel növekszik, habár elvpszti Bessara
biát, mely Törökországra száll vissza; földje igen termékeny, keres
kedelme élénk: s kevéssé látszik jutalmazva lenni ahhoz képest, a 
mit tett. A barczias Montenegro 116 ezer lakossal, 4366-9.\75 
kilométernyi területtel s Antivari tengeri kikötővel gyarapodik. A 
müveltség e tartományokban arányban áll a keresztény elemekkel, 
melyek ott fenntartották magukat, s mig Törökország elveszti ezeket, 
a patriarchalis Bulgária , Szerbia , Örményország uj ne'mzeti életre 
kelnek. 

Bu1gíLria, mely, a Duna, a Fekete-tenger s a Balkánok között 
80,000 négyszeg kilométernyi kiterjedésben, a legnagyobb török bir
tok, s mely Oroszország daczára. a katholikus valláshoz és a bely
hatósági élethez tért vissza, valójában már önkormányzattal biró tar
tomány vala, de akadályozni igyekeztek annak tökéletes elszakadáRát 
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a Portától, mert kedvező helyzetében, a Balkánoktól délre, előbb 

utóbb örökösévé lehetett volna a török birodalomnak: Ausztria azon
ban és Anglia ugy akarták, hogy gátul azoigáljon az, mely vissza
tartsa Oroszországot DrinápolytóL Battenberg Sándor személyében 
alkotmányos királyt adtak e tartománynak, melyet a Balkánok, a 
Duna s a legiöbb török erősségek, Viddin, Varna, Plewna. védelmez
nek, s mely a Fekete-tengeren jó kikötökkel és fontos városok
kal bir. 

A 750,000 lakost számító keleti Ruméliát keresztény kormányzó 
igazgatja, függetlensége azonban a Portától kevéssé szabatosan van 
meghatározva. 

Oroszország Európában semmi terület-nagyobbodást nem nyert; 
Ázsiában nagy területet meghódított, de a szerzödés visszaszoritotta, 
azonban meghagyta birtokában Batumot és Karsot a Fekete-tenger 
mellett. 

Ausztria Boszniát, Herczegovinát és Novibazárt tartja megszállva 
a Porta souverainségének sérelme nélkül, s hagyva, hogy a mina
reteken annak zászlója lengjen, s hogy az imádságokban a szultán 
nevét emlitsék: minden vallás szabad; a jövedelmek a tartomány 
szükségeinek fedezésére maradnak. Véres ellenállás után vetvén meg 
ott lábát, azon lesz, hogy patriarchális közigazgatás segélyével szi
lárditsa állását. S ez az a tér, melyen jövő növekedését eszközöl
heti, mert Bulgária, keleti Rumélia, Bosznia, Herczegovina és No
vibazár hozzá fognak csatlakozni, bármily elismerök is Oroszország 
iránt, malynek függetlenségöket köszönik. 

A berlini békes1..erződés végrehajtásában még mindig igen bo
nyolult nehézségek forognak fenn : Görögország nem elégszik meg 
a hozz~ csatolt területekkel, s Epirust és Janinát követeli: Románia, 
arra kényszerítve, hogy polgárjogot adjon 400 ezer zsidónak, aggo
dalommal van eltelve a veszedelem miatt, mely ebből népességére 
származhatik. Örményország, Kis-Ázsia, Rumélia, Candia vitákra 
adnak okot : Németország Rhodusra kacsingat; de, miként minden 
congressusban, az egyesült hatalmaknak méltányossági elveket kel
lett elismerniök, melyeket magán érdekből mindenik visszautasit; 
milyenek a vallás- és lelkiismereti szabadság, az állam világisága, 
a kereskedésben az idegenek és nemzetbeliek egyenjogusitása. 

Szóval, a mint ujra alakultak a keresztény nemzetek, úgy fo
gyott folyvást Törökország; Európában 528,033 négszeg kilométer
nyi területr~l 33~,168 kilométernyire szorult össze; népessége 13 
millióról 9-re szállott alá, ha még Boszniát és Herczegovinát oda 

u• 
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s1.ámitj11k is. Az ázsiai birtokok bi1.tositva vannak reszere, de ottani, 
három millióra menö keresztény alattvalói szellemileg jóval felűl ál
lanak a musulmanokon. 

Cypras. 
Cyprus, a feniC'1.iek és a ~sidók Chetimje, hová a görögök a 

szerelern isteneinek szék~t belyezték s boi Cyprinának a paphusi 
és amatuntai híres templomokat emelték, utólsó maradványa volt a 
latin C'sászárságnak Keleten. Midőn a1. utolsó Lusignaoo eljegyezte 
a velenezei Cornaro Katalint, a velenezei köztársaság, hogy megtisz
telje őt, lányává fogadta a jegyest. s ily módon örökösévé lett és 
birta a ~zigetet 1489-től 1570-ig, midön a PorLa kiragadta azt ke-
7.ei közül. A török kormány ('Sak azon volt., hogy minél inkább ki
zsákmányolja a müvelhetö földekbeo, bányákban, erdöségekben, ke
reskedelemben gazdag szigetet, nem törődve vele, hogy jó legyen 
a közigazgatás a tizenhat kerületre osztott tartományban, me ly nek fő

városa N ikosia. 
Mikor a törökök kezére került a 9600 O kilométernyi kitel·

jedésű :>ziget, két millió lakos volt ott, most alig van 60,000, kik
nek egy harmada török, a többi görög. .Mostanában a közigazgatást 
ideiglenesen Anglia vt>tte ott keúbe, mely ország folytonosan nö
veli hatalmát a Földközi-tengeren. De hogy ama földet 1) és teng~rt 

hasznosítsa, rendet, utakat, háztLkat., vi1.vezetöket, szóvnl, mindent új
ból kell előteremtenie. Lord Beaconsfield, kit e ::-zerzemény diC'sősége 

illet, mely vérbe nem került, s mely csak azon kötelezettséget rója 
Angliára, hogy Kis-Ázsia tarlományaiban felügyeljen az állapotok 
javítására, igy szólt a felsőháziJan: "A királynő kormányának poli
tikai czélja egyedül az volt, hogy fenntartsa Törökországot mint 
független államot; ugyanez volt Európa czélja is, mindenki meg lé
vén győződve, hogy Törökországot mint hatalmat, bármennyire alá
szállott is, semmisem pótolhatja. Könnyű azt mondogatni, hogy ar. 
ottomao birodalom azon ponton áll, hogy eltünik a föld szinéről. 

De gyakorlati szempontból semmiféle államférfi sem hozhat javas
latba ily megoldást, azon nehézségek miatt, melyek abból szülemle-

1) Sokáig pusztitották a. sáskák oly nagy számban, hogy 68-69-ben 60 mil
liót és nyolcz millió tojást szedtek össze. 

A ceanolai Palma. gróf ásatásRit Citium, Pa.phus, Idalia romjai között igen 
ga.zda.g leletek jutalmazták fenieziai, syrus, 'hellén mnemlékekben, szobrokban, ék
~<zerekben. 
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nének; e birodalom feldarabolása átalános, hosszas és iszonyú há
borút eredményezne" t). 

E beavatkozá:;ok teljest'n megvíLltoztatják a uemzet.közi jogot. 
A krimi háborúig ugy tekintették Törökországot mint lényegesen 
roszat, mint közös ellenséget, melyet leg11lább Európából ki kell űzni; 
s örömmel látták, miként emelik fel keresztény nPpségek élettől nt
gyogó bomlokukat a beréltektöl, oilaliskoktól, némáktól, ulemák.tól 
köro.)'t-zett padi~;ah beretní.lt feje mellett. Ama háború óta azon vol
tak, hogy saját felelőss,;gének érzetére ébreszszék, hogy függetlenít
sék Oroszországtól, hogy kiengeszteljék alattvalóivaL De ezek maguk 
akadályozzák a nem épen jó hirben IÍ.lló reformokat: s aztán a. ha
talmak, melyek flíggetlennek nyilvánitották 'förökországot, szabályo
kat, alkotm!Í.nyokat, határokat erőszakolnak reá. Igaz, hogy m~g van 
jó hadserege; a most már független tartományok kevésbbé fogják 
lázadásokkal nyugtalanilani: s háta. mögött ott v~tn ázsiai Törökor
szág s az összes musulmanok ragaszkodása. De azért e nép, mely
nek életerejét kiszívta. a soknejűség és a szolgaság, fegyver által fog 
elveszni, a miot fegyver által növekedett; s a világ, mely tapBolt a. 
kereszteseknek, a spanyoloknak, a normannoknak, kik vis:;zanyomták 
a musulmanokat Siciliából, lberiából, Magyarországból, örülni fog a 
polgárosultság e diadalának, bármit fecsegnek i:> a diplomaták és 
újságírók. 

XI. 

G ö r ö g o r sz á. g. 

A török iga alól fe~zabadult államok közül Görögország volt 
az, mely leginkább fölkeltette Európ11 rokonérzését s a költök lel-

1) 'l'örökország mostani állapotáról teljes képet nyujt Mac Coen ut-, Our 
11ew P1·otectorate feliratu munklijában. 

Waddington, a. franeáa. köztársaság minisztere, elöadta, mik voltak Fran
cziaot·szág czélzatai egyetértésben a.z összes h:ltalmakkal : "A berlini congressosnak 
new az volt czélja, hogy szétszcdje a török birodalmat, .hanem hogy a sziikséges 
áldozatok meghozás.íval IP-vágván az életre többé nem való tagokat, erösebLé tegye 
annak testét, s képesebbé az ellenállásra a jövő összeütközések ben. Azt mondottuk 
a törököknek: Nektek v n n nak tartományailok, melyek rátok nézve ugyanazok, mik a. 
száraz ágak a fára nézve; szabadilsátok meg magatokat ezektól habozás nélkiil, s 
marad még egy eró\·el teljes, ép, nagysr.erü törzs, melyLöl a világ l('gszebb biro
dalmainak egY,ikét lehet ujból felllmelni." (juJ. 30 1879). 
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kesedését. De a hozzá kötött nagy remények még eddig nem men
tek teljesedéBbe, akár azért, mert nélkülözi a legfontosabb tartomá
nyokat (Epirus és Thessalia), akár, mert nem tudott állandó bel·szer
vezetet adni magának, és nem tudta felhasználni az alkalmakat. 

Egy rabszolga-nép az ö hitében, hazafiságában, kétségbeesé
sében feltalálhatja a hösi erényeket, malyekkel széttörje a lánezokat 
s .fegyvereket kovácsoljon azokból, hogy .kiüzze az idegent; de ahhoz, 
hogy szabályozza a szabadságot és bölcsen éljen azz11l, jellem és tü
relem kell, nagyobb mint annak kivivásához. A kormányt kényurivá 
szervezte az akkori diplomaczia a német Otto alatt, ki 4000 bajor 
katonát tartott helyörségül, s b~jorokból alakitotta a kormány-taná
csot, mely tulajdonkép maga volt a kormány; és más bajorok is 
tódultak oda. szerencsét keresni és hivatalokat foglalni el, melyek 
után .jobban fizették öket, mint a hogy a benszülötteket szokták. A 
vallási viszálkodások, melyek megbecstelenítették a. bizanti császárság 
utolsó perczei t, ujra fel elevenedtek s embert em ber ellen támasztot
tak. A kölcsönök és szabályos adók elviselhetetlenekké váltak a. 
népre nézve, mely hozzá volt szokva a törökök erőszakos rablásához, 
s a garantirozó hatalmak ürügyül használták ezt, hogy beavatkozza
nak a kormányzatha és pártokat támaszszanak. 

A lakosság egy harmada kereskedésből él, mely azonban cse
kély és uj; a töke gyér, s mindamellett, hogy oly sok ott a tenger, 
oly termékeny a talaj, oly tevékeny a nép, nem nyilnak uj keres
kedelmi utak. Athen, melyet a elasaikai visszaemlékezések folytán 
választottak fövárossá, nélkülözi a szükséges föltételeket arra, hogy 
üzleti fö piaczczá váljék. Otto, a tunya és jegyzökönyvi király, az ö 
szolgalelkü minisztereivt~l, Oroszország nyomasztó gyámkodása mel
lett & katonai lázadások között, nem igen volt alkalmatos arra, hogy 
megnyerjen egy nemzetet, mely régi emlékeken csügg s uj vállala
tokra hajlik; mindazáltal harmincz évig tartotta magát, akkor aztán 
egy szép napon, nem minden fondorkodás nélkül az olaszok részé
ről, visszaküldötték országába. Egy nemzet-gyülés ujból átnézte a 
44-iki alkotmányt, s belső zavarok, külsö ármánykodások között s a 
piacz nyomása alatt uj király keresésére indult, s a sehleswigbol
steini Györgyben t.alá.lta azt fel (1862 októb.), ki bevallva, hogy sem 
gyakorlattal, sem képességgel nem bir, lsten kegyelmébe ajánlotta 
magát, ki .támogatja a gyámoltalanokat. 

Csekélyebb lévén népesség.énél, Görögország folyvást a külföldre 
szorúl; kereskedelmi aristokrllcziája künn tartózkodik; Konstantiná
polyban, Smyrnában, Alenndriában, Ocjessában, 'l'riesztben ép úgy 
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mint Marseilleben, Plnizsban, Liverpoolban, N e w-Yorkban görögökre 
találunk; London fö-fő gyarmatuk; a legjobb belső intézményeket 
künn megtelepedett fiainak köszöni Görögország: a Sintí.k, a Varve
kik, a Bernardakik, az Arsakik, a. Sturnarik, a '1'ossitsák oktatás
ügyi és jótékony intézeteket hoztak ott létre; A theneben egyetem 
s szépmüvészeti és régiségi iskola emelkedett ; a bécsi Sina báró esil
lag-vizsgáló intézetet állitott ott fel ; Sakellarios 5395 kötet köny
vet ajáod~kozott s igy megvetette alapját egy könyvtárnak, malyhez 
hozzá járulni Európa tudósai kötelességöknek tartották. 

A finom és eredeti dallamra valló t.ermés:~.etes hajlamot mü
vészileg igyekeznek fejleszteni ottan 1). A nyelv szabályosságot és 
hajlékonysá.got nyervén a parlamenti használatban, gyllkorlatilag el
dőlt a vita a neologok és archaeologok között, s bár a Paja.noti test
vérek mint a régi iskola fejei, egy időre a Jogiosokat vagy tudóso
kat juttatták érvényre, milyenek valának Polisoides, Kantcineias, 
Pa.rdikaris és sok fonadalmi költő ; - Calvi, Cristopulos, Comaro, 
Villa.ros, Sakellarios, Pikkolos, Salomos csakham.ar sikerrel vették 
használatba. n köznyelvet; s szintúgy Tipa.ldo, Ca.ridis, Valoritis ... 
énekelve az erős benyomásokat l! a gyöngéd érzelmeket, új korsza· 
kot nyitottak a görög nyelvnek, mig kevéssel azelőtt egész Atbenig 
albánúl beszéltek. Suzzo Sándor, kit majd istenített, majd meg láb
bal tapodott a közvélemény, melyet ingerelt gúnyjával vagy meg
vesztegetett lelkesedésével, megénekelte a. forradalmat, aztán az 54-iki 
epirusi fölkelést, azután a krimi háborút, eredeti lévén tetteiben úgy 
mint irataiban (t 1863). 

.l Jóal szlgetek. 
Ferde dolognak látszott, hogy a Jóni szigetek Anglia uralma 

alatt maradjanak, de e batalom nem szegte meg a Görögországnak 
tett igéreteket; s a nélkül, hogy u z angol kormány arra akár há
ború, akár a. hatalmak felszólalásai által kényszerítve lett volna, az 
ottani lord fő-biztos parlamentet híván össze, kijelentette, hogy a ki
rálynő hajlandó lemondani a. védő uraságról, s hogy az 1815-iki 
szerzödéshez hozzájárult hatalmak készek ebbe beleegyezni; s meg
kérdezle, kivánnak-e egyesülni Görögországgal (1863 okt.). Igenlő 
lévén a válasz, Anglia elengedte az általa hadi kiadásokra hitelezett 
90,289 font sterlinget s hagyta, hogy a Jóni szigetek 250,000 la
kossal növeljék a. hellen királyságot s nyólcz milliót a.dja.nttk a 23-

1) Souvmir d' tttte mission lllttsicale m G rece et en Orient par L . .l. BOV• 
l&alt·DllOODÜ'&J1 1878. 
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hoz, mely összeg most ama királyság jövedelmét teszi, 483 millió 
adóssággal szemben. 

A hellen királyság alattvalóinak s:táma tehát igy 1.600,000-re 
megy, kik nagyrészt albánok. A lakosNág gyé!', alig 29 ember es
vén egy n~gy:;zeg kilométerre, s a földnek több mint fele müvelet
lenül vagy kopáran hever; pedig hát a földművelés nagyban jutal
mazó. A hellen királyság legujabb eseményei bizonyára nem fogják 
azt nagynak és irigylendőnek feltüntetni régi uraival szemben; sem 
belső ujitása.i, melyek gyakran csak abból állanak, hogy az Európa 
által eldobott ruhákat öltik magukra, s hogy az encyclopedisták 
.könnyed bölcseletét ójtják Bozzaris és Zavella Márk fin.iba, nem lát
szanak többét igérni a törökök reformjaináL Mindig izgatottságban 
tar l ja. az a vágy, hogy megszarezze természetes határui t, s most is, a 
berlini szerzödés alkalmábÓl, követeli 11zokat. Az értelmesség, a ke
reskedelmi tevékenység, a marészség szárazföldön és tengeren, az 
emlékek, eléggé érthetövé teszik, miként haladhatott Görögország, 
annyi visszásság között, mégis ennyire, s igazolják reményeit. De 
szük:;ége. van a békére, s arra, hogy megbilluJjon elszokni a forra
dalmaktóL 

XII. 

E g y i I• t ') m. - A fr i k a. 

Bgylptom. A suezl e~satoroa. 

Törökországgal sors-közösségben áll Egyiptom, mely, bár a 
J:4,áraó-kor h1l.talmi magaslatáról annyira bukott, hogy egyt,;zerü otto
man tartománynyá sülyedt, mégis igen nagy fontossággal bir hely
zeténél és laza függésénél fogva. 

Meberned Ali pasána.k, az ö hosszu és szerenesés uralkodása 
alatt (1805-49), egy perezre az az eszméje tá.m1dt, hogy a török 
polgárosodás élére áll, kivonja magát a szultán fennhatósága alól, 
ügyközös:;égbe lép a felkelt görögökkel éti syriaiakhl, s uj életre 
kelti a régi Egyiptomnak ha nem is tudományos birnevét, legalább 
anyagi jólét~t. De nem talált támogatáBra : azonban uralkodóház 
alapi tó jául lehet öt tekinteni, mert kieszközölte, hogy a hatalom 
családjában örökö:; legyen. Utóda, Meberned Said, az ö nyomdoka
ibau járt, meglátogatta ~uróp1í.t 6:2-ben, :> a :>zultán, a régi szokások 
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ellenére, visszaadta neki a ltí.togatást; tanács-testületeket alakitott, 
minil:ztereket alkalmazott, hajózási társulatot hozott létre. Unokája 
és követője a trónon (1863), Ismail, khedive czímet, utódaira nézv~:: 

egyenes örökösödést, az ország közigazgatásában teljes függetlenséget, 
s jogot nyert a hadsereg növelésére, s kölcsönök és kereskedelmi 
szerzödések köt•;~>ére. Az európai müveltség barátja. lévén, csatorná
k3t ásat, intézeteket állit, Khairóban munkás könyvnyomdát tart 
fenn; III. Napoleonnak és a szultánnak egy-egy hadtestet engedett 
át, amannak a mexikói, ennek a yemeni hadjárat idejére, mely ég
aljakat nem igen állják ki az európaiak. 

Igen measzeható esemény volt a suezi földszoros átvágása. 1) E 
csatorna, mely a Vörös-tengert összeköttetésbe hozta a Földközivel, 
1869 szept. 17-én nyilt meg a forgalomnak. A 162 kilométernyi 
hosszú út azon át legalább 30 órába kerül; de 1879 május havá
ban a brit tengerészet E u p h r a t es nev ü u agy hajója 1600 kato
nával 14 óra, 5 percz alatt tette azt meg. Minthogy a csatorna 
1:200 kilométerrel röviditette meg az utat Angolország és lndiák 
között, ~gyiptom igen fontossá válik, és nagy érdekek kivánják, hogy 
szabad mar11djon ez átjárás, mely a végsö Keletet a végsö Nyugat
tal köti össze. 

A haszonvágyó, fényüzö, gyönyörhajhászó, ujl!ágokon kupó 
khedive zsarolta az országot, anélkül, hogy gyarap1totta volna annak 

1) A bolognai Ghedini J&nos, ki Mehemed Ali szolgálatáb~n állott, a ki 
késöbb visszatérvén hazájába a. kis Rajna szabályozásán, a római mezöség javitá
sáu s a. pontini mocsárok kiszáritásán dolgozott (t 1872), :alaptalannak mutatta. ki 
azon átalános hitet, miutha a. Földközi- és Vörös-tenger szinmagassága között 
különbség volna.. 

A suezi esatorna 162 kilométer hosszú, 100 méter széles, 9 mfter mély, s 
ásatása tiz esztendeig tartott, ~9 april havától 69 decz. hav;íig, mig a Fáraók szá:~~ 

esztendeig dolgoztattak azon. 
1870-ben ~,084,393 lira. ertékü 436,609 tonnányi 489 hajó vette arra titját; 

1878-ban már 31,000,000 értékU 2,269,278 tonnányi 1~93 hajó ment ott keresztül. 
Az olaszok 70-töl 78-ig oda és vissza. 44~-ször tették meg azt az útat, s a. 

szállitmány 70-ben ~795 tonnányi volt 66,000 lira. értékben; 1878-ban már 
685,000 li ra érték O 58,4!)7 tomlányira emelkedett (Bolletino Consola.re ). 

Az lndiákat, Austra.liá.t, a hollaudi birtokokat s Kelet végsö részét érdeklö 
depeseket mind a.z indiai posta. sz;illitja, hetenkint 1400 kilogrammo! tévén a le• 
velek, 11,750 kilogrammot a. nyomta.tváuyok stílya. A posta Suezbe egyenesen Lou
donból érkezik a. Calais csatornán a. Monteenisin és Brindisi u át: s a kiildemények 
egy részét, nyolcz nappal előbb, Southau&ptouba.u t.lszik hajóra, honnan e:~: a gib· 
raltaa·i szoa·osou át veszi títját. Ezután a. posta egyedül a. fra.nczia.országi utat fogja 
követni, Pár is és ,Meudon között. 
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termelő eszközeit ; 1\Z álhtmadósságot annyira felhalmozta, hogy el 
kellett adnia nem csak a csatornát, melynek megvásárlá~áru. az liO

goJok készségesen válltLlkoztak, hanem a mag·án javakat is; s a ha
talmak 11.rra kötelezték, hogy miniszterei között egy angolt és egy 
francziát alkalmazzon, kik szemmel tartsák a közigazgatást. 

S mintbogy a dolgok még úgy is roszúJ mentek, rábirták, hogy 
leköszöojön (1879). Utódától, Mehemet Tewskytöl a szultán megvonja 
az atyjának engedett tá.gkörü hatalmi jogokat, melyek azt majdnem 
függetlenné tették, s korlátozDi akarja önkényét. Ugyanazért a hite
lezök a Portához fordúlnak követeléseikkel, s a hatalmak eÍlenőrizni 
akarják annak pénzügyi kezelését, mig másrészt kivánják, hogy füg
getlen maradjon az az ország, mely oly nagy érintkezésben áll Eu
rópával, s melyhez a Földközi-tenger szabadsága füződik. 

Egyiptomot azonban Abiasinia neguseja (király) fenyegeti. 
Ismeretesek a mesék János papról és az abissiniai kereszté

nyekróL Hogy miként áll a kereszténység, megláthatni Lefebure 
"Voyage en Abisainie (1839-43)w feliratu munkájából. Az ország 
fővárosa Oxoum, a régi nagyság maradványa, mely háború idején is 
mentességnek örvend, s a papság és az iskolák székhelye. Van ott 
egy könyvtár, melynek öre egyenes ágon Salamontól származtatja 
magát, de nem tudjuk, miféle könyvek vannak felügyelete alatt. Le
fábure részletesebben szól egy másik könyvtárról, mely a galJák or
szágában, a Debra-Libanos nevü szent városban található. A szek
rény 500 kötetet ta.rtl\lmazott, mind vallásos tárgyút, s némi évköny
veket a kirá.lyokról. Azon kérdésre, vannak-e orvosi munkák, a pap 
megbotránkozva felelt: "Mit érnek az emberi gyógyszerek ami szen
tünk csodái mellett ?" E szent, Teda Emanout, két év előtt kez
dette csodáit müvelni, malyeknek végtelen a számuk. A hitetlenek 
~gy mélységbe dobták őt, de szárnyai nőttek úgy, hogy ki és a gal
Ják síkságaira repülhetett, kik lelkosedéssel fogadták, s keresztényekké 
lettek. 

Egy törzsfő l. János uéven Abiasinia császárává vetvén fel 
magát (1876) (•zélúl tüzte, hogy lerázza az islam lánczait, érintke
zésbe lép az európai hatalmakkal, s beviszi a polgárosodást amaz 
országba, mely egyedül keresztény egész Afrikában; s akközben 
egyesítgeti a kölönböző tartományokat, melyek 1625 óta Aethiopiát 
képezték vala. 

Meberned Ali meg akarta hódítani Nubiát, hogy aranyat és 
négereket szerezzen onnan, de nem ment túl az északi szélesség 
10-ik fokán, s fia bmail fogságba esvén elevenen megég~:~tve mtílt 
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ki (1822). Az atya tüzzel és vassal állott érette boszút, s Kiri hely
séget F~tzoql tartományban Mehemedopolisnak nevezte el, az egyip· 
tomi uralom és az arab nyelv határáúl s a déli négerek ellen bástyáúl 
jelölvén azt ki. Meberned meghagyt~t, hogy a négerekkel simán kell 
bánni és édesgetni öket, de utóda az ö kegyetlenségével és zsarolá
saival maga ellen haragitolta öket (1859), megnehezítvén ily módon 
Sudan alávutését. 

A 'berber államok. 
A berber államok Algir mt!ghóditá.sa után megszüntek félel

mesek lenni a hajósokra, s rabszolgákúl tartani a keresztényeket, vagy 
kereskedni velök. Marokkóban a vad és gőgös Muley Abd el Lhaman 
27 éven át uralkodott (1832-59), érintkezve ·az európai hatalmak
kal ; eltörölte a rabszolgaságot, miben a. tlmisi bey utánozta őt.(l846). 
De a nép nem szivelhelte Algír meghóditá.sát, s hogy boszút álljon 
a megsértett islamárt, fölkelt és megrobanta a franczia tábórt (1844), 
a honnan háború keletkezett, melyben a francziák bombázták Tan
gert, bevették Mogadort, s az islyi csata után elfogták Abd el Kadert, 
ama fölkelés .költöi hősét. 

Utóda Sidi Mohamed nem igen talált engedelmességre a. ten
geri rablók részéről. Szervezte a. törvényszékeket, alkotmányt adott, 
javításokon fáradozott: egyszersmind fényűzően költekezett és adós
ságokat csinált, úgy hogy a nép fellázadt. 

A Spanyolországon elkövetett sérelmek, mely hatalom ott Ceutat 
birja, háborúra vezettek azzal. 

Egy 71-iki firmán a tunisi heyt a magas Porta vazalljá.nak 
nyilvánitotta, de szabadnak a belső közigazgatásban , ki háború 
esetén segédcsapatokat tartozik kiá.llitani. Az országban ötven ezer 
olaszt számítanak. 

Alglr. 
Al gir kezdetben 'fell tartományra szoritva , lassanként az A t

las begy lábáig, a sivatag széleig s egész, a parttól 800 kilométernyi 
távolságra fekvő El-Goléabig kiterjeszkedett, s folyvást előbbre nyo
múl. Francziaország és a kereszténység polgárosító vagy legalább . 
rendező munká.ja folytonosan de lassan halad. A népesség, mely 
arabok, törökök, mórok, kabylok keveréke, két és fél millió musul
manból és kilenczszázezer francziából áll : miután a gazdagok oda
hagyták a magbóditott hazát, a bátramaradottak kitünő, söt rettene
tes katonákat szolgá.ltattak az utólsó háborúkban ; de az iskolákban 
türelmetlen vakbuzgóságot, s a hivatalokban megvesztegetbetös~g('t 
és ragadozó. hajlamot tanúsítanak : miért is nehezen eszközölhetö llZ 
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összr.olvasztás. 63-han arra gondoltak, hogy kiilön országgá. alakit
ják át: aztán a köztársaság eltörölte ott 11. katonai kormányt, egyen
lősitvén az algíriakat a polgári formákban, melyekre azonban még 
képteleneknek láts:&anak. És aztán a. faj- vagy vallás-eszme soh'sem bal 
ki; némely algíri törzsek ez idétt lázadll.sban vannak a fr.mczia köz
társa~á.g ellen; s a Földközi-tenger partjának egész bosszában ter
jed a nemzeti vagy vallásoa mozgalom, mely szitókra vagy párto
Jókra talál ls maii khediveben s a mekkai buzgó) kodókLan, kik min
dig készek belefújni a szent háború tárogatójába. 

Afrlka. 
Fölfedező utazások Afrikában. 

Afrika sem rejtegetheti most már háromezer mérföldnyi (ola11z) 
homoksivatagait s nem Larthatja az ismeretlenség leplébe burkol v ll. a 
köúp és végvidéki országokat. Bart (t 1864) kikutatla Sudant 1), e 
roppant területet mely északról a Sahará.val, nyugaton Senegambi
ával, keleten az egyiptomi Sudannal Mlen a Lomah hegységekkel 
határos, melyek elválasztják azt GuineatóL Fölkereste a Benin öböli, 
tanúlmsí.ny tárgyává tette a különböző törzseket és a nyelveket, 
melyek eddig m~g nincsenek osztályozva, s a sok barbár és bál
ványimádó államot, melyek folytonos háborúskodásban állanak egy
mással: követte 11. Niger folyását s fürkészte a mandingok földét: 
bejárta a fallábk s a Hoggara begységi tuarikQk vidékeit, kik rémü
letben tartják az utasokat s a szomszédos vidékeket, s magasabb ér
telmiséggel birnak mint ttz arabok ; bolyongott a pálmaerdőkbt'n; 

megismerkedett Tombuctuval. ez igen régi kereskedő és vallásos fö
várossal, hova egykoron Marokkóból tizenhatezer tevéből álló karavú
nok is érkeztek ; bár mióta megszíínt Marokkóhoz tartomi (1800) s 
bambara.i uralom alá került, hanyatlott, ttzért még most i~> 30,000 
lakost számit s vannak útjai és jó kikötője a Nigeren. s gyülekező

helye ~ Tunisból, 'l'ripolisból, Fezből, Marokkóból érkező árúknak, 
melyeket ott aranyért cserélnek ki. Bart látta Bangi királyt is, s a 
Lopez fokot, mely a rabszolgakereskedés legnagyobb piacza ; s min
denfelé vad kényuralmat talált, s naponként száz meg száz embert 

1) Magrebnek neveák a Marokkon, Algiron, TriJ:!Olison alól elterülő na.gy 
vidékeket; Sudannak azt a részt, wel y tovább a központ felé nyúlik ; Nigricziának 
a. négerek-lakta déli vidéket. De ezek csak olyan elfogadott nevezetek, s a határok 
bizonytalanok. 

Afrika uépességéuek számára néZ\'e uem vagyunk tisztában. A legújabL sta.
tisticusok 130 millióra teszik a négereket, 20-J~a. az amitákat, 13-ra a. bautoryka.t 
tMiiller 50-re), 8-ra a fuhhkat, másfélre a nubiaiakat, 50,000-re a hottentottá.kat. 
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látott legyilkolni áldozatúl az istenP.knek. Livingston Dávid, orvos, 
seb~sz, téritő, az egyenlitöi vidéket járta be, s ú~ját eg~sz Európa 
figyelemmel kisérte; s minthogy nem t11dták, mi sors érte, Stanley 
keresésére indúlt, és új fölfedezéseket tett, leírva a különös szokáso
kat, melyek ama kölönböző törzsek között divnak, hol mint átalá
ban a cbamitáknál, a nő van fölényben. Burton látta a nagy keleti 
tavakat. Speck, Grant, Hayes, Mnray, V u.rdon, Cameron, Burton, 
Mage, Say, Oswel, Ov~rbeg, Magyar László, Solleilet, Nachtigal, 
Baker, a bajor Martius (t 1865), Schweinfurt, Winwood Reade, Wa
tencai 1) • • • folytatták ama kutatásokat kiilönböző irányokban· 
Baker volt az első, ki a titokzatos Nilust kifolyni látta a Nyanza 
tóból (1864). Serpa Pinto magas csúcsokat mért mt:'g az egyenlitő 

alatt, s vizeket, melyek onnan erednek. Nyomdokaikat számos más 
utazók és fürkészök követték, olaszok is, s ezek között · Beltrami, . 
Sav01gnan Brazza, az Ogowé folyam kikutatója, Martini, M11tteucci 
és mások, s kereskedelmi központokat keresnek ott, főleg Shoában. 

Hazugoknak bizonyúltak a mondák, melyeknP.l fogva azt hitték, 
hogy a Sabara-sivatag, mely nagyságra fél Európával vetélkedik, 
régtelen síkság, hol igen gyéren vannak az oa1.ok, dögleletes az ég
alj, nincs semmi növényzet, nincs semmiféle kezes állat. A terméket
lennek tartott föld füszereket szolgáltat mint a Moluccák, gyapotot 
mint az Egyesült-államok, kávét mint az Antillák, s úgy találták, 
ho~Z:y a forró égöv minden termékének elöállitására alkalmatos, azon
kivül, hogy még eletant.csontot, kola-diót, viaszt, szennát, tamarindfát, 
mosuszt, füstölőszert, strucz-tollat, mézet, nagy mennyiségü aranyat 
és sót is ád, l.l. mi nincs Sudanban. Igen termekenyak a nagy szám
ban levő oázok, főleg a touatiak három vagy n~gyszáz helységgel s 
ln-Salah nevü várossal, mely a termékek vásárhelye. hol azokat ru
ha-anyagért, csecse-becsékért, fegyverekért, rizsért, sajtért, lábbelie
kért sat. cserélik ki. 

Senegálban, hol a franezilí.k Saint-Louist bi~ják, mézgával és 
elefántcsonttal üznek kereskedést, s vannak ott virágzó városok. 

A szerzödések kötésénél az első, a mit, mintegy előzményül, 

mindig kivánnak, a pálinka és rum. Egy ily szerzödés 1857-benjött 
létre, de AI-Hag-Omar szent háborút támasztott a hitetlenek ellen. 

~'l ~ungo-Parkon ~ 179ií-t.--7), CI·~I'IMton (lb22), Landercn t1827), Gail· 
!ién (1!:128) kivül l:ísd mél( Barth értesitéseit (184!}-!>ii); JBage, Viaggio nel 
S1tda11 occidettlalf; Jales DaYal, L' Algérie; Danyrler, Exploration d11 Sahm·a. 
Le.~ Touaregs tlrt norrl, 1864; Daponeb.et, Le rhemin tiP fer trans.~aha1·ien, 
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Madagasca1·ban, az indiai tenger bejáratánál, igen nagy szen
vadések árán sikerűlt a téritöknek megnyerniök Ramavalona-Manyu
kott királynét, ki rögtön a tíz parancsra alapitott törvénykönyvet 
tett közzé, s megnyitotta országát az idegeneknek. 

A jóreményfoki gyarmat folyvást igen jó szolgálatot tesz az 
angoloknak, de roppant sok pénzbe és vérbe kerüL 

Bar'ltÚ'óg. 
A polgárosodást inkább mint akármi más a közlekedés mozditja 

eJó; s Afrika barbárságát nagyrészt a hozzáférhetés nehézsége okozza. 
Az északi szeleknek kitett északi partokon igen kevés menedékhe· 
lyet találnak a hajók; Algirnak, Marokkonak, Tripolianak nincsenek 
kikötői; télnek idején nem biztos a tu nisi révpart; rosz hirben áll 
a Syrtis; a bambai öbölben hiányzik az ivóviz; s nem könnyü a 
·bemenet Alexandriába; sziklákkal van beszórva és egészségtelen a 
Vörös-tenger partja; veszedelmes az, mely Tangertől Senagaiig nyú
lik; kevéssel jobbak az egyP.nlitótől északra fekvők. Bent a sivatag 
megszakítja a közlekedést. A musulman müveltség be tndott oda ba
tolni s némileg kisebbitette az elszigeteltséget, s innen és talán má.o; 
beköltöz~sekből is, ered az a változatosság, mP.ly az átalliban né
gerekn~:~k nevezett benszülötteken észlelhető; némelyek közülök való
ságos ében-sziníiek mint a Guíneában és Congoban lakók; mások 
barnák mint a kafferek, mások ismét sárgásatk miként a gallák ~s 
bottentotlák ; de a jelleg1.ő vonások mindny~joknál megvannak ; az 
abissiniaia.k az európal fajhoz közelitenek. 

Azonban a legalsóbb fokon állókban is felismerbet& az ember, 
kinek értelmisége teljesen fejletlen ugyan, de kiben van képesség a 
nevelódésre, a gyöngéd érzelemre, a vallá.sosságra, a szégyenérzetre, 
a birtoklásra, csak megszünjenek a háboruk egymás között, s a fé
lelem az egyptomiaktól és az európaiaktól, kik vadállat módjára. 
szomjazzák véröket. 

Ugyanazért minden gond oda irányúl, hogy könnyítve legyen 
a. közlekedés. Ki a suezi csatornát megnyitotta, azon eszmével fog
laikozik, hogy a Földközi-tenger vizét a Sabara-sivatagra vezeti, 
mely egykor tenger volt; vagy, valóbbszinüen, hogy vasutakkal fogja 
azt átszeldelni. Most egy ilyen épiUse forog szóban, mely a Föld
közi-tenger par~jairól s még alkalmasabban Algírból kiindúlva Su
danba, a mondaszerft Tombuctuba s talán Senegalba vezetne. A 
francziákat, kik birják ezt és Algirt, igen nagy érdek füzi e válla
lathoz; s 1879-ben egy, számos tagból álló bizottságot állitottak össze, 
melynelr feladata tanúlmányozni a kivitel lebetóségét és eszközeit, s 
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az eszme az összes földrajzi társulatok részéról tapssal találkozott. 
Mig a német Rohlfs Gerard Tripolisból a Tsad töboz vezetó ut&t tartja 
előnyösebbnek: mások más irányokat ajánlanak, melyek mindenike 
saját fllőnyökkel kínálkozik. 

XIII. 

Ázsia. 

Oblaa. A Tae·plagek. 

Chinában, melyet a mozdúlatlanság országának szokás tartnni, 
számtalan titkos társulat keletkezett~ kivált az 1840-iki háború óta; 
a T r i o. s, mely elnyelte a többieket, meg akarja buktatni a tatlÍr 
uralkodóházat, hogy a nemzeti Miugeket ültesse ismét tró ura. 

Hung-seu-tsuen, szPgény paraszt Canton vidékéről, nagyravá
gyástól ös?.tönözve, magán tanúlásra adta magát, de soha sem sikerül
vén neki kiállania a vizsgálatokat, szenvedélysziilte betegségbe esett, s 
egy benszülütt téritó chinai nyelfre forditott hibliát kölesönözvén 
neki, nagy előszeretettel kezdette azt tan\llmányozni . Úgy hitte, 
hogy az örök Atya megjelent neki fiS beszélt vele, s tanitani és té
ríteni kezdett, s hogy a mandarinoknak boszúsn.got okozzon, a kor
mímynyal elégedetlen embereket gyüjtött maga köré. Ezek egyike a 
Taeping ( átaJános béke) nev ti felekezetet alapította. A hegységekbe 
rablók közé vévén magukat, Hnng-seu-tsuen és Hung-jui tekintélyre 
tettek ott szert s buzgón hirdetni kezdették azt a keveset, a mit a 
kereszténységről, lelkiismeretről, testvériségröl, emberiségről, egyen
lőségről tudtak, de mindezt rsak eszközül a végból, hogy a régi 
chinai világ ellenében egy új zagyvalék és durva vallás-rPnd
szert juttassanak érvényre. A mindenistenlés és észistenlés e fura_ 
keverékében az Atyaisten és a Fiuisten megtartották méltóságukat: 
Szentléleknek Hung-seu-tsuen önmagát nevezte ki. Vallásuk alapja 
11 testvériség; a tanúJtak és nem tanúttak között semmi kiílömbség; 
a hajfonstot és czoffot, mint aféle tatár viseletet szám(\zvén európai 
módon nyírják bajokat ; eltörölték a szigorú szertartásosságot, melyen 
az egész chinai rendszer alapszik, mint példá!Í} a hivatal- és mes
terség-fokozat, mely Chiná.ban megmásithatatlanúl rendszeresitve van 
maga az irás termeszeténél fogva, melynek ismerete szi\li a tudósok 
osztályát, s ezzel együtt a többi osztályok rabszolgaságát s a gondo-
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lat len y ügzött "állapotát, minélfogva lebetetlen ott a lángész röpte, 
vagy a birálat merészsége. 

Az előbbre haladotlaknak vannak látásaik, álmaik, elragadt.atá
saik, közleked~seik az angyalokkal, prófétai kfiprázataik, párbeszél
get~seik Istennel, ki majd leszáll hozzájok, majd magához emeli 
ök~>t. 

Nem szükség kimennünk Európából, hógy tudj11k, miként elég
séges gyakran a merészség a gyözedelemhez. Északnak nyomúlva, a 
Tae-pingek elfoglalták Hang-ynang, Han-kow, H ou-pé városokat, 
melyek vidékeikkel együtt négy millió lakost számítanak. A meghö
kült udvar előhivatta és lefejeztette ama tartomány mandarinját; de 
e chinai eljárá:> nem állitotta mt>g a 'fae-pingeket, kik torább menve 
Nankingot is megvivták és leölték a húsz ezer tatárt, kik ott el
szállásolva valának. 

A siker újabb követöket vonzott Hung-seu-tsuenhez, ki egy 
törvény- és valláskönyvet irt .A me n n y e i ak a r a t s a cs á
szári hatalom nyilatkozatainak könyve" felirattal, s. 
magát Krisztus ifjabb testvérének, s China valódi rsászárának nyil
vánította. Bibliai egyszerüst'·ggel beszéli el ama könyrben, hogyan 
száilott Je ho1.zá egy aprilisi napon az Atyaisten. azután meg a 
Fiúisten, s miként adták neki a kiáltványokat és rendeleteket a vi
lág átalakitása s békéjének me~alapitása \·égett. Ö rendbe szedte ez 
okiratokrtt s kör.li övéivel .hogy hadseregünkllen mindenki, legyen az 
nagy vagy kicsi, férfi vagy nő, ti:-;zt vagy közkatona, ismerje a mi 
égi idősebb testvt"orünk szent ;,karatát és rendeleteit, és senki át ne 
hágja o.zokat akaratosau: mert ama rendeletek a mi •'gi Atyánk s a 
mi idősebb testvérünk lep;fo. tosabb parancsait tartalmazzák." 

Kidolgozta a 'l' a e-p i n g-h a ds e r e g sz e r v e z e t é t is, an
nak tisztjeit a megbódítandó tartományok fejedelmi czimével diszi
tette fel; igen szigorú erkölrsszabályokat. a bzeszes italoktól s a 
mákonytól tartózkodást irt elő ; s lerombolván a pagódá.ko.t és bál
ványokat, s kiirtván a régi babon;ikat, a legnagyobb tisztaság s a 
legteljesebb boldogság VÍI!szatérését hirdette. Ho.di jelvénye a kereszt; 
llitágazatai az emberek egyenlősége, a javak közö;;sége, a sérelmek 
feledése, az lsten akaratján megnyugvás, a testvPri szP-retet. 

Hung-seu-tsnen, magasztalva a siker imádóitól, kik Cbinában 
szintugy számosan vanno.k, miként l!:urópában, miután magát Nankiog
ban megerősítette s e várost a birodalom föváros:í.úl nyilváoitotta, 
egy hadsereget inditott onnan útnak Peking ellen, s érintkezésbe 
lépett az angolokkal, kik bnrbárok ugyan, de hdve~u'lk az ég előtt, 
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mert kitünő ágyúik vannak és megrázkódtatták a chinai birodalmat, 
s mert Krisztust imádják, az új esászár elsőszülöttét. 

A fölkelök durvák, tamílatlanuk, de bár mennyire erőszakosak 

és esztelenek legyenek is, az által, hogy döngetik China rozzant 
épületéuek falait, s a nemzetiség, majd pedig magasabb és kevésbbé 
határozatlan elvek nevében beszélnek, segitenek lerontani a gátakat, 
melyek elkülönítik tólünk amaz igen gazdag s a selyembe göngyöl
getett múmia módjára mozdúlatlan mü\·eltséget; szPttépik a bevett 
szokások ama kibonyolithatutlan pólyáját, mt>ly akadályozza az állam
test szabad mozgását, s egy igazságot hirdetnek, azt, hogy minden, 
a mi ott van, hazugság. És hazugok a gyözt>delmi Jelentések, rue
lyeket a Taepingek ellen küldött badvezérek menesztenek a esá.szár
boz; hazugság maga a császár is, ki rendeleteket b,:,csát ki roppant 
terjedelmü vidékekre, hol már egy másik paranesol; hazugok a hódo
lásról szóló okmányok, melyek lázadó rezérekröl, vagy nagy tarto
mányok rP."zéröl érkeznek hozzája. 

A tartományok, melyek a tbeát ~s selymet termelik, csakha
mar a ltizadók hatalmába estek, úgy hogy az európaiak szükségesnek 
találták Printkezésbe lépni a 1'ae·pingekkel. Az angolok, kik elein
tén nbló-bandáknak, egy maroknyi kalandoroknak rzimezt,;k, a siker 
nagy it~lete után hősök hadseregének nevezték öket. Sok téritö is 
pártjokra állott, mint olyanukha, kiktől föltételezt~k, hogy útban 
\'anunk a kereszt~nység ft>J,>. 

Mikor, 1860 vrgén, lord Elgin oly nagy r.;szt elfoglalt a meny
nyei birodalomból, a 'l'ae-pingek feje irt hozzá, feJszólitván öt, hogy 
vele is hasonló szerzc'idéseket kössön, milyeneket a császárral kötött, 
s hogy segitse öt teJjeszteni azt a. vallást, m~>ly által levt>1te úgy a 
eonfur.zius-féle rationa.listákat, mint Buddha babonás imádóit. V égre 
Tungsei császárnak, 'rso-capo hadvezér erélye s franczia tisztek köz
remüködl:se folyt1'm sikerült leverui öket, visszavenni Nankingot, s 
kivP.geztetni Tienwangot, új fejöket; de követői mint rablók még 
folyvást nyugtalanitják a birodalmat. 

Bar6palak Oblaábaa. 
Ez események közepett, az európai lobogókon ejtett némely 

sérelmek, az üldözések a keresztények elle u s a folytonos roszbisze
müség a szerzödésekben az i d e g e n k u t y á kk a l, a sárgli folyóra 
vezettP.k az angolokut, kik már forrongó.sba hozták volt Chinát úgy 
szomszf.dossngukkal Indiában, mint az áltul, hogy reá enisznkolták 
a részegitö mákonyt, mit termékeiért cserébe csempé~ztek be oda. 
Lord Elgin, jól~ tudván, hogy minden kPnyúri úllnmban n közponlot 

XIX. 12 
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sújtani fődolog, megrohanta Pekinget, s az erélyes védelem dal'zára 
elfoglalta azt, a mikor is tüzet kapott a császári nyári palota, hol 
egy nagyszer!\ 'könyvtár volt elhelyezve, melynek l'supno lajstroma 
százhúz kötetet töltött be; öt ezer más kötet pedig a r é g i és n j 
e h i n a i k 0 p e s ro n n k á k e n c y c l o p e d i á j á t tartalmazta. A z 
egész könyvtár lángok martaléka lett. A lPtre jött békeszerzödt>s 
szerint Kanton, Amoy, Fn-tsen, Ning-po, Shanghai kikötökön kivül, 
melyeket China 43-ban nyitott meg az angolok előtt, még más ki
lencz nyilott most meg azok ~·t>szére. 

1875-ben Kuaog-sn lett császámí 45 millió alattvaló, s azon 
kivül 28 milliónyi adózó nép fölött, milyen 'l'ibet népe is. 

China császáro., úgy látszik, mindeo hatalomnak egyedüli bir
tokosa; de nem lévén képes e mérhetetlen hatalmat a 'közigazgatá.s 
minden részletére egymaga alkalmazni, annak kezelését többP. ke
vésb~é szigorú vizsgálatok után kinevezett és kilencz osztályba külön
zött mandarinokra bizza, kiket kénye szerint visszahivhat. A manda
rinok, közös érdek által összf'fü~we, mintegy nyalábot képeznek, mely
nek szenvedöleges ellenállásán megtörik a császári önkény ; s a esá
szár, ki semmit sem tud hacsak nem az ő útjokon, a legtöbb eset
ben nem bir tudomással engedetlenségök ról. A nemzet néma; sajtó 
nincs; a censo ri hivatal, me ly szintén o. palotától függő tisziviselől<

böl van összeállitva, l'snpa kimélet a kartársak iránt. :Minden man
darin önkényes eljárást követhet tehát, miröl feljebbvalójának vagy 
nines tudomása, vagy ha ,·an is, nem találja sziiksfÍgesnek azt hely
teleniteni : teljesen kifejlett szabályzati rendszer lévén ott uralkodó
ban, az egyéni függetlenség minden lépten-nyomon vn:lamely tör
vénybe, rendelethe ütközik, mely feljogosítja a tisztviselö beavatko
zását. Ily módon a kezdeményezés és haladás s1.elleme el van fojtva; 
azon, vallássá lett eszme, miszerint az ösök elérték a. tök.;]elesség 
tetőpontját., visszatartja a. chinaiakat a haladástól. 

Midön végre a kormány, engedre az erőnek, l'gyezkedni kezdett 
a külhatalmakkal, s az által, hogy elfogadta azok képviselőit Pe
kingben, beismerte, hogy vannak más független uralkodók is, a tiszt
viselők közül igen sokan elhatározták, hogy kiizdenek és akadá
lyozzák a nyugtalan szellemil idegenek betódulásitt, kik képesek len
nének megzavarni öket mindenbatósági nyugalmas szokásnikban ; 
maga a soknság is, mely a többi népeket ~sak rablók és kalózok 
gyiilevész rsoportjrínak tartja, rosz szemmel nézte a venMgeket, s 
hAgyta, hogy távol a partoktól, a mnndnrinok ZHaroló PS ármúny ko d ú 



179 

rendszert léptessenek életbe, me ly a szerzödések daczára, továbbra 
is hoz1.áférhetlenné teszi a birodalom belsejPt .. 

Olllnal állapotok. 
A nyomor átaJános b etegség Chinában. Pekingben hetvenezer

nél több koldúst számítanak, kik testületekbe vannak osztva. Maga 
a császár palotája elött is ta.nyázva, nappal szemtelen tolakodássa!, 
olykor fenyegetésekkel zsarolják ki az alamizsnát a magá.nosoktól, 
főleg a kereskedöktől; éjjel mintegy tizenkét, kevéllsé téres menedék
h~>lyis~gben szorúlnak össze néhány százan, hol olykor nyugvóhelyül 
egy köteg szalmát, s bizonyos évszakokban egy kevés rizst és szenet 
kapnak ; az öregeknek, vagy külö n ös pártfogás útján másoknak is, 
télen egy ruhadarab, nyáron egy legyező jár ki. A roszúJ kezell ál
lami kincstár nem tehet több et : a magán felebaráti szeretet nem 
sokat pótol, m~>rt ritka ott a vagyonos ember s nemzeti hiba az ön
?.Ps és fösvénység. A majdnem végkép elhanyagolt bányák müveMse, 
a nyereséges vállalatok szaporítása, 8 oly intézkedés, mely növeloP. a 
kincstár 8 a vámok bevéte Jeit, milyenröl az idegenekkel szemközt 
már van gondoskodva, seg ithetoének a dolgon. Az angol orvosok s 
a Ningpoban, Tien-tsinben, Pekingben megtelepített franc7.ia szere
tet-nénikék egyenest>bb utakon nagy 8zolgálatokat tesznek. 

A chinai tudósok, ela nm természet-, vegyészet-, orvos-, csillagá
szati tudomány birtokában, durva tévedések, hóbortos mesék bolond
jtd. Oka ennek az irás nehézsége, iszonyú idő- és figyelem-pazarlás
sal járván a gondolat képét viselö s1.nz meg száz jegyeknek, habár 
f'Sa.k tökéletlenül is meg ismeréRe. Az irodalom mutat fel nehány 
eiP.mi értekezP-st a s1.ámtndományról, de az irásbeli számítás igen 
bonyolúlt rendszere nem alkalmas oly számitásoknál, melyekhe1. te
kint~lyes menny illégjegy ek szüks?geF-ek. Mindeu haladós az észlelő 

és Rzabatos tudományokban ki les1. ta){m zárva Cbinából mindaddig, 
mig európai nye l vet nem fogad el, miként némely kereskedők a 
partviMkekon ezt ru ár megtettPk, vagy mig Jegalább szótagos irli.st 
nem alkalmaz Rt~ját nyelv~nek átirására. A téritök már alkalmazták 
a mi abc-énket az annami nyelvre, melynek szerkezete hasonló a 
c hinaihoz és japánhoz. 

Az es1.mer11jzoló irás nem ártott a tiszta képzelern müveinek, 
mert hát a rhinai regényirók igen termékenyek volt.ak, s a költészet 
gazdag és változatos. 

Vallásuk mondhatn i n in cs, R azt a családi élet helyettesíti. . 
Az atya gyakran a esal ád összes tapjnit égybehivja tanácskozás vé
gett, nem Cl'ak polp-RJ·i. hrtJJf•m biint~>tö jo~hatósó~ot is I'!Ytl.korolván; 

• . 12* 
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a családból kizáratás oly bünt4:'tés, melytől igen félnek; a nőt a 
férfinál alacsonyabb'ln állónak tartják. Két hektárnyinál több földet 
senkisem bírhat. Az állam a család hasonlatosságúra van alkotva, a 
fő mindenhatóságával, s a családatyák átaJános sza v aza t- jog{wal. 
Háromszázezer emberből áll a franczia módon szerv4:'zett hadsereg. 

A chinaiak ezrenkint költöznek ki, hogy munkát keressenek; 
három milliót számitanak a Gangesen túl i Indiában, másfÁI milliót 
az angol Birmában, ugyanannyit Siamban, 100.000-ret Singaporban, 
25,000 Malesiában, 180,000 Javában, 80,000-ret Bokharaban; fog
lalkozásuk: teherhordás, kézi munka, kereskeMs vagy ipar. A japá
nokkal ellenkezőleg szivósan ragaszkodnak a ha1.ai ruházathoz ~s 

szokásokhoz, egymás között összeturtanak és elkülönzik magukat az 
idegenektől, s magukkal hordják a ládát, mdyben, ha a halál idegen 
földön éri öket, holt testöket hazájokba vitetik vissza. 1). 

Változás a ebloal mbeltségbeo. 
Oly sok felől megszáll va, s é\'enk int tizenhétezer eúrópai hajót 

fogadva kikötőiben, China maga is módosúl. Pekingben collegiumot 
emeltek (1868), malybeo a külföldi nyelvek PS tudományok birnak 
tanszékekkel, s rendes gőzhajózási közlekedést hoztak létre Singa
por, Pinzang, Batavia, Somarong, Surahaya kikötöiveL A turáni 
müveltségnek el kell buknia az árja polgárosúltság előtt, de a 270 
millió európai érzi, hogy szükséges számításba venni az 535 milliú 
chinait, kik oly sok dologra tanitottak m inket, kik roppant piaczo
kat fognak nyitni termékeinknek, s új lökést adnak majd haladá
sunknak ama nem messze jövőben, midön a rendkivül tevékeny 
chinai faj, mely mioden munkát jótétem.>nykép fogad s értelmesen 
h&:jtja azt végre, rajokat bocsát majd nPmcsak az Antillákra, az oce
ani szigetekre, Califoroiába, a Nevadaba, hanem Amerika mioden 
ví,rosába; s igy e világrész, a helyett., hogy Chi na igazi köfal át ké
peznt\, miként Voltaire vélekedet.t, inkább oly hintkeztisi pont lesz, 
hol az új népek testvéres!ílni fognak a megifjúlandó chinai néppel. 

Japán. 
A mieinktől igen különbözö erkölcsökkel és szokásokkal birt) 

Japán, hol igen értelmesek a benszülöttek, kik mindoyá.jan tudnak 
olvasni, s hol ősrégi a s&:jtó és basználal.ban van annyira, hogy csak 
nem rég IDPg a krimi badjárat története is kijölt ott nyomtatásban, 
az ö 3850 szigetével a legujabb időkig elkülönözve maradt a többi 
világtól. De az Egyesült-Áihtmok, midőn nrai lettek Oregonnak Ás 

l) LáRd Annn11'.~ de l' e:rf>•finp o,·ienf. Mac C:wlhy 111. PgéA1. Chinán kerP~Z

tfil utazott. 
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Cllliforniának, nem tndt11.k megférni ll két Oceán között, s szemöket 
ll japáni szigettengerre vetették, melyet ugyanazon idöben egy rP.sz
röl Oroszor:;zag, más részről Anglia támadtak meg. 

A Chiná.val folytatott háború alaLt Perry hadvezér egy hadjá
ratot hozott javaslatba a. Jobogón 1; a téritökön ejtett sérelmek meg
boazúJása végett, Javaslata megballg~t.tásra találván·, Sba.ngaiba és 
Nangllsakiba. hajózott (1852 nov), öblöket és partokat kuta.tott ki, 
megkisérlette összeköttetéseket hozni létre, B egy telepet alapitani 
Indo-Cbinában, e félszigeten, mely két nu.gy államot fogl~t.l magában, 
a Siami királyságot s a 1'ongkin-, üochinchina és Gambodshaorszá
gokból álló annami cBászárságot. A hollandokat, oroszokat, francziá
kat is érdekelte a szigelt~:~nger Lülönösen pedig lord Elgint, ki itt 
folytatta chinai hadjáratát. V ég ül aszerzödés jött létre, melynél fogv& 
1868. apr. l-től Yeddo és Osacca városok, s Kioga és Nieguta ki.: 
kötöi megnyiltak a kereskedelemnek. 

Miként tudjuk, 1158 ótlt. a lelki uralom a Mikadót, 11. világi 
a 'l'aikunl. illeti. Ez békt\ben ludt1\ tartani a d~t.imiokat, a nagy hü
béresekt~t, kik között az ország fel van osztva. Az Egyet~ült-államok
kal kötött szerződésekre nézve a 1'aikun kikérte az ő tanác1>ukat, de 
nem ILZ európaiakkal kötöttekre nézve, miért is tiltakoztak és erélye
sen felkeltek, de az európai csapatok felsőbbiSége végett vetett a pol
gár-háborúnak. 

Az ország, ama kettős uralom alatt, tul~t.jdonképen ari~;tokrati

kus szövetség; s a v ö r ös köny v egytől egyig Jajatromba veszi a 
nemes daimiokat, kik féltékenységból kiváltságaikra igen ellenséges 
érzületet tanu~;itanak az idegenekkel szemben; a katonákon, con:;u
lokon, kereskedökön nem ritkán elkövetett orgyilkosságok az ö 
müvök. 

1867 -ben a párizsi világkiállitást nehány japán is meglátog~ttta, 
kik ott összebeszéltek, hogy forradalmllt fognak hazájokban támasz
tani, s csakugyan letévén a h\ikunt és daimióit, öldöklések és gyúj
togatások közölt a gyermek Mikádót emelték trónra, kinél azt is ki
vitték, hogy megszünt az udvar idegen ~öveteht fogadni. Eltörülték 
ekkor a daimioi hübériséget, s átalakítolták a büntető tönény
könyvet, lejebb szállitván a főbenjáró esetek számát. 

Bm1zankodva nézte e dolgokat a nép s haragját a kereszténye
ken bütötte, kik szépen megl>zaporodlak már ott, s kik most e:tren
kint estek áldozatúl, főleg téritök és szeretet-nénikék, arról vádolva, 
hogy gyerm~keket ruboinak. mely vádn11k talán az szolgált 1\lapúl, 
Log.> arr: 11 jó l~lk~:~k ·igen ::.ok g.)'t'l"Ultket megmeuteuek, ki~ u ál ol\ 
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nélkül kitéve, vagy rendszeresen meggyilkolva vesznének el. Még 
roszabbra fordúlt a keresztények sorsa, midön kitört a polgár-há
ború. A Satsuma-párt a kormányhoz egy emlékiratot intézett a ke
reszténységnek Japánba bevitele ellen, hamisaknak tüntetve fel an
nak parancsait, nevetségeseknek gyakorlatait, s az egészet ürügynek 
arra, hogy leigázzák az államot. Hasonlitott ez emlékirat ama hir
lapi czikkekbez és munkácskákhoz, malyeket az európai kormimyok 
beavatottjaik i~ltal azoktak közzététetni, hogy izg~&ssák a türelmetlen 
közvéleményt. Csakugyan Kiotóban arról tanácskoztak, miként tegyék 
el láb alól a keresztényeket, Nangasakiban pedig su\zharminezat 
idéztek a kormtí.nyzó palotájába, s miután egy napig ott ácsorogtat
ták, botütésekkel íízték vissza a rokonokat és barátokat, kik oda ki
sérték öket; ·kevéssel azután látták, hogy a folyóhoz vezették Í'H ba-

. jóra szállitották a szerenesétleneket, s többé mit sem ballottak felö
lök. Azt hiszik, hogy a vizbe fojtották öket. Azután halá.lla.l fenyege
tözö kiáltvány jelent meg Rz összes benszülött ~eresztények ellen, és 
~:~okaBodtak o. kivégzések Nangasakiban, Sanadában és másutt. Mindez 
homlokegyenest ellenkezett a szerzödésekkel, miért az európai hatal
mak fegyveresen is tiltakozttLk. 

E zürzavat· sokat ÍLrtott bonfiainknak, kik nagy összegekkel 
mentek Yokobamaba, hogy selyembogiir-tojást vli.s:~roljanak, s nem 
bátorkodtak útra kelni Niegaton át, mely helyre a tulajdonosok sok
kal könnyebben juttathatjtí.k azt el, s mely helyet akkor Aizu ber
czeg, a lázadó daimiok egyike, tartotta megszá.llvu.. 1871-ben, mely 
talán a Jegtermékenyebb év volt, a yokohamai piaczon 1,848, l 48 
csomag tojás került vásárra, mely összegból 650 ezer Olaszországba, 
félannyi Francziaországba jutott. 

Yesso, egy a Japánt képezö nagyobb szigetek közül, utólsó 
menedékbelyök az A i no nevén ismert ös benszülött törzseknek, 
melyek nyomorúlt kunybókban haltí.szatból és vadászatból élnek, s 
külsejökre vadak, de erkölcsökben szelidek. 

A japánok elfoglalták n Lieu-Khieu szigeteket, mi báboritra 
vezethet Cbinával. A jap~nok, kik szenvedélyesen kedvelik a veszé
lyes játékokat ép úgy mint a tanúlást, s keveset törödnek a gazdag
sággal és az élettel, könnyen alkalmazkodnak az európai müveltség
bez, annyira., hogy jellem ök is elveszti eredeti~;égét; kereskedöink, 
külöoösen a gabona-kereskedők, barátkoznak a néppel, s városainkat 
most már japánok látogatják, és tárházainkat az ö árúik töltik. S Yo
kohamllban és Yecldoban már európililag berendezaLt lraszárnyákat, 
frlln('Zia módon felszereJt katonákat, angolszerü tengerészetet, pán-
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czélos hajókat, vizlevezető "'s szenny-csatorn~kat, távírókat, vasuta
kat., gázvilágítást talál az ember. 

1871-ben Svakura miniszter a legfőbb tanác!! három tagja ki
séretében meglátogatta Európát és Olaszországot, s három év múlva 
Amerikán át tért vissza hazájába. Értesitését most nyomják 'l'okio
ban, s érdekes látni, hogyan ítélnek ama barbárok a mi szvkásaink· 
ról és b a r b á r s á g u n k r ó l. 

A viiiig e harmincz évi idő alatt oly gyors változásokon ment 
keresztűl, hogy majdnem közömbösen, vagy o. nélkül hogy érezné 
azok fontosságát, szemJél a jövőre nézve oly nagy kibatású esemé
nyeket, milyen China és Japán átalakulása. 

Ooohlnohlna. Korea. 
Coehinchína húsz millió Jako~:~t ~;zámitó or!!z!Íg, igen termékeny 

földekkel és Saigun nagy fővárossaL A francziák már a mult szá
zad óta birták ott a 'J'urane öblöt, s a kereszténység szép előmene
telt tett; de az utóbbi császárok, s főleg 'fu-duc, kegyetlen törvé
nyeket boztak a keresztényak ellen, s igen sokat irgalmatlan kín
zások ki\zött végezlettek ki. Megfenyítendő a barbárságot, a franczia 
expeditio, támogat va Spanyolországtól és a föllázadt keresztények
től, könnyedén elfoglalta Saigunt, s 'l'u-duc a saigulli szerződésnél 

fogv11. kénytelen volt átengedni Francziaországnak Saigun, Mitbo, 
Bien-House tartományokat s a Pulu Candor szigetet, m!ÍSfél millió 
lakossal; 67-ben ismét más három szigetet. 73 felé Tongkin füg
getlenitette magát, segítve egy francziától, ki fegyvereket szolgálta
tott a. felkelöknek. Francziaország a téritök és szeretet-nénikék se
gélyével polgtí.rositani igyekszik e birtokait, s azon van, hogy a mi 
a b c-én ket állitsa a chinai helyébe ; s Saigunban egy tudós tártla
ságo t alapított. 

A franczia tengernagy Duprés igen előnyös szerzödést kötött 
Annarn királyával, hová gy~trmatokat ültettek át, melyek a rizsen 
kivül, mi ott fő termelési ág, más egyéb termékek elöállítására is 
felhasználják az igen hálás talajt. Korea, mely nagyságra fél Fran
cziaországgal vetélkedik s 12 millió lakost számit, még el van kü
lönitve a világtól, miként nem r"'gibt-n Cbina vala, s hit-ágazat ott 
az idegenek kizárása. Téritök hatolnak be oda, de többnyire gyil
kos balállal muln~Ak ki. 

Közé p-Ázsia. 
KözP.p-Ázsiában, Layardon és Bottán kivül, kik Assyriát ku

tatták át, Mouravieff kapitány, a legmerészebb utazók el!yike, Fellows 
p799-1861)• s a magyar Vámbéry Armin tettek fürkésző ulazáso-
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kat, mely legutóbbi dervisnek öltözve, s áldást és tanácsokat osztva 
a majdnem ismeretlen Khiva, Bokhara, Samarkand országok b<\ ba
tolt (1862), hová nem jutottak el a régiek, s mint nyelv- és termé
szettudós megismertelte azokat Európával s főleg Oroszonmí.ggal. -
Woodtorpe kapitány az Indiától észak-keletre fekvő Miahmi hegy
ségeket járta be ; Harmann hadnagy a Subausiri folyó menetét kö
vette, azt akarván kitudni, vajjon a Bramaputra éH a Saupu, 'l'ibet 
nagy folyója, ugyanegy-e? G ill Perzsia keleti határain utazott; 
Biount A n na Bagdadban éa a sivatagon jin t; az orosz Prschewalsky 
és Pylzow 1870-ben Kiustából indúlva Sziberián, Mongolon;zágon és 
'l'ibeten át utaztak eg.ísz Pekingig. 

Ama roppant kiterjedésit földet, mely a Kaspi-tengertől a chi
nai határokig, déli Sziberia sivatagaitól Perzsia-ig és Afghanistanig 
terül el, oroszok 1-s angolok tanúlmá.nyozzák és kisérik figyelemmel. 
Amazoknak mindig örsereget kellett tlt.rlaniok határaikon, hogy véd
jék magukat. a vad s különösen a turkornau népek pusztító betöré~;ei 

ellen, 1:1 las~anként elönyomúlva bekebelezték azokat, közeledve ily 
módon egy részről Chináboz, az által, hogy elfoglalták az Amou rt, 
mely Tartariából oda folyik; más részről Indiához, melyet most már 
csak Afghanistan hegyei s a hen~ti erősség védelmeznek, ~:; Oroszor
~;zág mint.egy észrevétlenül már megvetette lábát az abó Jaxarlet> 
völgyeiben, a khirgisek ~:~ivatagain, aztán Kbivában, Kokhandban, 
sőt tovább Alghanistan határain is, mely vidék, India és Perzsia 
között, minden hóditónak csatasíkúl szolgál. 68 után Bokharával volt 
viszálkodása, megszerezte az Oxus folyó torkolata mellett fekvö Sa
mMkandot, mely egy az islam szent városai közül, s Tarnerlan idi'
jében a keleti miiveltség központja vala. A Syr Dariá.n már gözösök 
járnak: és nagy a beköltözköMs az oro~:~zok rt>széröl, kik rendet 
visznek be oda, őrködnek a nyugalom fölött, erősségeket építenek, t> 
Moskvát összeköttetésbe hozzák Orenburggal és 'l'ashkenddel Bok
hara határain. 

Jakub-Khan emír. igen mer~~z szerencsevadász, bizva az oro
szokban, kiknek oly sok okuk volt öt támoga.tni, összeütközött a.z 
angolokkal, de midön látta, hogy mag1ira van hagyva, attól féltében, 
hogy elveszti országát, békefeltételeket fogadott el, melyek öt az an
golok hűbéresévé teszik, kik az 1879-ben létre jött békeszerződés 
értelmében észak-nyugaton igen jó határvonalat biztositottak maguk
nak, melyet könnyü védelmezni. Innen ·ök szemmel tartják Afgha
nistánt, és szükség eset·ín Kabul és Kandahar ellen nyomúlhatnak, 
11 nt·lkül, hogy erőt kellene pazarolniok a Kaiber, Peiwar, Kojak-
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szorosok bevételére. 1841-ben Anglia igen tekintélyes baderővel arra 
kényszeritette Dos Mobammedet, Kabul emirjét, hogy angol követsé
get fog~tdjon el, mely ellenőrizze 'Afgbanistant. Alig telepedett meg 
a követség, iszonyú lázadás ütött ki, s legyilkolták annak minden 
tagját. A megerősített angol badsereg kemény boszút állott, gyújto
gatvll. é11 pusztitv11., az eredmény azonban c~:~ak az afghánok fokozó
dot.t gyülölete lett. 

Ugyanigy történt mostanában is (1879 szept.). Alig hogy meg
állapodt.ak a t u d o mán y os h~ttár iránt Oroszországgal, az angolok 
Kabulb11. küldöttstíget menesztettek, melynek élén Oavagnari állott, 
kinek oly sok részo volt ama béke létrehozt\sában: a kövelséget fé
nyeHen fogadtt'Lk, s két nnp múlva legyilkolták a hetven egyént, kik 
azt képezték. Ime tebtí.t ismét elöálloH a szomorú kényazerftség, hogy 
rnegboszúlják az angolok magukat, s talán, hogy be is keblezzék 
Afghani11tant, védö bástyáúl Perzsia ellenében, mely OroazorszíLg elö
ört~e. Oroszország pedig, azon ürügy alatt, hogy ·megfékezi a vad 
turkomannokat, mindinkább közeledik lndiához. 

ladi&. 
India, hol 240 millio egyén engedelmE-skedik Angliának, mely 

azt mint roppant kiterjedésli pia('zot politikájának központjává és 
czéljává teszi, gyakran és sokat Rzen ved a vadállatok 1), a pusztító 
folyamok, a dögvész, a véres lázadások mi11.tt. A rabszolgaság most 
is tart még ott, ép úgy miként a szigorú kaszt-elkülönzés s az al
sóbb osztályok lealacsonyitása, bármennyire igyekeznek is a téritök 
megszüntetni e ferdeségeket az által, hogy különbség nélkül win
denkit oda bocsátanak a templomba, a közös imákra, az Úr at~z
talához. 

Némely londoni kereskedők az ö kimerithetetlen kincseiket In
dia bányáinak, füszereinek, gyapotának köszönik. A hires TársulA.t 
1833-ban alattasa lett a kormánynak, mely a társúlati töke tízszáza
lékát fizette, s melynek ott nagy badsereget kellett tartania; de 
kénytelen lévén a benszülötteket állitani fegyver alá, megsértette ez 
áltul az ö babonáikat. Ezekre támaszkodva, 1857-ben nagy kiterje
détifi Öliszeesküvés jött létre, mely Delhit is hatalmába keritette; 
iszonyú jelenetek fordúltak elö, melyeknél fogva, úgy látl:lzott, mintha 
ütött volna az angol uralom végsö órája, mely ellen Nana Sahib 

l) 1877-beu 22,8.'51 vadállatot és 127,295 kigyót pus~titottak el; e~ek 16,777 
embert martak halálra, s mintegy 3000-et öltek meg a. tigrisek, oroszlánok és más 
ragadozó állatok .• 
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állott a lázadók élére. A vitéz11ég é11 kitartáll azonban ismét fölényre 
juttalttik az angolokat. De érezték a kormány központosih\sának 
szükségességét; ugy un azért a koron"ára bizták azt, H miként a 144-ik 
lapon jeleztük. kiküszöbölték u 1'ár!!úlatot, "India császárnöje" czim
mel ruházva fel Viktoria királynőt. l\'lig ez angol-indiai birodalom 
oly roppant mértékben növekedett, politikai rendszere a fejlődésben 

nem tartott ama növekedJssel egyenlő lépést; nem vonták szövetsé
gökbe a fejedelmeket s nem hozták összhangba ezek érdekeit Nagy
Britannia érdekeivel t). 

1878-ban India három millió font sterling hiányt mutatott fel: 
utakra van szük11ége termék-kivitelének könnyitése végett. Singapor
btLD, melynek rendeltetése kelet első piaczává lenni, csak egy jó 
kormány ~;egédkezet nyujtson neki, az angol-szász kereskedők már 
is számos tagból álló s folyvást növekedő gyarmatán kivül. a nép 
javarétlzét chinaiak teszik, kik szakadatlanúl tódúlnak oda. Átalában 
a Malayi-szigettenger s a Philippinlik termékei, melyek előállitiÍ.I:!á
hoz ügyesség és munka szükséges, mind a chinaiak szorgalmánllk 
köszönhetök; nálok nélkül sem a szigettengerek, sem Siam, sem 
Coehinchína nem küldhetnének ki annyi czukrot, sem 80,000 hordó 
czint évenként. A benszülött népe~:~ség lustasAgát a világ két legvál
la.lkozóbb és legiparosabb fllja teszi jóvá.. Ha majd Chintí.ban tág tér 
nyilik II.Z európai vállalatoknak; ha a kereskedés Siammal . mely 
gyorsan halad elör~, teljes kifejlettséget ér el; ha Borneo {trúi az 
angol piaczokon fognak majd főfő keletre ta!ó.lni; ha a malayi fél
sziget minden becses termékét forgalomba hozza s be lesz majd 
végezve a 8000 kilométernyi vasút, kelet kereskedelme akkor meg
tizszerezödik, 11 akkor fog majd kitünni Singapor roppant fontossága. 

A lakosok eléggé tudják méltányolni az angol uralom s 11. ha
ladással inkább megférő kormány-rendszer elönyeit, de ha a hlltáro
kon háború ütne ki, a bensziilött hadseregben könnyen fegyelmezet
lenség állhatna elő, föleg miutá.n a sipayik észrevették, hogy Anglia 
nem mindenha.tó többé Európában : s az ázsiai mindig az erőseb

bel tart. 
A figyelem mindinkább fokozódva ford\llt az indián irodalomra, 

mely 40 százados múlttal és sajátos jelleggel bir, a mint sajátosak 

') A britt korona. 800,342 O mérföldnyi (olasz) területet bir, 191 willió 
lakossal; és 49 millió alattvalója. van a közvetett birtokokba.n, melyek l'í7li,265 
négyszeg mérföldnyi területet foglalnak el. A fra.uczia. és portogal birtokokkal 
egyiitt Iudia 1,47ii,870 O mérföldnyi területet tesz ki, 241 millió lakossal. 
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ott az erkölcsök, a hiszemek, a kegyelet az emberek és állatok 
iránt, a. szemlJiödö és gyakorlati bölcselet is. 

Dia. Nand Sa.rawati 1875-ben Bombayban a brahmamismust 
reformálólag kezdett tanítani, ö maga járván köriíl az új tanítás 
terjeaztésa végett, s azt mondják, hogy mú.r két millió követője van 
A r y a Sam a i (Árja. társuJ,,t) néven. Ö egy Istent vall, a többi 
isteneket az isteni tulajdonságok egyszerü személye~itéseinek tartva. 
A négy V éd1ínak föltétlen tekintélyt tulajdonít, s azok szerta.rtá8~&Í

vul együtt, llZ imádáaok kizárá~ával elfogadja. 11. buddhi11ták ÍLltal be
hozott imádságokat és áldozatokat; ezélja "ismét felemelni a.· népet 
úgy szellemileg mint anyagilag, s az emberiség jólétének elömozdi
tására. szantelni magát." 1) 

Perzsia, mely semitálc, turaniak és árjá.k érintkezési pontja, 
alig szaí.mit öt m1llió lakost, kik közül a 73-iki éhség folytán talán 
két millió ve!lzett el. Nagyobb •·észt siita muaulmanok, de sok11.n 
követik a Babi vallást, rnelyeL 1840-ben Ali Mohammed vitt be oda, 
ki a lélekvú.ndorlást, a nö felszabarlitását annyira, hogy férjétől is 
elválhassék, ha talál mást, ki neki jobban tetazik, a bortól, dohány
tól és mákonytól tart0zkodállt tanítja. N assereddin sah 2), ki meglú
togat.ta Európllt, reformokra törekszik 8 összPköttetésbe akar lépni 
Európával, de miként mindig, most is zavargások folynak ott a per
zsti.k és turkomannok között (farsy-k tut·ki-k); 8 az oroszoknak, nem 
kevésbbé mint az angoloknak mindig van ott valami követelni való
jok. Ha ma.jd Európát Chináva.l és lndiákkal vasút ·köti össze, Per
zsh\ban is minden teljes átalakuláson fog keresztűl menni. 

Á1.siá.ban a népesség nagyobb részt benszülöt.t; vallásra nézve 
musulmanok, brahmaniták vagy buddhist1í.k, vagy 8hama.nitaí.k, a 
nines ott egyetlen keresztény állam sem. 

Oceanla. 
Hála W arburton, Ross, Hassenlein, Meissel, Le\vis, Kramer, 

Walder és főleg Forster utazásainak, mindinkább tanúlmány tár
gyává lesznek és nagyobb világosságban tünnek fel Polynesia. és 
Oceania természeti és társadalmi nagy problémái. A Victoria gyar
mat 1836-ban 177 lakost számított, ól-ben már 177,341-et, 65-ben 

l) lndiák vallására nézve figyelemre wéltók .Miiller Miksa ta.núlmf.nyai (OJ·i

gine et dlveloppement de la religio1t, Paris 1879). Azt állitja, hogy a fetisizmus 
a vallásos érziiletet követőleg sziilemlett. 

2) A sah szó, mely fejedelem vagy kinily jelentéssei bir, már a. Kr. e. tizen
hat századdal emelt luxori ohelisk en s a persepolisi felh·a.tokba.n is el ö fordúl; gyöke 
eröt, magasságot, fényt fejez ki. Nasaer-eddio annyit tesz mint hiivédö. 
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pedig 540,522-öt. Kikötökre és utakra 135 milliót, egyéb közmun
~ákra 85 milliót költöttek ottan. A kivitelt 325 millióra, a bevitelt 
380-ra tszámitják. Vimnak ott könyvnyomtató intézetek is. A párizsi 
világkiá.llitál;on egy, minden oldalról 3.50 m.~ternyi négyszeg alapon 
nyugvó 19.34 méter magas kúp-oszlop volt látható, mely nz einli
tett gyarmatban 1862-ig kili.sott arany mennyil:iéget tüotette elő, mi 
11,000 tonnányit nyomna, 35,750 millió frank értékben. A tüdővész 
nagy pusztításokat visz ott véghez. 

_Oceaniában a francziák Új-üaledoniát bírják, 60,000 lakossaL 
Australiát is vaspályával szándékoznak átmet~;zeni, mely u köz

ponti sivatagokon keresztül Melbourntól és Sydneytől vezetne az 
észak-nyugati partokra, 2000 mérföld hosszút~á.gban. 1840-ben szűnt 

meg Anglia Új-Hollandot ~;zám!ízöttjei tltrtózkodóhelyéül tokinteni; s 
mig a Victoria gyarmat akkor alig számított 236 lakost, most maga 
Melbourne, mely annak fővároaa, háromszázezer lakossal bir. Az 
1851-ben fölfedezett aranybányákon kivül, malyekből <'snpán 1874-ben 
160 millió értéknyit vitt<lk ki, sok má~> egyéb termékekben its g~tzdag 
az, minél fogva kikötői nagyon látogatottak, s igen élénk a ~>ürgöny
váltá.s a continensentúli telegraf útján. A világkiá.llitáa, melyet 
1880-ra kétszitenek elö, jobban meg fogja azt ismertetni és hasznosbi
taudja; tszintúgy a körülfekvő korall-szigetek et, milyen néhány év 
előtt még csak 26 volt, most pedig 150 van. 

XIV. 

A z a m e r i k a i E g y e s ü It-Á ll a m o k. 

Az Bgyeslllt-Államek DÖ.eked6se b wágz6 állapota 

Mig a déli gyarmatos elpuhúlt az arany és bőség földén, észak 
beköltözött népe az ö zord, erdős, mocsáros vidékein, szükségeknek, 
azenvedéseknek kitéve, iparhoz, egységhez, kitartáshoz szokott, s ezek 
folytán szaba.d~:~ágra tett bzert: éa most nincs nehézség, melyen nem 
dia.dalmaskodnék. 

A piczi köztársasá.g, melyet 1610-ben szökevény angolok 420 
ezer O olasz mérföldnyi területen alapítottak , s mely a független
ségnek 1776 júl. 4-én történt kikiáltásakor csak tizenhárom, miod 
brit eredetű, államot foglalt magáb~tn, egy század alatt többeL t;Zcr
zett, mint a czilrok, mióta <:sa li llrlllkodnak; rnost mlir Louisianá val, 
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melyet 1803-ban vásárolt meg Franczia.országtól, Indiánl\va.l, melyet 
1816-ban, Mississippivel, melyet 1817-ben, Illinoisval, melyt>t 1818-
ba.n, Mis~;urival tis Alabamával, malyeket 1820-ban cf!atolt, Floridá
val, melyet 1819-ben vett meg Spanyolországtól s 45-b~n emelt ál
larumá, Texasszal, Jowaval, Wi~consinnal, Californiával harmincz
kilenezre megy a1. államok száma, melyek körfilbeliil öt millio kilo
mt;ternyi terület~t foglalnak el, harmincznyolcz millió lakossal, nem 
számítva ide a terliletek 1) lakóit. Nyolczvan év alatt megtíz
szereződött a n~pesség, s New-York lakossága harminezszoros lett; 
hét milliónál több beköltözött ütötte fel az Egyesült-Államokban ta
nyáját 2), s 64 bektarnyi legjava föld van !felajánlva mindannak, ki 
meg akar ott telepedni, bármily nem zetiségü, hitvallású, véleményn 
legyen. A kereskedelmi tengerészet, mely 1861-ben alig volt 565,000 
tonnányi, most felülhaladja a hatodfél milliót; a bevitel 157 és fél 
millió franktól 1811 millióra, a kivitel 10.\-ről 1250 milliónál többre 
emelkedett. Sőt 1878-ban 770 millió dollár értéket vittek ki; csupán 
földtermékekben 463 milliónyit, roely összeghez, a gyapot 185, a 
dohány 29 millióval járúl. Az Atlanti-tenger partjain fekvő tat'tomá- · 
nyoktól nyugatra eső földek 1792-ben még müveletlenül hevertek; 
most átlagosan két-kétszáz acreból álló másfél millió majorságot Rzá
mitana.k ott, melyek értéke túltesz a 37 ezer millión. A gyártmányok, 
melyek egy század előtt alig jöttek számításba, most ezer millióoál 
többet jövedelmeznek. A posta-járás nkkoriban 9000 kilométernyi 
volt, most 250,000 és pedig 40 ezer kilométernyire vasutakon, me
lyek építését könoyfivÁ teszi a fa, a vas és a 11zl1z földek bősége. 

Európa ropptlnt mennyistigü élelmi sr.ert kap onnan. 3) 
Az amerikai kettős continensen Monroe programmja jutott ér

vt>nyre, mely azt akarja, bogy Amerika csupán amerikaiak~ legyen; 
s mig száz ev elött csupa gyarmat volt, most egészen függellen 

') Az állarun ak legalább !50,000 európai eredetil lakossal kell biJ·nia; kiilön
ben terület marad, az alkotmány előnyei nélkül. 

") Az Egyesiilt-. .\llamokban csak 1820-ban kezdették lajstromozni a beköl
tözötteket: s ha eleintén 6000-en lehettek évenként, 1831-ben 22,633-at jegyeztek 
be, a következő évben pedig 60,482-re emelkedett számuk, mely késöbb az európai 
viszontagságok ezerint emelkedett vagy fogyott, s 1850-ben 370,000-et ért el. 
1870 után nagyobb lett a beköltözés, ugy hogy 72 ben 449,483-~t tett ki. A leg
tilbben Németol'l!zá.gból, Angliá.ból, Schweizi.Jól, Francziaországból kerlllnek ki. Az 
oll\~zok déli Amerikának adnak előnyt, hová a bevándorlás még számosabb. 

3) Az 1877-78-iki évben az Egyeslllt-Államok l'i3 millió hektoliter gabonát 
és liRztet kiildöttek Európába: 30 millio hektoliternyi jutott oda nzon kivül a FekPfP-
kngen<ll. - · 
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Eur,)pá.tól, kivéve Canadát, mely az angoloké, Guinnát, mely fran
czi:ík, angolok, hollandok között oszlik meg, s n~mi maradványát 
ama spanyol uralomnu.k, mely egykor ott 72 szi~lességi fokon ke
resztiil, Afrikával vetélkedő hosszúságban, :tz Egyesült-Államoknál 
kétszerte nagyobb s az angolok indiai birtokait feliiibaladó t~rliletet 

ölelt át. 
Különöseii bámulatos volt a nyugati tartományok növekedése, 

malyeket Új-Amerikának neveznek. Californiában, mely 1831-ben 
alig számított 25,000 lakost, mindenféle gézen-gúzból csakhamar 
hat:·;zázezerre emelkedett a népesség száma. 

Midőn ott a Sierra N e vada hosszában ötszáz olasz mérföldre 
nyúló aranytermő zátonyokat fedeztek fel, melyek 1848-tól 75-ig 
7850 millió értékíí aranyat és ezüstöt adtak, úgy hogy a pénz-arány 
megváltozott Európában annak folytán, ezrével tódúltak oda az em
bt•rek kapzsiságból. Az élelmiszerek drágasiiga következMben esalódva 
reményeikben, földmíívelésre adták magukat, mi oly rendkivül jutal
mazta fáradozásukat, hogy a gabona Jegnyereségesebb kiviteh c·zikke 
lett San Francisconak, e templomokban, hirlapokban gazdag, 80,000 
palotával díszelgő fövá.rosnak. Itt ér váget a két Oceánt összekötő 
3616 kilométernyi nagy vasút, mely, a polgárháború okozta zavarok 
daczára, tiz év alatt készen lett, s az f'lső évbAn 70 milliót jövedel
mezett 1). Mielőtt e vasút létre jött, Oregon és California el voHnk 
Rzigetelve, nagy sivatagnak ne\·ezték ama végtelen térséget, mely 
most nPpeslil, milvelés alatt van, s hol rögtönzöt.ten htí.mulatos váro
sok keletk~znek. Ezek egyike Chicago, hová csak 1833-ban kezdet
tek a gyarmutosok bekölt.özni, s a lakosok száma rövid idö ulntt 
4 700-ról 320,000-re emelkedett. V an e~yeteme, me ly a legjoub hir
nek örvend a nyugaton, van ötven t~mploma; van igen nagy ga
bona- (1870-ben 70 millió zsákkal vittAk ki) .>s sertés-kereskedP-He 2); 

1) Az utolsó Bzög, mel~·et a. New-York és San Fmnci~co között elny•íló vns
útou felhasználtak, california.i a.ra.nyból volt, tizenurolcz Imezia sulyú, 37ií0 f1·ank 
érték li: öt fontot nyomó ezüst kalapácscsal verték azt be, 8 ily felirattal va.n el
látva.: "Utolsó szög a vasúton, mel.v 1863 január 8-án kezdett épiilni, s 1869 m~jus 
havában készlllt el. Isten óvja. meg hazánk egységét. !!: vasút ÖBI!Zeköti a világ két 
nagy oceánját." Húszezer chinai dolgo1.ott azon. A fóldszaklldáRokban a Colorado 
partjain épl!letek, e~a.tornák, terjedelmes várkastély nagy romjn.ira, R különöA ala.k1í 
eserépedényekre, egy lisrégi nép maradványaim találtak. 

1) A besózott hú~-kereskedéerlll Cineinnati iR n'lvP-7.etes város. A Hanner ház
nak oly gépei vnnnok, melyek segélyévf!l egy öt-hat mázsás sertést leölni, meg
perzRelni, megva.ka.rni, elkéRziteni, feltiaraboi ni, besózni, hordók ba. rakni, blíAz perczbe 
kf!riil; ~ a. munb n4\gy hónapon, n:tponként ti z órán :it A7.:tka•lathm•íl folyik .. f'•• r-
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a Michiganon 10,000 tengerészt foglalkoztat, s háromezer mérföld
nyi (legh~>) vasútnak szolgál csomó-pontúl. 1870 oktob. 8-án ttlzvész 
pusztitottn. el; rövid idö alatt újra kikeit hamvaiból. 

Iskola, tudomáayok , Irodalom az Bueslllt-Államold•aa. 
Az Egyesült-Államokban 26 millió hektárnál nagyobb kiLerje

désű állami föld van szánva a windenkinek hozzáférhető elemi ok
tatás behozattLlára és fenntartására 1). Igen nagy számmal vannak az 
i:,;kolák, az akademiák, az egyetemek, a eollégiumok; a hirlt~.pok, 

melyek sem adót nem fizetnek sem biztosítékot nem tesznek le, fe
lülmúlják számban minden más nemzetekéit együttvéve. Roppant 
gazdog kereskedők dollárok millióival áldoznak iskolai, muzeumi és 
más czélokra; igy példáúl Pesbody JózReftől került ki a Franklin 
kAresése végett utnak inditott sarki expeditio szükségleteire a költ
!lég; ugyan ö ht\t milliót ajándékozott Londonnak munkásházak épí
tésére, s 500,000 dollárt a H11.rvard-egyetemre. Smithsohn alapitotta 
u. társulatot, mely, egy ministeriuménál nagyobb munkássággal, win
den fontosabb kiadásra nézve Európa összes akadémiáival cserevi
szonyban áll. Lenn ox (t 1879) New-Yorknak hagyván becses könyv
gyfijteményét, négy milliónyi költséggel márványból emelt könyvtárat 
alapított, s nagy tökét tett le annak gyarapítása végett. Agassiz ki-

téshtísból 187ií·ben hat millió, 78-ban tíz millió sterling értéknyit vittek ki. Mig 
Angliába.u a ga.bona.termö föld három millió a.cre, az Egyesült·Álla.mokban har· 
mincz millió, mely szám 1875 óta négy millióval szaporodott, de a haszon jóval 
kefesebb mint Angliában. Az évi termelés gabonában 73 millió sterlinget, kukori· 
cz:íban kilenc1.venhatot, burgonyában tizenötö t, zabba.n buRzotm égyet, vajban és 
~ajtba.n hatvanhármat, to>jhen harminczat, szénában és sza.lmába.n huszonötöt jöve
rll'lrnez oU. 

Az észak·nrugati államok 1860-bao 2,!í07,044 mér3 ( quarta.ji) gabonát, 
1,723,334 mér3 kukoricz:it, 3,704,865 mér3 liszM, összesen ::!Hi millió !ira érték· 
beu, ~zolgáltatta.k Angliába. ~ termékek Chica.goLan csak harmao résznyit értek. 
Arra. a gondoilüra. jöttek tehát, hogy a Huron tó s az Ottawa. közölt egy csa.tor· 
nát kés:dtenek, mely az elöirányzat ezerint négy millio sterlingbe kerülne, s mely 
egyenes ös~zeköttetésbe hozná Chica.gol Liverpoollnl. s igy kevesbítené a szállítási 
költséget. 

1) A newyorki elemi iskolák tanitói 7000 !ira. évi fi1.etést is hiÍzuak éa sok 
helyiitt liOOO-et. Massachussettsben minden, ötven családból álló községnek iskolával 
kell bírnia. Massachussetts a.lkotml\uya. S1.el"int a tanítók els3 kötelessége, liogy 
a. jámborság éR igazságosság, a hazaszert<tet, a. jóaka.mt, a. lelki tisztaság, a. mér· 
séklet és tartózkodás elveit ójts:ík a1. ifjtís:,gba : hogy ez erények s az ezekkel el
lflntéte!l vétkekbal folyó gyás1.os következmények tis1.ta tudatára vezllreljék azt. 

Ohio-állam alkotmánya. is kijelenti, hogy a vall:is, az erkölcsiség, a kátP 
ismerete lényeg~s föltételei lévén egy jó kormánynak, a. u~mzet~yiMsnPli köt.~IPR· 

eége véddmer.ni a v':,llásf~>lekezt•tekl't tiszLök llék~8 gyakorlatálJ:m. 
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tünö természettörténelmi munká,ját egy~>s Arnber sohasem tehette 
volna közzé, de részvényesek, Lik között legtöbb volt a banktulaj
donos, a kereskedő, a7. államférfi, 500,000 lirát írtak al:í. Midön a 
Panama-földszoros útvágása szóba jött, a. régiség-, föld-, ni"ivéuy-, állat
orvos-, vizépítkezési-tudomány avatottjai versenyezve kötetekkel állot
tak elő, melyeknek nincs másuk Európában. Ugyanugy történik 
most is ama tervezett óriási vállalat alLaimából, melynek czélja a 
Mis~issippi szabályozása. 

Prescott M e x ik o t ö r t é n e t é-nek igen drága kiadásaiból egy 
év alatt 40,000, I.iebig Állati vegytudományából 16 Azer 
példány kelt el. Ha hitelt adhatunk Careynek, Mitrhell földrajzi khi 
könyveiböl, Abbot történelmi rövidleteiből 400,000, s Webater die
tionarinmából 330 ezer példány fogy el ott évenkint. Az am e r i
k a i ú j, é v l ö E n c y c l o p ed i a, e népies dictionariuma az átalá
nos ismereteknek, melyet Ripley György és Dana Károly vezetése 
mellett Appleton adott ki New- Yorkban, nem csak az Amerikára 
vonatkozó tények nek, hanem a legtöbb egy korú eseményeknek is 
igAn dú11 és hit.eles tárháza. 

Amerikaiaknak köszönjük a légköri és tengeri folyamok ismA
retét (Maury), a bámulatos varrúgépet (Howe), a villany-dtolt'jes táv
irás legtökéletesebb rendszerét ( Morson ). 

Ámbár a diesöség oroszlán-része a positív tudományokat illeti 
(Morton, Pier<·e, Bowoitsh, a két Agassiz) a szép irodalom sem 
Rzükölködött mfivelök nélkül. Még a függetlenségi háború idején is 
jó köttök tűntek már ott fel; Frenau li'ülöp politikai dalai és balla
dái mindenfelé viilszhangot keltettek: Trllmbull János Ma<' Fi n
g a l czimfi gúnyoros költAményében ( 1782) H ll d i b r as módjára 
ostorozta a t.orykat; C o l um b ll s l á tom ó.s a Barlow .Joeltöl, ki 
gúnyverseket irt; C a n a a n me g h ó d i t ás a Dwight Timóttól ; 
Sands ésCarstburn Yamoyden-e; Pompéji utolsó éje Fnir
fieldtöl a jó époszok között foglalnak helyet, mint szintP.n Smith Saba 
asszony Az ártatlan gyermek czimii romá.neza sa Mogg 
Megone is, melyben GreenleafWhittier et:ry indinn t.örzsföt(1677-
ből) diesöit. Brooks Mária nz ő Z o p b i e l-ével n regényes éposz
ban tűntette ki magát; Dnna n B u c c a n e e r-rel és másuk a balla
dában. Guny-verseket Barlow H as t y P u d d i n g-ján kiviil, Fritz
greelle Halleck; az eredeti O' Wendell Holmes és G. Russell Lowell 
szerzettek. A tanitó-költészetbe n D wight (G r e e n fi e l d H i ll, 1794), 
Allston, Pierpont .Jnnos, Sprague Károly arattak sikert. Lírai költe
m{•nyeikPrt Európliban is bámulták Cuilen Bryant-ot, Allan Poe-t, a 
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gazdag képzelmfi Long~ellow-t, kinek E.v a n ge l i n e czim ü pász
tor-költeménye magasztaló elismeréssel találkozik. Egy oly positiv 
irányú népnél senki sem várna annyi költöt, amennyi össze van szedve 
amn gyüjteménybeo, melyet 1840-töl 54-ig Griswald adott ki Phi
ladelphiában, bö életrajzi jegyzetekkel. A puritanismus ellensége a 
szinháznak, s rendesen csak angol drámákat adnak ott elő, de Ho
ward János, hires szinész, J u n i us Brutus czimü s más köny
nyed drámákat is irt, melyek tapsokat arattak. 

A regény· irodalom jobb müvelésnek örvend ott, mióta Brockden 
Brown az ö W i e l a n d-jávlll és E d g a r H un t l e y-jével megnyi
totta e tért. Egész Európa olvasta Jniuget, Coopert, Sealsfieldet, 
Bird-öt, kik az amerikai életet és jellemet rajzolták; H aliburton 
ügyesen festi a transatlanti c o ck n e y-t (nagyvárosi uracs), a yan
keet; Dana és Hofimao inkább a phantasticus regényfajt kedvelték; 
Melville és Starbuck M~jo néprajzi képekben a történ~tet költött dol
gokkal fűzték össze. N athanael Hawthorne (H o us e of t h e se v e n 
G a b l es. - •r b e S c a r l e t L e t t e r, B l i t h e d al e R o m a n c e) 
eredetinek muta.ttll magát; A zel S. Roe jól ecsetelte az amerikai 
életet. Cumming kisasszony L um a j o-j a a nevelés hatalmát akarta 
feltilntetni. És sok más volna még, kikről szólbatnáok. 

Egy külön irodalmi ágat, mely az Egyesült-Államok sajátja, 
képeznek a vitatkozó vagy képzelem-szülte munkák a rabszolgaság 
llllen. Channing, Emerson, Longfellow, mindhárman sajátos 10ódon 
forgolódtak e téren: bámulatos sikert aratott a T a más b á ty a 
k u n y h ó j a BeeelJ er Stowe Henri e ttetöl, ki aztán a L e lk és z 
l ak a d a lm á b a n vallási kérdések ft>jteget~sére adta magát, mint 
Wetherel Warner Erzst:·bet, s követték öt Hildsetb és Gibstone és 
egy névtelen költönö (Fa n n y K e m b l e ?), ki, miután egy fiát 
Olaszors7.ágban elvesztette, egy másiktól pedig a polgárháború fosz
totta öt meg, s férje is elhalt, munkákat adott ki Egy isme-ret
len ember emlékei, A csalódás tragédiája, A jövö 
t r a g é d i á. j a feliratokkal; költészetet fÍs prózát egyaránt érvénye
sítvén; hogy emelje a n~Ígerek érdemeit s fehlintesse a rabszolgaslig 
vétkes voltát. 

A kritika gyümölestelen népeknél szolrott tenyészni; mégis 
megemlitem itt 'fasso és Dante életét Wilde Richárd tól, A sp a
n y o l i r o d a l ma t Tieknortól, Hudson felolvasásait Sbakspeare fö
lött, Tnckermann A költ ök es z m é i czimü munkáját, Emerson 
merész röptli taoúlmányait. A czikkek, melyek ennek, a két Eve-

XIX. 13 
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retlnek, Channingnek Willisnek, Browsoonak. tollából folytak, semmit 
sem engednek a legjobb angol Revue-k czikkeinek. 

Wheaton, Bankroft György. Jared Sparks, Prescottal együtt a 
hires történetirók közölt foglalnak helyet; s szintúgy Irving Am e r ik a 
föifedezése és Spanyolország története, Allen Az 
a m e r i k a i fo r r a d a l o m t ö r t é n e t e, Mershall W a s h i n g t o n 
1'lete, Hildretu Az Egyesült-Államok története, MotJey· 
Hollandia története czimű munkáikkal; továbbá Haris, ki Co
lumbus életére vonatkozó adatok húvárlója, s Perkius Marsh, ki az 
átaJános müvelödést t.árgyazó munkákkal tűnik ki. 

Az amerikai continens földrajza körül Clarke, Lewis, Fliut., 
Gregg, Brackenridge, Schoolcraft, Fremont, GrePnough, B1Hlett, 
Stanbury szereztek maguknak érdemeket ; W i Ikes Károly tudomáuyos 
utat tett a déli sarkvidékekre; Jarves leírta a S11.ndwich szigt:>t.eket; 
Stephenil rs Care y Közép-Amerikát; Herodon Afrika belsejét; Ly nk 
a Holt-tengert·; Robinson Palaestinát; Gallatin, Srhoolcraft, Morton, 
Gliddon anthropologi11.i tanúlmányokkal foglnlkoztak, különö!l tek in
tettel az indián fajokra. Magoon 1848-ban és 51-ben közútett mű
veiben Amerika !lZÓnokait ismertette, kik közfil a parlamenti ékes
szMásban J. Adams, Everett, Pre:-;ton, Webster, Clay Henrik tüutet
t~k ki magukat; az egyhltziban pedig Channing, ki Európában is 
tetszett mindamellett, hogy hideg, mi un i tar i us biszemeinek tulaj
donítandó. Burritt Illés az örök békét hirdeti, Gret>ley a franczia so
cialis ták elméleteit ülteti át. A politikai tudományokban Jefferson 
Tamás, Gallntin Albert, Ever~tt Henrik voltak a legjelesebbek; 11 

Carey a classikus nemzetgazdasági irók között. Liwingstone törvény
könyve Lonisianaba n ja-ritó rendszert vitte be és eltörölte a halál
büntetést. A theologia terén mert\sz lépéseket tettek: Dwight (Sy s
tem of d i v i n i t y, 1853) a kálvini ni eszmék nyomán, Eward az 
ö K r is z tus é l e t é-ben. Stuard az Ecclesiastest s a rómaiakhoz 
írott levelet érdek ló fejtegetéseiben, Robinson az ö C h r is t i án 
E x am i n e r-ében tért nyilott az e nemti vitatásoknuk: mig 11.1. A me
rican Jurist s Hall Law Journáljn jogi kérdéseket tárgyal
nak. 

Számtalan elemi értekezések népszeriisitették a természettudo
mányokat, melyek nagyszámú müvelöi közül megemlitjük itt a mete
orolog Maturyt., a geognosta Dale-t, Owen-t (:s :Madure Eaton-t, a 
f!ivúsz Bigelow-t., Nuttal·t. Asa Grayt, az ot·nitholog Wilson-t. A 
mennyisrg- és rsillngásznti tuilományok terén Bowiliteh, a már em
l i tett )laur.)', Walker, Olmsted jelesk~>ilt.ek ; Ferguson bolygókat fpfle-
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zett fel, melyek fürkészését most a cambridgei fölfedezések és hely
reigazit.ások tekintetében legbiresebb rsillagvizsgáló-intézet folyta~ja. 

Állami és nllásl élet. 
Ú.i államok csatolása semmit sem változtat az egyes államok 

törvényein, jogbatóságán, oktatás- és vallásügyén, közigazgatásán ; 
csak néhánynyal szaporítja a. senatus t>s a parlament tagjait. A kor
mányzat olC'só; az első praesideosnek 25,000, a másodiknak 5000 
dollár fizetése van ; semmiféle vámakadály nem gátolja a termékek 
szabad forgalmát és kivitelét; ezredéves erdőségek bőven adják a fát 
a tengl:'részetht>z és a vasutakhoz; magas a munka-díj; ismeretlen a 
pauperism us. 

Az alkotmány hathatósan biztosi~j11. a nép-fensöségét, féltéke
nyen ellensíJiyozva a hó.rmas hatalmat; s habár ebből összeütközések 
keletkeznek, mégis korlátozva van ott a parlamentek ama minden
batós{Lga, melyel ál-szabadelvííség homtt létre Europába. n. A praesi
deusnek veto-joga van, mi sokkal többet érö eszköz a kamara-felosz
latásnál. Vád alá eddig még csak egyetlen egyszer, a seee!'sionalis 
kiizdelmek után, helyezték a praesidenst. .Johnsont, ki visszautasitotta 
a hadügyi tárczát, de akkor is felmentették. A rend és biztonság 
fenntartAsára ama roppant birodalomban elég egy s1.övetségi hadsereg, 
mely alig ér fel egy európai város helyőrségéveL 

A rabszolgaságot és hóditásokat ellenző federalista köztársasá
giak s a rarlicál demokraták között fennforgó versengt'sek eleven 
pezsgésben és Pgyensúlyban tartják a politikát; az alkotmánypt\rtiak, 
kik 1860-ig uralkodók voltak, tisztelik a ha.g.vomti.nyokat, pártolják 
n. sza.bnd ker11skedé!!l., kerülik a. túlt;ágos központosítllst, s mérséklik 
az erkölcsi és physika.i e1·őknek a talaj és a beköltözés hn·mészet.é
böl folyó túlcsapongását. 

Miként a csaláflokban, úgy a kormányban is feltalálható a val
lásos hzület; böjtök ~s hálaadó iinnepélyess~gek járják ott a bill
sors vagy kedvezö szeren<'se napjnibnn. Bármily felekezethez tR.r
tozó hivek t.emplomoka.t, zsinagógák at, p11gódákat épithetnek ott, mio
den beavatkozli.s nélk•il a kormány részéről. Követkt>zéskép százával 
fejlödnek a. hitfelekezetek. A katholi<'ismus növekedöben van; új 
templomok, új egyházmegy?k keletkeznek; R mig 1774: egyetlen kath. 
pap volt ott., most ván 4:5 püspök, 2108 egyházi férfiú, 2334 tem
plom. A protestana lelkészeket borzadás fogjilo el annak láttára, mi
ként 'terjeszkedik a kath. Egyház szerzetbázakkal, egyetemekkel, me
nedék-helyekkel, kg r házak bl, árvllintézetekkel. gyámolit.ó és téritö
há1-nkk111; plrbnnini f.s Rikrtnf.mn-iskolákknl. Nrw-Yorkblln mostRniÍ.-

H* 
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ban készűlt el a Sz. Patritius gót sz.>kes-egybáz, egészen márványból, 
miként a milanói, 101 méter hosszúságban, 53 f;lléter !!zélességben, 101 
méter magas pyramisokkal és 103 festet.t üvt>gíi ablakkal. Huszon
bárom millióba került e templom, s ez az első, mely versenyre kel
het déli-Amerika ilynemü költséges épületeiveL 

A mormoaok. 
Különös említést érdemelnek a mormoook, kik, a Mississippi 

völgye s a Csendes-tenger között, nem csak durva dogmák ra támasz
kodó vallást alkottak maguknak, hanem tánmdalmi reformot is léte
sitettek jószág-közösséggel és soknejüséggel, hogy szaporítsák a ma
guk-fajta embereket, kiknek, szerintök, rendeltet~sök birni a földet. 
A vallás-türelem daczára, a. rendetlenségek arra kény&zerített.ék az 
Egyesült-Államokat, hogy száműzzék öket. Ebbi\1 polgár-háború ke
letkezett; Smith, az ö fejök, ki Illinoisban veszett el. vértanút illető 

tiszteletlen részesült követöinél, kik Utah-ban telepedvén le, ellenál
lást fejtettek ki, de egy, önkénytesekből alakúlt hadsilreg leverte 
öket. Az Egyesiiit-Államok most is ellenzik oly egyének b~>költözÁsét, 
kik valamely, törvényökkel ellentétes elveket valló, társadalmi vagy 
politikai társulatokhoz vannak szegödve. 

A rabszolgalág az BgyestUt-ÁIIamokbaa. 
Minden jónak megzavarója volt a rabszolgaság kérdése. Az 

eredeti alkotmány hallgatással mellözte e kérdést, de késöbb ( 1832) 
a congressus azt az oktalan engedményt tette, hogy az egyes álla
mok részéről bizonyos lélek-szám szerinl (48,000) a ('oogressusba 
kfildendö képviselök számának megállapitásánál, a négerek s1~ részA 
ép úgy számításba jöjjön, miként a szabad lakosok. Ennek következ
tében a rabszolgatartó államoknak végre harmin,·zl!zal több képvise
lőjök voH, mint az é:naki államok tisztán szabad polgárainak. Már 
a nép-fenség iövetelményeit ugyan hogy lehetett volna összeegyez
tetni e külömbséggel a néger- birtokosok s az egészen mrís termé
szet!\ javak birtokosai között? Mintbof!y öt n?ger egy államnak ép 
oly politikai előnyt biztosított, a milyet három fehér, a tulajdonosok 
szaporitani igyekeztek rabszolgáik számát. s minden kísérletet, mely 
az oly annyira előnyös birtok-nem rosz hírbe hozására irányúlt, po
litikai sérelemnek tekintettek. 

Ily módon néhány állam, melyekben a szolgai munka lealjasí
totta a polgárt, majdnem felében birta az ország politikai képvise
letét, szemben a többi, kétszeres népességú államok kal, boJ ·majd
nem minden egyes embernek joga van a szavazáshoz é~ politikai 
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egyenlöséghez, s hol a tisztes munk<t nam gyalázza meg a polgárt, 
s nem zárja el elöle az utat a hivatalokhoz és méltóságokhoz. 

A n•;gerek, kik mái- 1790-ben 700,000-en voltak, 1860-ban a 
tizenkilencz déli államban ötödfél millióra szaporodtak, s úgy szá
mitják, hogy negyven millió ily szerencsétlent hurczoltak ki Afriká
bóL Fölösleges leírni az erkölcstelenségeket és kegyetlenségeket, 
melyek a rabszolgasággal jártak. Oly törvények voltak arra nézve 
érvényben, milyeneket a pogányoknál sem találunk; tilos vala fel
szabadita.ni, oktatni öket, törvényesiteni házasságaikat, söt csak írni 
is érdekökben. Annyira szükségesnek tartották e nyomorúlt osztályt 
a czukor, a rizs, s föleg a gyapot-termelés végett, mely czikkböl a 
kivitel hatvan év alatt 71 bálról 4,660,000-re emelkedett. Új rab
szolgatartó államokat vettek tehát fel, hogy többségök legyen a con
grassusban ; söt Cuba. megvásáalását v11gy elfoglalását is szóba boi
ták, é11 pártolták a liibustier-bandákat (tengeri rablók), melyek kisér
letet tettek az iránt, miben V lllker ver11enyzett Garibaldival; új len
dületet nyert a néger-kereskedés; erövel megukadályozták Kansas 
népét a rabszolgaságnak területéröl kizárásában; s !1. rabszolgaságot 
pártoló bölcseleti, tbeologiai, phy~iologiai irodalomban sem volt 
hiány. A déli államok féltékenyen örködtek, nehogy megfogyatkoz
zék politikai erejök az északi növekvö államokkal szemben; ezek vi
:szont azon voltak, hogy RZ új államok ne részesüljenek az alkotmá
nyos kiváltságokban ; UJ!;yanazért valahányszor valamely rabszolga
tartó terület. kérte a felvételt az egyesületbe, a szabad államok min
dig egy másik mallett kérelmeztek ; a telvett Kentneky-t Ver
mont-tal, Tennessee-t Ohioval, Lousianát Mississippivel, Alabarnat 
lndianaval, Illinois-val, Maine-nel "'llensúlyozt.ák. 

Texas csatolása háborúra vezetett Mexikóval s a háború Cali
fornia és Uj-Mexiko birtokába jutiatta az Egye~;ült-Államokat. Ez 
alkalommal uj életre kelt a törekvés, mely az alkotmány által kije
lölt határok közé akarta visszaszoritani a szolgai képviseletet; és, 
miként rendesen történni szokott, ha két egymással össze nem egyez
tethetö elvre akarják fektetni a kormányt, polgár-háború lett a do
logból. 

Ha külömbözö népségek egységes állammá szövetkeztek, vala
mely tartomány vagy népség kiszakasztbatja-e magát abból ön
kényesen? 

Ez is P,gyike a megoldandó kérdéseknek, melyek a nemzetiség 
tételéböJ fakadnak. Az igenlö állitás kevés apostolra talált, különö
sen a. klt.binet ,.tagjai. között, kik ellenkezöleg ti pen azon gondolkod-
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tak, hogyan töröljék el a. rabszolgaságot. Ha. ök oda irányozzák vala. 
törekvésöket, hogy a déli államokban kibövitsék a tárgyi birtok mér
tékéhez szabott képviseletet, a szolga-kar használata alább szállolt s 
a nyilvános vitatkozások, a politikai combinátiók, a nemzetgKzdászati 
felvilágosító érvelések folytán lassan lassan egé:,;zen megszűnt volna 
az. De Mm tudtak várni. 

A félelem valamely netán lé trejövendö ellenkező törvénytől 
igen nagy fontosságot kölesönzött az új államok praesidensei, e még 
inkább Rz únio-prseaidens választtisának. Igen erős küzdelem közt 
ment ez végbe 1856-ben, s mintbogy a felszab11ditist pártoló Lin
coln-nak 1) kedvezett a szerencse, Carolina, Davy vezérlete alatt, el
szakadt, a miben más államok is követték ; Brown, ki a rabszolga
ság eltörlését hirdette, akar"ztófán halt meg, Summert pedig, a leg
nagyobb szónokot s az emancipatio meleg védelmezöjét, midön 11. 

washingtoni senatusban beszédet tartott, ólmosbot-ütPssel hallgat
tatták el2). 

A sec:eulo-háhl'á. 
Mississippi, Florida, Alabllma, Georgi!~, Louisiama, 'feus, s 

késöbb 'l'ennessee és ArkanaM az elszakadt Curolinával új confede
-ratióba léptek, melynek élén Jeffer<~on Davis állott: Virginia, Ken
tucky és Delawllre, melyek l'Satasikúl fognak vala szolgálni a seces
sionalis küzdelmekben, meg voltak osztva a tederalilltúk es confede
ráltak között, kiknek számuk nyolcz milliónL ment, felényire rabBzol
gákból. É11 megindúlt a világliitta legvéresebb h1í.borúk .egyike, mely 
ádáz dühhel négy éven 1Lt folyt, mindamellett, hogy oly közel fe
küdt egymáshoz a két fóvaros, Washington é~ Richmond. 850,000 

1) A presidensek igy következtek: 1789-ben Washington, másodszor is meg
választva: 1797-ben Adams: 1801-ben Jefferson, másodszor is: 1809-ben Ma.diaon, 
másodszor is; 1817-ben Monroe, másodszor is: 182:';-ben Quin~>y Adams: 1829-ben 
Jackson, másodszor is: 1837-ben Van Buren; 1841-ben Harrison; idl!közben elhal
ván 'fylor vicepraesidens lépett helyébe: 1845-ben Polk: 1849-ben Taylor; időköz
ben meghalálozván Fillmore foglalta el helyét: 1853-ban Pierce: 1857 ·ben Bu
chanan: 186l·ben Lincoln. 

2
) Summer Károlynak (1811-74), a kitlinl! jogtudósnak, gyakran kellett 

tárgyalnia igen fontos politikai kérdéseket, milyeuek voltak: Texas csatolása, Canada 
határai, Nebraska. és Kansas területeinek megszer1.ése, melyeknek ö a. rabszolga
ságtól törvényileg megóvását siirgette. Épen a Kansas ellen elkövetett blinrol szóló 
könyve volt az, mely Brook durva támadását vonta reá, mi több évi betegséget 
okozott neki. Feje maradt o ·a rabszolgaságot roszaló köztál'l!asá.gi pártnak; elle
nezte az Antillák egyikének csatoh\sát, miért is a közönség kegye elfordlÍJt töle, 
de viBSzanyerte azt még halála elött, mely köz-~tyászt okozott. 
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ember is állott fegyverben; 840,000 tonnányi 437 hajó volt hadilag 
felszerelve, 8026 ágyúval. 1861 apr. ll-én kezdödött a Sumter erős
ség ostroma, s dél fegyelmezett és jól vezényelt hadserege győzedel
meskedett; de tengeren erősebbek voltak a federalisták. 1862 mar
czina havában történt az első csata pánezétos hajók ii:özött (M o l i
t o r, Me r r i ma c, V i r g i n i a) ; leirhatatlanok a városokban és vi
dékeken véghezvitt pusztítások; félbeszakadt a fóldmüvelés, mert 
minden egyebet mellözve csak a háborúra gondoltak; s Európára 
nézve igen súlyos válság származott abból, az első anyagok s főleg 

a gyapot kimaradása folytán. 
A secessionistákná.I nem hiányoztök irók, kik kimutatni igye

keztek, mily alakoskodó szó az a felszabadítás. Ft>gyver uz (mondák) 
a praeaidens kezében, melylyel leveri a lánczokat az ellenség rab
szolgáiról, de nem a magáéiróL Ki most a világ valódi dittátora? 
A közvélemény, vagyill ~~ sotiVerain nép. 1.\ mde egy legyőzhetetlen 
idegenkedést tanúsit 11. l:lzines tilj irányában, l:l a fehér sohasem en
gedné meg, hogy néger üljön melléje egy tanácskozó gyülésben, 
vagy az emelvényeken, honnan a r~tbszolg~tság eltörlését hirdetik, 
vagy a templomban, hol az emberiség közös l::;tenéhez imádkozna-k. 

Midön szóba jött, hogy néger-ezredeket kell alakítani, az em
berek dühöngtek vagy .nevettek. Könnyíi. azt kjmondöni, hogy sza
baditsuk fel a négereket. de mit esinálunk velök? Má.shová átszállí
tani öket lehetetlen, és az ~em lehet::;ége::;, hog-y visszaküldjük ha
~ájokb<\, melyet a legtöbben eitt-ledtek már, s hol mag•1k honfitár
saik fogdmiták ötu!ze és ad~k el öket. Beljebb űzzük-e hát~ Ám ezt 
téve ellenaPget küldünk oly orl!zrigok nyakára, melyek szereneséja 
épen abban áll, hogy nincsenek fenyegető a;zomszédaik. Arról pedig 
szó sem lehet, hogy független polgárokká tegyük, mielótt a nevelés 
előkészitené öket aml, s valamely g11zdászati kisegitö úton-módon 
biztositva. lenne létezhetésök. E nagy társadalmi kérdést csak az idö 
oldhatj11 meg, a mint az idö állitott.a fel. Egyébirá.nt a roostani bo
nyodalomnak nem ez a valódi és egyedüli oka. A fogyasztó, keres
kedő, tilalmakat sürgető észak s a. foldmü\·es, a szabad kereskedést 
pártoló dél között soha sem volt őszinte az egyetértes. Az érdekeken 
kivül, már maga nz ~galj, az erkölcsök, sőt a faj-külömbl!ég i:~ el
választotta öket, angol-szászok lévén az északiak, francziák és spa
nyolok a déliek; miért is nem az a csodálatos, hogy megváltak egy
mástól, hanem inkább az, hogy majdnem e~y századon át megtud 

tak együtt férni. 
Végre a Ltldt>rali~:~ ták diadalmru;kodtak~ de ·Lincoln a legyözöt-
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tek orgyilkos boszujá.nak áldozata. lett. Helyét Johnson vicepraesi
deus foglalta. el, kire a békéltetét: és kártérit~s roppllnt feladata vá
rakozott. Az adósstíg, mely a háború kezdetén 64 millió dollárt tett 
(egy dollár = 5.42 li ra), 65-ben 2 757 millióra emelkedett. Az adó
kat ezer-száztólira is kellfitt emelni; de a gazdagság és termelés 
gyarapodása folytán, melynek a béke igen nagy lökést adott, éven
kint 5-600 milliót törlesztettek a szövetségi adósságból, a nélkül 
hogy az egyes államok adóit és köz-szolgálmányait igénybe vették 
volna. Hogy meonyire emelkedett a vagyonosság, az is mutatja, 
hogy ('supán a new-yorki takarék-pénztárban 644 millió halmozódott 
össze. Az eg~sz adósság most 2180 millió dollár; a rendes hadse
reg alig áll 50,000 emberből és 125 hadi hajóból 1295 ágyúval. 

Angliát azon vád érte, hogy pártolta az elszakadókat (seces
I!Íonisták) lobogója alá fogaci va kereskedelmöket és megnyitva kikö
töH kalóza.i~ nak. ~'elszólalások történtek tehát., s főleg az A J a b am a 
hajór11. nézve, melv az angol kikötőkből tengerre kelve roppant ká
rokat okozott a federalisták nak; ll Z Egyesült-Államok kártt\rit~st kö
vetel tek és háborúvHl fenyegetözlek, de egy, Genfben összeült, öt 
lagból álló congressus kiegyenlilette a dolgot, oly módon, hogy ti
zenhatodfél millió dollárnyi kártE'ritésre ítélte Angliát (1872 szept. 14). 

A há••n ki't'etkeziHayel. 
Az elszakadási háborúból soklio a:r. ottani intézmények romba 

dölését, Washington köztársaságának végét jósolgatták, s államcsine
ket, katonai lázadá.sokat, dietat.urát vagy legalább nagyobb központo
sítást vártak. De az Unio meg tudta magát menteni, nem találvli.n 
szükségesnek, hogy f'sak egy napra is felfüggeszsze a köz-szabadsági 
jogok e;yakorlatá.t, s a példátlan pártoskodások közepatt győzedel

meskedő badvezéreknek sem jutott eszökbe megsérteni a hazai al
kotmányt. S a· fényes győzedelmek mellett a törvénytis_ztelet volt 
az, mi hazája első tiszti polezára emelte Lee legyőzőjét, Grantot, ki 
el nem kapatva. a. diadalok~ól szerényen bele tudta magát találni az 
egyszerfi polgár kötelességeibe. Bár, úgy miként Európában szokás, 
erőszakkal vagy meg l epetéssei magához ragadhatta volna a hatalmat, 
'Ő a szavazó polgártársak ke:r.éböl vette azt át, ama nagy feladattal 
együtt, hogy helyreállitsa a nyugalmat, kieng>Jsztelje a pártokat, s 
hogy a politika próbajával fejezze be a művet, melyet karddal és 
bámulatos combinátiókkal kezdt>tt meg. 

A 67-iki a.lkotm!Í.nynak ki kellett tágítania a központi kormány 
hatáskörét, Európát utánozva ebben. A rabszolgák felszabadítása, 
melyet, mint kisegitö háború-eszközt, nem fokozatosan, hanem egy-
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szerre akartak akkor kivinni, megzavarta a müvelök vagyoni vi~7o

oyait, és sok tapasztalatlan, me1 t rabszolgaságban növektdett ~s 

boszúszomjas egyént juttatván az ÜI!:Jek élére ~s a ka.marákba, fe
jetlenséget és kényuralmat ereilményezett. Az elörelátók nagy vesze
delmektól tartanak; azonban a számszarinti felsöbbség még mindig 
a yankeeké, kik hogy azt megőrizzék, elösegitik a fehérek bevá.n
dorlásti.t. 

Bámulatos ott a tevékeny11ég! Az ifjak 14-15 éves korukban 
már szabad szárnyra kelve, nyakukba veszik a világot, olykor igen 
szegényen, vagy csak alig valami leány-hozományi összegecskével 
ellátva, s koezkáztatva, kii zdel em ben a balesetek kel, kísérletek, és 
széles e világra. szóló üzérkedések által gyakran oly vagyonra tesz
nek szert, minöröl az ó világnak fogalm1~ ~:~ines. Ám egynémely 
különcz gondolko dá.sú bizonyitékúl hozhlltja. azt ft>l arra nézve, hogy 
az nkarat hatalom, de a moralisl11. nem helyesli a népnek ezen tisz
tán anyagi nyere~:~ég hajhászására uszitását, bár menoyíre mondják 
is, hogy mindig jó, ha fogy a nyomor a világon. Annyi bizonyos, 
hogy nagy elfajúlás származhat ik abból , s még a jobb országokban 
is a nyereségvágy s a vagyonnak az eszközökben válogatás nélkül 
rögtönzésére iráoyüló törekvés szüli a romlottságot, maly nagy lépé
seket tesz az állami ügykezelésekbeo 1). 

Vajha az amerikai szövetség megmutathatná. a világnak, hogy 
egy nagy köztársaság képes megállani lábán, egyet sem áldozva fel 
a nagy népies kiváltsá.gokból, melyek annak mostaoáig dicsőségét és 
büszkeségét képezték, s úgy szervt>zve a központi hatuimat egy ér
telmes és rnérsékelt oép bizalmának alapján, hogy az ellenzékeske
dés m~mkás vetélkedésbe menjen át, a nélkül, hogy a di(·tá.tori ha
Liliom szereocsétlen gyógyszerére szüksége lenne valaha. S vajha a 
politikai tudomány, okúlva. az Egyesült-Államok virágzó állapotának 
és veszedelmeinek taoulmá.oyozasa folytán, meggyözné a kételybt!n 

1) Varraro Pojero, ki utazása. közben jelen volt a.z 1878-iki vála.Rztá.sokon, 
leírja a.z üzelmeket éJ a megveszlegethet3séget, melyeket ott tapasztall. "Az ered· 
mény nem csak politikai hanem pénz-érdekkel is bir, mert fogadásokat kötnek 
ahhoz tígy miként a lófuttatáson szokás. Csupán Indianában a köztársaságiak, a 
demokrata. párt gy3zelme folytán, öt milliót vesztettek foga.dásokban, s czégbuká· 
sok keletkeztek abból. Ki minél többet költhet, annál többet elérhet: de van, a ki 
még többre is mehet, az, a ki jobban tud fondorkodni." 

E fogyatkozások azonbau gyógyszerre találnak a birói batalom függetlensé
gében ; s egy magas állású tisztvisel3 mondotta ott, hogy "az igazi szabadság a. 
jog országa.." S már Pellegrino Rossi megírta., hogy: "a. politikai szabadságnak 
filképen az igazságoilságra ~an szüksége." 
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fuldokló világot arról, hogy &7. ember képes kormányozni ö-B magát; 
hogy a kormányoknak egyedül a kormányzottak jólét.ének szempont
jából kell szervezve lenniök ; hogy a legjobb kormány nem az, mely 
csak nem akadályozza az öntevékenység gyakorlását, hanem az, mely 
minden egyesre nézve meg is könnyíti azt. 

XV. 

D é l-A m e r i k a. 

Brasu. 

Dél- Amerika mostanáig sem jutott megállapedottságra az 
1810-iki forradalom óta, mely elszakította azt az &nyaországtól. A 
legtöbb hagyományt Brasil őrizte meg, e bámulatos ország a legke
letiebb részen, mely 7920 kilométernyi part hosszában, nyolcz vagy 
kilencz millio négy11zeg kilométernyi területet foglal el, a Parana, 
San-Francesco, a méltóságos Amazon, a büvös Rio Janeiro folya
mokhl, s kiml:lríthetetlell növényi, ásványi, H.llati kincsekkel , felét 
termelvén a~ összes kávé mennyiségnek, melyet a világ elfogya11zt, 
s aranyat mindenfelé, és mesés gyémántokat. Elszahdván Portu
galtól megtartotta annak örökös császári kormány-formliját s 1\Z 18.24 
marczius 26-ki (.;bartát, egy senátuslilll, mely éJethos~;ziglan kinel·e
zeLt 55 Lllgból, s egy kamarával, mely 122 képvil~elöböl áll, kiket 
bizonyos kor- és census-toltételekhez kötött általános szavazat útján 
kettős fokozatban p11roebialis gyülekezetek vá.lasztan&k tizenö~ évre. 
A tiz vagy tizenkét millióra menö lakosok ma,jdnem mindnyájan 
katholikusok, egy érBek alatt, tizenkét egy házmegyébe.n: a SZI:lrzetes 
rendek ingatlan javai járadékká változlatandók át (1870). Pártolás
ban részeaül ott az oktatás, gazdagak a könyvtárak, különösen a 
népr11jzi-történelmi Institutumé 1). 

A negyedfel milliónyi rabszolgát, magán tulajdon lévén, csak 
kártérítés mellett lehetne felszabll.ditani. Ámde egynek-egynek li.Z á.r& 
körülbelül 4:000 li r&; van olyan tulajdonos, ki százakat söt ezreket 
ta.rt, ~> azok munkája. után egy bektarnyi ká.vé föld e1.er líra évi jö-

•) Az 1876-iki philadelphiai kiállitás alkalmából Bl'azilnak egy khiiull sta
tistikáját tette az közzé. Ugyanakko!' · Játott na.pvilágot ai~ .A,·ge~tti~ti k6ztá1·sasdg11 

is német és spanyol nyelven. 
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vedeimet adhat. Tehát emberbaráti ugyan, de nem kivihető az indít
vány, mely rögtönös felszabadításukat sürgeti ; mindazáltal az 1871 
szeptember 28-ki törvény megszüntette ott a rabszolgaságot, oly ér
telemben, hogy senki sem születik rabszolgának, és sok intézmény 
védelmezi a felszabadúltakat és kiskorúaka.t. V éget érvé-a 11. ~;zeren

csétlen háború I.opez, paraguayi dictatorral, Il. doD Pedro császár, 
R J.egrégibb és legmiíveltebb az uralkodók között, előmozdítani igyek
szik országa jólétét és a szabad intézmények fejlödését, s bejárja a 
világot ismereteket és tapasztalást gyüjtve, l:i azon munkálva, hogy 
egyetértést hozzon a viszálkodók közé. Látva hazája szükségeit, le
mondott civillistája egy negyed részéről, mely.mindössze csak 2,500,000 
lirát tett. 

Volt ott egy költő, Dias, l:i egy zenesz&rzó, Gomes. Legköze
lebb egy felirat került 11.apfényre, melyból azt lehetne következtetni, 
hogy a feniciek, {)t századdal Krisztus elött, eljutottak oda. 

A viceuzai Francesco Maria Lorenzoni, kapuczinns atya, mi
utáu talán vagy harmincz mást épitett már, most Fernambucoban 
az Ospedale della Pegna nagyszerű ·templomának építésével vsn el
foglalva. 

OlaUe. BQaador. 
ULiile 200 mérfolduyi ho11szúságban nyúlik el -a (J~;endes

Lenger mellett, BoJivia é~:~ az Andesek Cordillerói között, melyek el
.különitik azt .A r gen ti ná tól. PertlZ praesideus (1861) jó nevet szerzett 
ott mag1Í.U11.k. Daczára a Spanyolországgal folytatott hábortínak, mely 
kegyetlen bombázást vont Valparai~:~óra (1866). az ország, melynek 
alkotmúnya sok eon:;ervativ demet foglal m11gában 1), hatalmi\ alá 
igyekszik vetni a vad araucanokat, Musters H.lt~~ol fürkészteti Patago
niát és a müveletlen területeket, Raimondi által pedig az Amazon 
folyam vid~keit. 

Equador köztársat~ág Giov. Florebl (1800- 61) magasztalja, 
mint lllapitóját. 

BoUYia. 
Bolívia, mely P~ru, Argentína, Brasil, Par~tguay és Chile kö

zött terűl el, 1825-ben a nagy szabadító nevét vette fel, kinek, mi
ként Loza mondja, az amerikai független:;ég éposza, a szabadság 
múzsilja, maly öt megénekelte, koporsója a balhatatlanság, 1:1oha el 
nem enyészendö elégilija az utóko1· siránkozás&. A spanyoion kivül 
a qu~tchua, a mojo, az aimara honi, közberagasztó (agglutinans) 

1) A llentava-Kon l öt ·llentesimo) ell olva~ható: A ga:~:dálkodás ga:~:dags;~. 
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nyelvek vannak ott használatban, melyek igt'i sajátos hajtogatá.ss~tl 

birnak, minélfogva az alany cselekvése a személyes tárgyra megy 
át s a személyek DP.Ve szerint változik. A praesidenss~gben BaBi
vian, Belzu, Cordova, Fria8 váltották ott fel egymf..st. A birói szer
vezet 8 a bünfenyitó eljárá!! Li naresnek köszönható: Calvimontes Jó
zsef Maria, Ramalio Marián, BustttmentH Boiivar megéneklóje, Ca.h-o 
Dániel, Loza József Manuel, Galindo Nestor, BlanCtl Benjamin, Da
leaco mint költök arattak dicséretet, s a prózában is némelyek, kik 
között Olaneta Kázmér, a nagy hazuti és diplomata kiváló emlitést 
érdemel. Cortes Mánuel Józ~u~f Ensayo sobre la historia 
d e B o I i v i a czimü munkájá.ban bőven ismerteti az irodalmat, az 
erkölcsöket, a polgárosodást '). 

Venezuela. - .&rgeotlna. - Nlooaragaa 1tlt. 
Venezuela, 1863-ban egysége~bül szövetségivé alakúiván át, 

egy praesidenssel és kettós kamarával, a tagjait képezö államok mind
egyikére nézve külön kormánynyal bir, de folytonos ott a súrlódás 
az egységet akarók és ll szövetségpártiak között. A mostani praesi
clens Blanco Gosmao erőszakkal' vetette fel magát, bevéve Caracast 
(1870 apr. 27). Legújabban az összes államjövedelmeket egy fran· 
czia bank-tulajdonosnak adták bérbe. 

Argentina legeltetésre igen alkalmas és lovakban nagyon bövel
kedö föld, úgy hogy a classikusok Arcadiához hasonlitbatnák azt, de 
ép azért kevésbbÁ fogékony a mi müvelödé8üokre. Lakossága alig 
több egy milliónti.l, 1,900,000 négszeg kilométernyi területen, melyet 
az Andesek és igen nagy folyók hasitanak ; vároeai közöt.t nevezete
~;ebbek Cordova, Parana, Buenos-Ayres. Midón 1852-ben lerázták 
Rosas hús1. évi kényuraságának igáját, a fejetlens~g ütötte ott fel 
fejét; Urquiza, a szabadító, csakhamar megbukott, de a szövetség
töl elszakadt Buenos-Ayres ellen vivott cepeilai csata ulán ismét ha
talomra került. A szövelség ujból helyreállott hat évre vá.laszlandó 
praesidenssel s a vallás és fajegyenlőséggeL Azon kivűl, hogy 64:-ben 
öldüklö szárazság pusztított ott, Paraguayjal is háborút viselt, 8 még 
mindig igényt tart Pata.goniára. A számos beköltözöttek közölt sok 
ott az olasz. 

Nicangua, Costa Rica, Nouva Granata, San Salvador, Hon
duras, gyönyörü ég alatt, hol a hőmérő egész éven át 16-18 fokot 
mutat, mindamellett, hogy a Chimborazo és a Cotopaxi örökös hóval 

1) Mostanába.n jött ki Nrisban egy becses értesilés Wienertöl Peruról és 
Bolivia.ról. 
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vannak fedve, igen gazdagok nyers anyagokban, érczekben, czukor
ban 1), s számtc.lan nyájakat legeltetnek Bogota, Venezuela, Buenos
Ayres sikjain, de sokat szanvednek az igen alkalmatlo,nkodó férgek
től, hangya-rajoktól, kígyóktó), m~rges növ~nyektől; a mocsárok és 
tűzhányók miatt; a földrengések 68-ban 3000 embert pusztjtottak 
el PPrnban. A szomszédos benszülött rosz indulatú, ármányos, czivó
ilásra hajlandó, korhely indiókban minden fölkelés átkos segédkezökre 
tulál. - 1\lindenfelt> helyhatósági inté1.roények vannak érvényben, s 
a uépesség, mely 1810-ben 17 millió volt, most meghaladja a 36-ot. 

Peru. - Oblle. - Bolltla. - Paoaaa. 
Peru, Olaszországnak terül~tben kétszerese, Brasil, Equador, 

BoJivia között, mádél millió lakossal, 67-ben egy, új alkotmányt fo
gadott el vallás-szabadság nélkül. Hosszas háborút viselt Spanyolor
szággaL melynek tengernagya Pinzon elfoglalta Cincbat, a honnan 
a guano kerül. Rosas bukásával minden nemzet előtt megnyilott a 
Rio della Plata folyam, s az idegen lobogók ép oly jogokkal bírnak, 
minökkel a nemzeti. ~övekszik ott az ipar, halad a földmíívelés, a 
rsin•Jsodás, egPszségesebbé válik ai égalj, termékenyebbé a talaj; a 
bőr-. gyapjú-, faggyú-, ször-, besózottbús-kivitel folytán szaporodik 
a pénz, ép 1így mint a bányákbóL Chile, Peru, Mexiko bányái 37 
millió érték ü becses érczet adtak 2) . 

.Mostanában. a nyugati partokon, az ataramai sivatag bntárai 
miatt, malyeket az 1866 ang. 10-iki szerzödé11 jelölt ki, s az igen 
gazdag salétrom-kivitel végPtt háborúra kerillt a dolog Peru, Bolívia 
~B Chile között, mely államok mindegyike körülbelül két millió la
kossal bir, s Peru és Chile tengeri erővel is, mig BoJivia <.'sak ne
hány kilom.>ter hosszúságban érinti a tengert. A telepitvények pusz
títása folyton tart, B felakadt a guano- és a salétrom-kivitel 9). 

1) A polgárosúlt országokban fogyasztott czukor-menuyiséget egy évre fe
jenként három kilogrammra teszik. De J8~:'i-ben az angol Seheer Fr.idrik kiszá
mította, hogy Európa, az ~gyeslllt-Államok, Canada 846 willio kilogrammot fo
gyasztottak. A fogyasztás Angliában fejenként 8.46; az Egyeslllt-Államokban 8; 
Hollandiában !í.41; Franeziaorezágban 3.61; Ausztriában 1.20; Németországban 3; 
Oroszol"Szágban 0.77. Az akadályok megszllnlével talán meg is t.izszerez/Jdnék a 
fogyasztás. 

•) A perui igen beeses fahéj gylljtésében nem jártak el kellll kimélettel; 
miért is a china és a chinin ára igen felszökött, s ugy is marad, ha csak Afrika 
vagy Ázsia nem segitenek a szükségen. 

1) A guanoból, melynek termllhelyeit nem rég fedezték ft~!, 1848· ban Euró
pában öt ezer tonna mennyiségll, s 72-ben hatszáz ezer tonnányinál több kelt el. 
A Cincha-szigete'k guane-rlitegei úgy látszik ki vo.nnak meritve, de a continensen 
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Úgy remélték, hogy egy congressns megoldhatja a bonyoda.J
makat ama köztársaságok között., de nem volt a1. k~pes megakadá
lyozni a lázadásokat. Pedig hát a hagyományok, az érdt>k-közösség, 
az egynemö törekvést-k, a védelem sót a léts7ükség napról napra 
obajtandóbbá tt>szik a szabadító Boiivar nagy eszméjének megvaló
sitáRát, mely az egész latin Amerika szövetségét czélozza. E végböl, 
amaz eszme szt>rint, ajánlatos )f:nne az általános honfiúsítás; mint 
szinttín ha visszaállitanák a területi határokat, úgy a mint azok 
181 O-ben valának; ba egységet hoznának be a vámok körül, a mér
tékckben, súly ok b3n, pénzek ben, pos tá ban, kereskt>delPmbeo, titleve
lekben ; nem különben egy felsöbb biróság a felmerülhetö kérdé
sekrt> nézve; a lt!lkiismereti szabadság; a hadilleték megszabása a 
Vl;iltolem esetére ; hogJ egy állam se engedbassen át valamely terfi
lrt-részt idegennek, so védelmet ne fogadhasson el idegentól; hogy 
tr.vékeny propagandát. csinálnának a rab~z olgaság ellen. 

Ily szövetség igen szökséges volna, hogy ellenállbassan"k az 
:Egyesült-Államok kapzsisó.gának. Ezek irigylik tölök a panamai föld
RzoroRt, mely 1600 kilométer hosszúságban R 70-530 szélességben 
elvl\lasztja az A tlanti-tengert a Csendes-oceántól, s melynek keresz
tiil-vágásával az EgyeRült-Államok Anglia hatalmi örökségébe lépné
nek Ázsiában, hol már is versenyeznek azzal a szövetekrA és föld
termékekre nézve 1). És úgy akarnák, hogy az oceán·közi esatorná-

m:\11 igen nagy kiterjedésiiek találhatók. A 110da-nitrat-kivitel m~>ghaladja a kétszá~
e1.e1· tonnát évenkint. 

E hábor•í, a ba~·madik, melyben pánezétos hajók kiizdöttek, kitiinte!te, hogy 
a vértezett gépezeteket, melyekre tizennégy vagy ti1.euöt milliót paza.rolnak, meg
semmisithetik a f:.hajók, ha feliilhaladják azokat gyol'Sas:ígban. Jquique ellitt két 
perui vértezett hajó alig birt egy chilei, négyszá?. tonnán)•i és RZáznegyven lóerejfi 
fa-korvettel, mel.v 68 ágyuval volt felszerelve. A kétezer ötszá?. tonn:ín~·i, hétszáz 
lóerejt\ géppel ellátott Luft Gelil nevO török pánczélos hajót, melynek vértje ti
zenöt centimeter, 8 a két tornyon buszonkét centiméter vastagságú volt, midön 
Drailow ellitt horgonyzott, légbe röpitetlt~ egy löv~g, mely 1ítjában az üstbe hatolt. 
Csakhamar azután a Sei/i nevli kettlis csavalTal ellátott vértes ágyúhajót két tor
pedo a viz alá meritette. 

1
) Ama csatorna egyike volt III. Napoleon vágyainak, s e ezéiból egy tár

sútat alakúlt, melyb~n a legkiválóbb buonapartisták vettek részt, nagy nyereségekre 
való kilátáseal. A sedani szarencsétlenség után neu• folytathatták a befizetést, mert 
vagyonukat legnagyobb részt csak a császár ajándékozásainak köszönhették. Úgy 
látszik azonban, hogy tillök származott a terv egy új társulat iránt, mely négyszáz 
milliónyi részvény-tökével fogna a dologhoz, a mely, miként szóban volt, a régi 
iíOO !irás ré.~zvényeket 2n,OOO lirán vásl\rolná magához. Buonapnl'te Leliciatól egy 
fití Aziiletett, sir WyAe, R két leány, kiknek egyike a volt o)AR7. miniRZIPr R~ttnni 
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nak ök legyenek egyedüli r~szvényesei és lP.tesitöi, feleleven it ve 
Monroe tnnát, mely szerint európaiaknak nem szabad Amerika dol
gaiba avatkozniolr, s attól is félve, hogy, mikéot a suezi csatornára 
nézve tört.>nt, itt is majd idegen hatalmak követelnék maguknak az 
int~zö szerP.pet. 

Mezlll:o. 
Mexiko, melyröl már szólotlunk (86. lap.) nem jutott még el 

azon megállapodottsághoz, mely lehetségesse tenné neki, hogy érvé· 
nyesitse bámulatos eszközeit. 

Voltak költői, kik megtinekelték a forradalmat, mely lecsilla.
l'úlván, felvirágzott a költ~szet, miként kitünik az a L i r a Me s
R i c a n á-ból, melyet nem r~giben Dios Peza tett köw~. ki Campoa
ro or, Flort>s Manual, Carpio, Sierra. TelJes, Pt>on Contereras, Cosma.'l, 
Ríva Palacio, Ros11s Morenos oldalán egyike a kiválóbb íróknak. Má
Rokat mellőzve megemlitjük itt Altamiranot, az irodalombarátot s a 
drámai akadémia alapítóját, melyet Gorostizaról neveztek el, ki ve
t.lilkedik a hirell Balbuanával, Juan Ruiz de Alar<'onnnl. .Juana Jnes 
ile la Cruz-s11l. A legutóbbi eseményeket Corona gPneralis (L a h i s
t. o ri a d e l e j e r (• i t o d e O<' ci d e n t f'), Jo11é Vil!:il, Hijar 1) írták 
meg: s a szép eastilisi nyelv mit sem vesztve folyik PZ iró-teRtvé
rek tollából. 

Ha Zorilla kegyeletet leheló gyá.~zkölt.em.>nyben siratta meg 

özvegye, a. másik TiilT generalis neje: R Tiin é~ Wyse vitték a fl!szerepet az 
1879-ben tartott e.ongre!lllu~on, melynek élére LeseepAet, a volt császárné rokonát 
állitorták, a mely a párizsi földrajzi társulat pártolásával is találkozott. A vonal, 
melyet Wyae hozott jav:wola.tba, a mely az öss1.ehivott 13!l ta.g tetszését megnyerte, 
a.z Atla.nti·tenger limoni öltiében fekvl! Colon kiköt3jéb61 72 ~ilométer hosszúság
ban folytonos vizszinte7.é&sel 11 nO millio köbmétemyi anya.g kiásásával a Csendes· 
tengerre nézi! Panama. kiköt3jéig vezetve, hat évnyi id3be és 1200 millio frank 
költségbe kerülne, 15,000 brasilia.i négl'r fogván azon dolgozni. Lessepe semmiféle 
más vonalm nézve nem válla.lná el a praesidensséget, nem különöaen, ha a. nica
ragnai jönne 11zóba, melynek a.z EgyesOlt-ÁllaiDok adnak el3nyt. Azonban, 1így látszik, 
hogy hiányzik a. aziikaége11 t3ke, s az észa.k-a.me•·ika.ia.k fáznak az európai válla.
lattól. 

Vannak, kik jobbnak találnák a vasutat, mely, mindenestiil felvéve a. hajó
kat, ugy szállitaná azokat egyik oeeánról a. mbikrn. 

') A tudós és könyvkedvela Don José Má.ria. Andrade igen becses gyfijte
ményt állitott össze Mexikót érdekliS könyvekböJ é!l kézira.tokból. Miksa császár 
megvásároita a.zt töle, s lehetségessé tette neki, hogy kiegéa:r.itse azt Jevéllári ira
tokkal, hirla.pokkal sat. s a.lap•íl mla az szolg:ílandó Pgy ca:íszá.ri könyvtárnak. A 
queretaroi szomoní esemény után Európába jutott a gyiijtemény s eladásra k1n·iilt. 
Ismeretes a. CataklgW' df! la richf bibliothl.q"" df' Jo.~l ,l(r".in Andt•ttdf'. 
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Miksa császár végét, nem hiányoztak költők, kik ostorozták életébEin 
és bántalmazták halálában ez idegent, ki pedig V. Károly ivadéka 
vala. Ö azon perczhen, midön a golyó keresztül vala furandó szivét, 
felkiáltott: "Mexikóiak, a hozzám hasonlókat Isten a végből küldi, 
hogy munkálják a népek üdvét, vagy hogy áldozatúl essenek ebbeli 
buzg11lmoknak. Részben hivástokra, nt>m nagyravá.@yá.sból, hanem 
nzért jöttem, hogy az országot boldoggá tegyem, Fogadott hazám t>e 
a bü barátok iránt a legjobb szándékokkal telve jöttem közétek. 
Adja Isten, hogy az én vérem legyen az, mely ntószor foly a ha
záért. Éljen Mexiko! Éljen a függetlenség!" 

A golyó keresztüljárta a nemes keblet, de annak ohajtása még 
nem teljesült., s e perczben is (1879 junius) dühös küzdelmek foly
Mk Teran, vt~ra-cruzi kormányzó s az előd, Lerdo de 'l'ejada között, 
éf; sok foglyot iszonyatot keltö módon mészároltak le a börtönökben. 

UJ·••:Dkt. 
Uj-Mexiko meg.)rizte a spanyol szokásokat; igen nagyban vi-

szik ott a barom-tenyésztést, úgy hogy némely birtokos százezer da
rab birkát is tart. Különössége mialt megemlítjük itt •r a es n é
p e R ség é t., mely község fölfelé mindinkább ösRzehúzódó öt emelet
tel l•iró két roppant nagy középiiletböl áll, kivülről alkalmazott lép
c>si'íkkel ?s temérd11k szobával, malyekbe csak a padláBon hagyott 
nyil•\son át van bejárás, ugyanazon nyílás Jt>vén az egyediili ablak 
i!';; rnindPgyik ép!ílet 400 egyént fogRdhat be, s úgy mondják, hogy 
a központban, hová nem bocsátanak irlegeneht, Montezuma tüze 
ég, s az aztékek szertartásait gyakorolják ott. A nök edényeket ké
szítenek kézimunkával, miként. a történelem elötti emberek. A kor
manynyal nem sokat törődnek, <>sak ne terhelje öket adókkal : a 
secessio-háborúban bök maradtak az Unióhoz. Egy időben eziistöt 
liAtak ott és igen sz.~p türkiszeket. 

Saa-Demla••· - C. Ita. 
San-Domiugot, mely egykor Spa·nyol és Francziaország között 

volt megosztva, 1795-ben ez ulóbbi egészen Spanyolországnak en
gedte át: DessalineH és Kristóf császiÍrúl vetették ott fel magukat; 
Boyer praeaidens 1821-ben els1.akasztotta azt Spanyolországtól; 61-
ben, Santa Anna. közvetitése folytán ismét alávetette magát az anyn
országnak , de csakhamar véres háborút kezdve újból elszakadt 
(1865 april), mig Hajti, vagyis a nyugati rész, fél milliónyi néger 
vagy franczia nyelvi\ mulatt lo.kossnggal, U-ben (ilggetlenitPtte ma
gM, s miutá.n Plíizte Soulouque Faustin l'sászárt, mnkacs•íl megma
radt köztárHaságnak. Saluave némi rendet akart oda bevinni, de 
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csakhamar Jázadás ütött ki, mely öt halálra ítélte; s most is for
radalom dúl ott (1879 jul). A sziget folyvást vágyak tárgyá.úl szül
gál, mert bámúlatosan t~>rmékeny és igE~n alkalmas a fekvése. 

Cuba, az Antillák királynője, a spanyol gyarmatok legszebbike, 
két millió lakossnl, a havanai pompás kikötővel, s mely az egész 
világ czukrának egy harmadát termeli, folytonos lázongások s a bir
tokÁra vágyó Egyesült-Államok fizeimeinek szinhelyP. A sziget kor
mányzójáúl kinevezett (1860) Serrano tábornagy igyekezett rendet 
vinni be oda, mint szintén a domingói köztársaságba is, midön 
alávetette az magát Spanyolországnak. 68-ban, a szokásos spanyol 
forradalmak egyikének alkalmával, a cubaiak is felkeltek; hasztalan 
biLOtak bőkezűleg az engedm1>nyekkel, és törölték el a rabszolgasá
got, a felszabadított négerek csatlakoztak a felkelökhöz, ugyan úgy 
a flibustierek, s az Egyesült-Államok támogatáMa mellet.t három éves 
vad háborúvá fa.jtílt a felkelés 1). Martin Campos megtörte azt, de 
a rabszolgr~.ság kérdése még e perczben is izgatottságban tartja a 

· szigetet. 

A tévedPs \'eszélye nélkül e ... ak keveset mondhatunk oly orszá
gokró!, melyek semmivel sem ismeretesebbek előttünk, mint voltak 
a gHrmá.Dúk Tal.'itns idejében. Egyébiránt a latin amerikaiak részé
ről jó szokás, hogy, elthöleg az olaszoktól, tudósokat alkalmaznak 
képviselöikül Európában, kiknek aztán gondjuk van rá, hogy megiA
mertessék or11zágukat. Igy tett Peza, igy Cail.'edo, s igy José M. Ro
jas a vPnezuelai irodalomra nézve 2). 

A csak im~nt emlitett Torres Caicedo a nemzetközi irodalmi 
társulatnak 1879-~Jen tartott. rongressusán fájll\1\ra hozta fel, hogy 
Pdrlig mPg kevéRsé fordult a tannlmányozó figyelt~m a déli orRzá
gokra, és berallotta, hogy mig az Egyesliit-Államok irigylP.srt>méltóan 
gyarapodnak, addig a déli köztársaságokban, hol oly felvilágosúlt az 
t>rtelem, oly eleven a kPpzPiö erő, oly fényesek a természeti tulaj
clonok, a legdíu;abb gazdasági források mellett hiányoznak az esz
közök, melyek segt>lyével hasznositani lehelne azokat, a legkomolyabb 
vállalatok sem jutbatnttk zöld ágra, mert hiányzik a szilárd irány R 

kormányzati egysP.g a czt>lokban PA a kivitelben. 

•) Mostan,iban igeu izgalmll.l! vita. tárgyát képezi San Domingo és Havana 
kö1.ött az a kP.rdés, melyikök birja Columbus Kristóf valódi csontjait. 

2) Észak-Amerika képviseilli iR a tudós Emme~on, J,owllll, Holm~s, Bryant, 
:\Ioth le y voltak ( 18) 4-77) BéP-Rblln éR Londonban. 

XIX. 14 



- 210 -

Tudomáuyos is lrtdalml !Uapotok Dél-Amerlkába.u. 
Már a függetlenség előtt jó névre tettek ott szert :Navarret~, 

Cast.ellanos, Piedrhaita, Sanchez de Togle, de a drámaíró AJarcont 
és Gorostizát kivéve, a többiek inkább csak visszhangzó mint terem
tő erejű irók, a milyeneket várni lehetne ama bűvös természet ihle
tésétőL Pedig hát a vidékek természeti szépsége, az emberek, a fo
konkinti haladás mennyi eredetiséget kölcsönözhettek volna nekik ! 

A függetlenségi háború alatt inkább forgatták ott a kardot és 
a szó fegyverét, mint a tollat, de Olmedo Joakim, Boiivar ba.rátja, 
megénekelte a janini epikai csatát. Csakhamar mások is támadtak, 
utánozva a spanyolokat, francziákat, angolokat, mig végre eredetiség
hez jutottak és nemzetiekké váltak. Andres Bell o igen dicsért pol
gári törvénykönyvvel, egyetemmel, közoktatási intézetekkel ajándé
kozta meg Chilet; Guttierez, Caro Lo1.ano, Marmod, Arboledo, a 
katona és nemzetgazda, valódi költők, kik az alakra is figyelmet for
dítanak. Baralty Diaz Venezuela történetét irta meg, Posada de 
Plaza és Ruestrepo üolombiáét; Alaman és Claviger Mexikóét; Lio
ren te és Paz Soldan Peru ét; Barros Aran a, Lasturria, Ammunatequi, 
Santa Maria, Vieunna, Machena Chileét; Adam us Ol pe Uruguayét; 
Fumes, Dnmingue, Mitra, Martin de Mouny Argentináét tették közzé. 
És vnnuak még más jó történetirók is, de akik magában Spanyolor
s?.ágban sem igen ismeretesek, habár e1. ország és Britannia nagy 
könyvpiac1.úl szolgálnak a két Amerika e tekintetbE-n s1.erencsés iro
dalmának. A nök között sem hiányoznak az irodalom müvelöi. A 
hirlapoknak, ép úgy miut az európaiaknak, megvannak a maguk jó 
és ros1. oldalaik. 

D' Ursel Károly gróf, miután a helys1.inén tanúlmányozta Dt>l
Amerikát, most egy leirást tesz arról közzé, melyben ismerteti a 
polgárosúl t vidékeket úgy, mint a Pampákét, a putagonok földét úgy, 
mint a1. Andesek fennsikjainak puszta siVILtagait, Agymás mellé ál
litva a régiség emlékeit s az újkori intézményeket. A dPI-amerikai 
közoktatásra nézve nem régiben tett közzé egy kimumatást Hippeau 
úr, ismertetésekkel az argentini köztársaság politikai, nem7.etga7.da
sági, kereskedelmi, katonai állapotáról. 
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XVI. 

Jelenlegi állap0t. - Az északi országok. 

a) - 01\0SZORSZÁ&. 

Oroszország félig-meddig keleti birodalom 200 millió lakossal, 
kik közül 54 millió szakadár-görög; 10 millió musulman; 3 millió 
talmud-zsidó, mindenfelé szétszorva; 7 millió lengyel ; kettő német, 
kettő finn és samojed, kettő gregorian és örmény; és évenkint száz
ezerrel szaporodnak. 

Az ország 21 millió kilométernyi végtelen síkság, folyókkal, 
csatúrnákkal, utakkal, a folytonosság megszakítása nélkül, úgy hogy 
sem gyarmatai nincsenek, sem kiköltözések nem történnek onnét; 
csupán európai Oroszország nagyobb kiterjedésü egész Európánál, s 
a határok folyvást tágúJnak majd a sark, majd dél felé. A Jeges
tenger partjain fekvő vidékek .. t ll ezer állandó és 50 ezer rad la
kossal az Egyesült-Államoknak engedte át 37 millió l iráért; s mig 
1867-ben teljesen birtokába \'ette az Amour folyót, m~ly Tartarill
ból lejtve le, megnyitja előtte n Chinai-tengert, Tartaria és a khivai 
szomjas síkságok meghóditásával Indiához közeledik. Sovárogva te
kintg~?t a földszorosra, mely elvidasztja a Fekete-tengert a Kaspiitól, 
R a hires kaukázusi kapukra, melyeken át Ázsiából Európába az 
összes költöz~sek történtek; má.r l. Sándor egy bámulatos ~ít11t nyit
tatott ottan; most 11 krt tengert összekötő csatorna van tervben; de 
liliodig nehéz volt békében tartani ama vid~keket. Lag1u·eff volt az 
első, ki II. Katalio megbagyá11ából Liadat vezetett Üircassia ellen, 
anunk megbódítása vt>gett., de egy millió élet feláldozása után lll 
lehetett mondaui, hogy Oroszors1.ág l'sak az általa emelt erőssége
ket birta~ ottan. l. Miklós császár makac-súl eröwt.kolta a dolgot; 
Charnyi 24 évig állott ellen, mig v~gre 1889-ben fogságba került, H 

ekkor bevégzettnek lehelett tekinteni a bódoltatá!:;t. De hogy mt>g
tarthassák a zsákmányl, erőkifejtésre éH folytonoM szigorus11gra van 
szUkség. 1864-ben levervén egy kem~ny lázadást, Oroszország Min
grelia hegységeiből kétszázezer családot üzött ki , melyek részint a 
törökök között n. drinápolyi tartományban kerestek menedékhelyet, 
részint Smyrna 1\s Konstantinápoly kórházaiban húzták meg magu
kat, részint elvesztek uz ébségtöl és a kimerültség folytán. 

OroszorAzág növekedéseit Áztiiában éber szemmel kiséri Anglilt., 
mP-ly mindig akadályozni. fogja azt Konstantinápoly meghóditásában: 

14'• 
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s Oroszország még most is, miután annyira előre nyomnit Törökor
szág kárára Örményországb<ln és Európában, visszavonja csapatait, s 
garantirozza megmaradt birtokaira nézve a török birodalmat, melyet 
annyira szf.t akart máilasztani a san-stefanói békeszerzödt•ssel ( 1878). 

A h~tdsereg, mely békelábon 544,000 emberból áll, hábonís 
létszaruban 1,370,000-re emelkedik, 60 e1.er lóval, ide nem értve a 
génie-kart, a Uízérséget, a tartalékot, a rendetlen kozákságot, és 223 
hajót 548 ágyúval a Balt.i- és a Fekete-tengeren. A katonai szolgá
lat tart~tmll. a mííveltséggel áll arányban, s az egyetemi tanúlók esak 
hat hón11pon át katonáskodnak. S az egyetemeken és a hadseregbPn 
esak egyetlen nyelv van használ&lban, mi igen jó e!;zköz RZ ÖRS7.e
o l v asztás ra 1). 

A monarchia nem hííbéri, hanem inkább patriarchalis, bo], 
mik••nt. a1. atya a esaláduan, a e1.ár mindent tehet, s mindenki tisz
t.eli a czárt. Mindllzáltal a kényurlllmaL akadályozza n.-mileg a ne
messég és a burokratia, mely ellen az a panasz.. hogy kapzsi és 
meg1•esztegethető az Ugyke1.elésben és az igazságs7.ulgó.ltatásban. A 
nemt~sek, polgárok, kereskedők, papok, szolgák, katonák, tisztviselök 
még most is mintegy külön kaAztokat képeznek, melyek ismP.t al
osztályokra szakadnak, példáúl fekete es fehér papok, korona és ma
gim-szolgák osztályára, s melyek mindenikének megvannak a maga 
kiszabott jogai ét~ kötelességei; igy a szolgák kötelessége az enge
delmessé~~:, s joguk az, hogy ne kelljen ében halniok. 

A'!. egyházat a cztí.r által oevezP-tt hat tagból álló zsinat kor
mányozza; minden egyházmegyének van egy C9nsistoriuma s min
den tekintetben igen szigorú rendszabályok vannnk érvényben, de 
minden a czártól függ. Az orosz egyház tUrelmetlen; l. Miklós 1846-
ban életbe lépett büntető törvénykönyve fl;Je)emből a szabadelviiség
től inquisitorius Azellemben készült; ~p úgy miként most a pápaság
tól való félelem folytán egész húszig menö korbáe.sütéssel büntetik 
azokat, kik a katholikus kátét tanítva téritgetnek s az orosz egy
háztól elszakadásra birják az embereket. Az uralkodó ház herezegei 
átalában német nőkkel kelnek házasságra, de ezeknek az orthodox 
görög vallást kell elfogadniok, mit a protestaosok könnyen meg
tesznek. 

Leaoeloraz'C. 
Miklós harmincz éven át folytatta az erőfeszítő küzdelmet a 

forrAodalom ellen, maly látványos párbajban kifáradva, megh.Lit s 

l) Moslnn:íban J.engyl'lorsz:ígnAk megengedték , hogy ~aj~t nyP.Ivét hast.
nálhaRRa. 
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krimi háború alatt (1855 marrz. 2). Főtörekvése a 30-iki forrada
lom után oda irányúlt, hogy beolvaszsza Lengyelországot, s erősza
koskodásával kivitte, hogy az öt millió katholikus közfil sokan meg
tagadták hitöket. A z üldözés polgári tekintetben is vad ú l folyt a 
len~yelek ellen, mire nézve gyakran történtek felszólaló.sok, ba nem 
a diplomaczia, hát az európai parlamentek s főleg a franctiaországi 
ré~zéröl, mely országban a lengyel kitünöségek, milyenek Ozarto
riski, Galit.zin, Gagarin, Lelevel, egész menekülö gyarmatot képez
tek, onnan intézve buzdító szavakat a hazájokban maradt lengyelek
hez. Ezek 61-ben békés jellemü mozgalmat inditottak meg a varsPi 
F ö l d m ü v e l é si T á r s u l a t s a poseni l e n g y e l l i g a útján, 
melyek feliratokat is intéztek a cz:irboz, s vallásos tüntetésekkel ha
tottak, melyek ellen nem lehetett a fegyvert használni. Hogy meg
nyugtasl:!ák öket, a császár testvérét, a népszerü Konstantin hereze
get küldötték orla, ki igyekezett megnyerni magának a párt-vezére
ket; de nem hagytak fel a nemzeti fiiggt>tlenség követeléséveL ha
bár az ethnographusok kimutatása szerint a lengyelek s1.ó.ma a legki
l:!ebb 1); s visszaulasitották a czár engedménye it. Midön eröfizakolt 
~;orozás utján elvitték a legelöbbkt>lö ifjakat, Varsó fölkelt (1863 
jan.), a gyászoló nemzet lángoló nem1.etté lett, .Jézus Má
r i a kii\,ltással, de, amint már ott nagyon is swkásos, vadúl járva 
el. Lengyelor~:~zág, miként miudig, ez alkalommal is nagy érdekelt
séget keltett, de más részről fájlalták, ho~y a forradalom megzavarta 
a c1.árt a sz.olgák felszabadítását czélzó nagy és vesz~lyekkel össze
kötött törekvéstíben; s ugy vélekedtek, hogy Oroszország nem BZit· 

k~t~:~z1hatja el magától Lengyelországot öngyeogitése nélkül 'förökor
llZÍLgg~tl és Ausztriával szemben, de a lengyelek a haza, a nemzeti
bég, a vallás nevében ellenállottak a történelmi határok között, mig 
végre a szabályozott erö ismét föléjök kerekedett. A pápák mindig 
védelmezői voltak a lengyeleknek. fölt>g a katholikuB érdek ben. 

A szolgü felasabadltása. 
A krimi háboru után, mely Oru::~zor11zilgot megfosztottHo az erö 

primatiájától, azt mondották róla: hogy lábbadozik, szedi össze ma
g~t. Valóban II. Sándor husz év a.latt törvényesen, rázkódások nél-

l) Eckert szeriut, a birodalommal egybeolvas<'.tott lengyel tartowáuyokbau a 
né _p lithv~u és ruthén; leogyelek csak a nemesuk és birtokosok, kihe az összes 
né_pesség tiz és fél millióuyi számából nem esik két millió. Leugyelorsuigbau a 
három williét lakos kö<'.ül alig bir féltuillió politikai jogokkal, a többi földmfivel6 
és rutbéu, s igy a til.enöt millióra menö összes népségMI csak egy millió 600,000· 
uyi lengyel válik ki., 
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kül átalakitotta a birod11.lmat, mindamellett, hogy igen sok akadályt 
gördítettek elPje Lengyelország tettlege:s vagy fenyegető forradalmai, 
s a skopzok, khlisták, zarándokok, s más vakbuzgók eszelösködó 
vagy oesmány felekezeteL Határozatba. menvén az átaJános egyenlö
ség a törvény előtt, 1857-ben kezdetét vette a szolgák felszabadítása, 
minek 69-ben kelle befejezödnie. ll ,858,857 férfi, ll és félmillió 
nö azoigát számítottak, kik kisebb részben a földekhez voltak kötve, 
melyeket most visszavásárolt az állam. Miként a gyökeres változtatá
sokkal az már közönségesen együtt szokott járni, zür-zavat·ok kelet
keztek; sokan, kiknek gazdagságuk a szolgák számában állott, elsze
gényedtek; átalak ú It az ipar. 

A javak megosztása ,·égett az úr és a felszabadítottak között 
minden kerületiJen igen llzámos békebirói testületeket alakítottak, 
melyek tagjai nem mindig birtak a kellő képességgel és tisztesség
érzettel, olykor minden v~~.gyon nélkül és teljesen tllnúlatlanok valá
nak, egész érdemök abból állván, hogy szabadelvüsködtek. Véget 
érvén az osztoztatás, foglalkozás nélkill maradt e nyugtalan, köve
telő tömeg, s az újit.ásnál kimaradhatatlan ellenzék szolgálatába sze
gődött képességéveL Hivatalokll.t kellett tehát nekik adni, melyek 
előbb a csekély szám ú nemességnek voltak fenntartva; s a nemesség 
egyszerre azon vette magát észre, hogy meg van fosztva a szolgák
tól, meg az állami segélyektől, meg a rangfokozatoktól a hadsereg
ben, melyeket most már érdem szerint osztogattak. 

Tehát, azo nk i v ül. hogy a régi vbszaéléseket mindig nehéz ki
irtn.ni, az, a mi a több:ségre nézve javítás vala, mások és pedig a 
leghatalmas~tbbak s a legnagyobbralát6k karára ütött ki, a honnan 
elégületlenségak származtak. Ezek magvai föleg a tanuJók között ta
láltak kedvezö tala.jra, kik azért tanúinak, hogy hivata.lokba., tiszt.:>é
gekbe, méiLóságokra jussanak, melyeket nem érhet el mindenikök; 
s a zavargóg ellenzékeskedés forradalmi lázzá fokozódott . 

.l allalllaták. 
A n i h i l, a nagy semmi tanát , melynek hiv~:~i szerint az em

ber eszméi, érzelmei, erényei 1\1:1 gonosz:sága.i végső elemzésben utó
végre is oda bukkannak ki, hitvallá~:~ gyanánt fogadták el némely 
oroszok, nem ismervén többé más kötelességet a czár akaratának 
hódoló engedelmességen s a birodalom ös hierarcbiai szarkezetének 
fenntart.ísán kivül, némi aprólékos reformok kivételével. Midöo lát
ták, hogy a czári önkény ama gyökeres átalakítást eszközölte, elége
detleneknek mondottzik magukat, a miért többet nyertek, mint a 
mennyit ohajtottak; s tágitva a semmi fogai mán, kiterjesztették azt 
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a vallásra, a törvényekre, a társadalomra; mindén roszúJ megy, 
csak a halál vethet véget a szenvedéseknek. Ha a föld siralom völgye, 
érdemes dolgot cselekszik, ki a. halál által menekül, vagy másokat 
kiilzabadit onnan. 

A tan, mely szerint le kell rombolni mindazt, a mi létezik, 
csupán azért, mert létezik, oly képtelenségnek látszott, hogy fölösle
gesnek hitték annak elfojtására gondolni, de a hiábavaló beszédek 
után ~>gy felekezet alakult gondolkodókból, kik a semminek kevésbbé 
oktalannak );itszó és veszedelmesebb programroot adtak : mindaz és 
CS<Lk az a törvény jó, mely az egyedeket a szerint sza.bályozza, a mi 
látszik és érinthető ; az erkölcsiség a nevelés szülötte, mert a gyil
kosság, rnit EurópiLban véteknek tart;mak, az indiánok között hősies

ség ; haszontalan minden oly vallás, mely val amely mérlegelhetetlen 
lényre vonatkozik; romboljunk ; a. kik utánunk jőnek, majd valamely 
jobb rendet fognak a dolgokba hozni. 

S meg nem állapodva a. szónál, a tettek utjára léptek; titok
ban izgató iratokat ~s kátékat terjesztettek; a gyilkos, a. gyújtogató 
nem gyűlöletből vagy boszúból müködött, hanem hogy kiirtsa az 
emberek közül a babonás tiszteletet a megállapitott dolgok iránt. 
Az ábrándos eszmék, melyek leplébe burkolóztak, készségesebb meg
hnllgatásra találtak. mint a tiszta anyagelvisPg ; minden elégületlen
s~··g köt•ültök. csoportosúlt; s apostolok támadtak, kik hirdették Marx, 
Bakunine, Nitchiaeff, Schoppenhauer tanait. 1). 

Különösen kapnak e tanokon, édesgetve a hirlapok által, a ta
nulók; a. foglalkozásnélküliek, kikről már szólottunk; az elszegénye
dett alsóbb nemesség; a zugirócskák. a honnan a.z ismételt merény
letek a czár ellen, a bámúlatosan titkos módon elhatározott., beje
lentett,· végrehajtott gyilkosságok; a félelmes arányban sokasodó 
gyújtogatások ( 1879 julius havában 2 833) • melyektöl már a Kreml 
sem maradt ment. 60,000 rubelnyi alapról beszélnek, mely a lon
doni bankban volna letéve, hogy segélyezzék a nihilista sajtót. És 
ez nem szegény termékekben ; valamint sok regénynek szolgá.ltat
nak anyagot és jellemeket ama. tan követöi.. 

De a köznépnél, a vidékeken, a felszabadított husz millió szol-

1) Hartmanu, ámbár legkevésbbé túlhajtó Schoppenhauer tanítványJI.i között, 
s megengedi, hogy van valami jó az életben, mégis tígy látja, hogy a bajok és 
szenvedések sokkal nagyobb slÍlylyal nehezednek a mérlegre, s gyógyszereket ajánl, 
hogy megváltsa az emberiséget az elet rabszolg:\ságától, me rt - szerintll - a lé
tezés magában véve szerencsétlenség. Lásd !leraphysik des Unbekannten, ll. köt. 
VIII. XIII. XIV. -fej. és itt ott. 
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g<iban még mindig él a vHIII\~os t.iszt.f'iet el~ő Horban a cziÍr. 1tzután 
!~ten irányában ; s ezek és a badsereg meg fogják menteni a biro
dalmat a nihilisták rémuralmá.tól, az elégedetlen nemesség cselszö
vényeitől s a uyomor kétségbeesésétőL Mostanában ott is alkotmá
nyos szabadságról beHzélnek, de igen nehéz másként mint önkénye
sen kormányozni egy birodalmat, mely a Jeges-OI'eántól Örményor
szágig, a Niementöl Tartariáig terjed: a parlamenti formák, melye
ken Európa kap, nem igen illenek oda, s bizonyára nem mozdita
nák azok ott elö a társadalmi kérdést. 

Orosz lredalom. 
Oroszország nem marad bátra a tanulmányok terén. A törté

nelmi kritikát, mely kutatja é~; vizsgálja a forrásokat, a ném\~tek pél
dájára. a westpbaliai Müller Fridrik (1705) vitte be oda, ki tanul
mányozta Oroszország és Siberia népeit s •'zek viszonyait a chinaiak
kal és Perzsiával; m•·gmutatta, hogy nem a scandinávoktól, hanem 
a roxohmoktól, Boruasia gótjaitól származnak, s III. lvánt úgy tün
teti fel mint a birodalom nagyságának valódi megalapitóját. 

Scblözer (1738 1809) túlozta a befolyást, melyet a németek 
gyakoroltak a benszülött szlávokra; Neator krónikáját alapossn tanúl
mányozta; Rurikból scandinávot. s a váreghekböl bódítókat csinál 1). 

Ka.ramsine (1765-1827) is követte a németeket az erkölcsi 
é~; mystikus érzelmekben, s bár Rousseau átaJános moráljának volt 
vallója., a n11poleoni betörés bat.ározott hazaiivá s a h·nyuralom és a 
hit magasztalójává teUe öt. Müvei nagy hatást csináltak oda haza; 
sokan követték öt, vagy czMolgtl.tták; mellözni kezdették az álalános
ságoka.t; Katchenowsky (1775 -1842), Potievoy, Ewers (1781-
1830), 8oloviev, Kavt!line a német k.;telgést fogadták el annak örökös 
tagndásaival együtt. Mások Niebuhr, ·Thierry, Guizot eszméihez ra
gaszkodtak, nem látva be, mily külömbség van az európai és orosz 
fejlödés között, melyben a kereszténysrgnek ro inél kev~:>sebb 2) s a 
hóditásnak épen semmi része nem volt, hanem igen is volt a. finn 
törzs~k lassú hii.Sonulásának rs a gya.rmat.ositá.snak. 

Mások ismét, okosabban, a népre, s a nemzet alkoló elemeire, 
a törzsekre, a községre forditották figyelmöket; belátták ezek l. Pé-

1) Jurien de la Graviere ,.Mari11s du quinzieme et du seizi~me siécle" 
cziwil IUUnkájában "Oroszorsl.á.g fölfedezésé"-nek nevezi az utat, melyet ott 1551!
ban Ca.bot Rehe~tény és Chanl'elor Richard wtt~k, 3 mikor ie he lönek mutatv3 3 
kegyetleo IV. Iváunak; s va.lóban Oroslország EurÓJ.HÍ.ra. nézve ismeretlennek volt 
mondbató. 

2) Lásd Ma.karij archimandrita Istoda christiantvav Roscij. 
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ter eljá.rásáu.k helytelens~gét, ki idegen eszméknek hódolt, a helyett, 
hogy nemzeti és szláv alapokon épitett volna. 

Scllapov előbbre vitte a néprajzi elemek, a nemzeti mytholo
giu., a gyarmnt.ositá.s tan úlmányozását, felhasználva. a természl'ttudo
mányokat; :; minden tévedései mellett feje mar~tdt az 1m th ropolog és 
néprajzi iskolának, me ly nek nagy előnyére szolg!\.lt az, hogy szö\·e
gek jöttek forgalomba. Nevolin (t 1855) az orosz törv~nyhozás tör
ténetét irta meg. S nincs tudomány-ág, melybeo az oroszok, segítve 
a kormánytól és az akademiától, előmenetelt nem tennének. 

Mindazáltal Oroszország nem áll a szláv irodalom élén, s Mos
kvában és Pétervárott más az uralkodó irány mint Prágában és Var
sóban; ép úgy miként a latin nemzetek között Páris elüt Lissabon
tól és Flórencztöl ; de azért a szláv nemzetek valamennyien össze
vágó családi szinezettel s közös k.;pzelem- és költészeti alappal bir
nak: csakhogy az orosz, lengyel, cseh írodlllom fejlett kort ért már 
el, mig a horvlit és a többi szláv nPpeké most van szülemlöben t). 

b) - .lUSZTIU.l. 
A nemzetiség elmélete 2) c:;11k gyú.swsa.n iithetetett ki Au

sztriára nézve, mely birodalom egészen eredeti formákkal biró or
~zágokat, s négy fö DPp-törzsön kivfil zsidókat, görögöket, albáno
ka.t, örményeket és 80,000 czi~ányt foglal magábtt.n; mely népsÁgek 
majd mindnyájan különböznek egymástól nyelvre, vallásra, müvelt
ségre nézve. Schwarzenberg, kiben. ha cstt.lódot.t is, volt képessrg 
arra, hogy valami ujat alakítson, a föltétlen egységre ezéJozott; de 
S1•Mtfte aristokratiail!&g szövetséginek, a négy doctor központosító-

1) Lá~d Covrlere, Histoire de la littémture ,·usse. Histoi,·e de la litté
,·ature coutemporai11e ehez les Slaves. 

t) Ludwig Gumplovicz, Das Recltt der ll'cttionalitlítell und Spracltelt i1t 
Oesterreich-t.mgo•·n. Innsbruck. 1879. 

Banfal'!' Pü, Magyarország Ethuographiája. Budavest. 1876. 
nA uenue!iségi elvet, melyre elsö mozgalmaink alkalmával hivatkoztunk, 

nem csak hogy soha el nem ismertik a hatalmak, hanem valamennyien határozot
tau ellenséges állást foglaltak v~gyainkkal szemben. Ha későb!. egynémelyek elfo
gadták a l.evégzett tén}"eket, ezt csak azért tették, hogy összeütközésbe ne jöjjenek 
hatalml\8 szöve!.Aégeseinkkel; s ezek fegpereikkel segitettek ugyan nekünk kivívni 
a diadalt, de nem hódolatból a nemzetiségi elv iránt, hanem magán érdekekblll. 
Amaz elv magában véve a legszentebb, de a többi nemzetek, melyek nem rokon 
népfajokból és sajátos önko1 mnnyzatra. törehó.tartomán.,·okból vannak összegytírva., 
ha érvényesiteni akarnák azt, elve•ztcnék an1a terllleli nagys~ot és volitikai fou
toSB;igot, melylyel bírnak ... A nemzetis~gi elv, Jointhogy egyetlen kormánJ sem 
ismerte azt el, ne.!JI képezi az európai köz-jog részét." •uollao, az olasz parla
mentben, 1879 juÍ. 21-éu. 
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nak akarta azt. A hiú Buol s a forradalmi központusitó Bach után. 
Schmerling a forradalmi ~'rancziaorszng s a kénytiri PoroszorszAg 
mintá.j1ira parlamentekkel óhajtotta az egységet. egyaránt kerülve úgy 
az engedékenységet a forradalmi áramlattal szemben, mint az elha
markodást kevéssé érett tervek valósitásávlll, melyek iránt maguk a 
szerzök sem voltak magukkal egészen tisztában. Recbberg, jobban 
ismervén a birodalom természetét, belátta, hogy inkább megfelelnek 
annak az angol, mint a franczia intézm,>nyek; de úgy vélekedett, 
hogy nem kell mindent egyszerre megadni, hanem a központi 
parlament s a külön országgyülések vitatkozásai utján kell a ezéihoz 
eljutni. Ámde ily eljárás csak nyugalmas időben kö\·ethetö; s mig ő 
bizott az olaszországi hadsereg gyözhetetlenségében, s csak a fra.n
czia-szárd ha.dsereg fölött kivivandó diadiLlra. vli.rt, hogy kötzétegyo 
nz a.lkotmányt, a.z események egészen máskép ütöttek ki. 

Aaaltrta-llaCJarerazig. 
Midön az ifJú Ji'erencz József lépett trónra., a birodalom alkot

mányt kapott, olyat, mily~n akkor a szabadnbb elvüeknek tartott 
országokban dívott, R e i c h sr a t h-tal, ~>gyetlen kamarával, melynek 
tagjait a tartományi gytHések valának vála.sztandók. De Lombardia 
makacsúl visszaut.Ksitotta amaz engedményeket; Magyarország mit 
sem akart tudni a dologról, s a vakmerő Kossuth forradalmivá vál
tozta.tta át annak consvervativ szellemét, mig végre Deák ken~kedett 

f~:~lül, a tisztes köznemes, ki a. törvényességnek volt barátja, s min
den hivatalt és m~ltöságot visszautasitott 1). - Miként azonban 
Magyarország Ausztria ellen, úgy Magyarország ell~:~n is felkeltek az 
alája vetett népek. Jellacbicb, ki 1801 októlJer 16-án Buzimban szüle
tett ~; a Th~:~re~;iamtmban nyerte nevelését, csakhamar kitöntette 
magát u katonai határőrvidékeken bátonsliga és költeményei által, 
melyekben ama. kiilönös életmódot rajzolta s újjászületést jósolgatott 
a ~;zláv törzsnek; szelidséggel párosúlt erélyeért övéi bámúlattal csügg
tek rajta, annyira, hogy 48-ban, midön kitört a. forradalom, Hor-

1
) Deák Ferencz. (1803-75), a kitiinö hazafi, mindig mérséklöje volt a tör

vényes ellenzéknek, B viSBz.avonult attól, midön látta a ttílhajtásokat. 60 után foly
tonosan küz.dött, mig végre sikeriilt neki kivivnia a magyar fiiggetlenséget; minden 
kittlntetést és hatalmi állállt végig viSBzautasitott. e szabályozni igyekezett az. egy
ház és állam közötti viszonyokat. 

A 48-49-ki függetlenségi h:nczok történetét a kitOnö Horváth Mihály irta 
meg (Magyarorszdll filggetlenslgi h(l,l'czdnak tö1·ténete IR48 és 49-ben), ki e for
radalom folytán sokáig számki'"etve élt. s ki az. időben n&gy hasznát vette Toldy 
t'erencz, a. rnag)'&.l' irodalom törtéuetirój& barátságának. 
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vátország bánjává választották. Ily módon szembe került Magyaror
szággal, melytöl megtagadta a hódolatot, a helyett Ferdinand csá
szárnak ajánlva fel magát, ki akkoriban Innsbruekba. menekült. S 
bár ez öt lázadónak 9s árulónak nyilvánította, Jellachicb mégis se
gélyt're volt neki horvátjaival, de a magyarok, Rossútbtól lelkesítve, 
gyözelmet vivtak ki Székes-~'ehérvárnál. A bán BPcs felé sietett, 
hogy megvédje azt a magyarok ellen rongyos, tarka·barka de bátor 
csapataival, melyek Budára akarták volna öt vinni. hogy fejére tegyék 
a Sz.-lstván koronáját. A magyar hösies~;ég s Kossuth és Bem 
ügyessége nem voltak hpesek megv~deni Magyarországot Windiscb
grii.tz, Jellschich és az oroszok ellenében, s a világosi fegyverletétel 
után a muszka Paskewit11ch nzt irta a czárnak; "Magyarország Felsé
ged lábainál hever;" ugyanazért nagy a harag Oroszonll'.ág ellen. 
Miklós czár igy nyilatkozott volna: "No, e szakadils is be van 
foldva, de vaijon meddig fog tartani?"' Jellachich visszavonúJu hazá
jába meghalt a nélkül, hogy láthatta volna annak függetlenségét, de 
él a horvátok szivében. 

Beust, Schmerling és Schwa.rr.enberg központositá.si eszméinek 
a szövetség eszméjét szegezve ellen, a dualismus Metbeléptet~sével 

ujjáalkotta a birodalmat , midön az már-már a pénzügyi és politikai 
bukás szélén állott. Az osztrák-magyar monarchia reális és perso
nális egységben ugyanazon uralkodó alatt áll, s a Leitha. választja. 
el a német tartományokat a magyaroktól. 

De miként amazokban kölönböző népek élnek, úgy Magyaro r· 
t:zágban is a. magyarok melleU ott vannak a horvátok, oláhok, 
szf,rbek, a szlovákok, .kik mindnyájan nemzeti fü~Zgetlenséget köve
telnek. A birodalomban ezer lakos közül 254 német, 239 ma~yar, 

186 cseh, morva, tót, 83 horvát és szerb, 82 oláh, 68 lengyel, 34 
slovén, 32 zsidó, 16 olasz és friauli, 6 kisebb törzsekbelL Hetvenhét 
századrt'sz katholikus; a többi keleti-görög, protestans, unitárius és 
1,100,000 zsidó. 

A csehek követelik nemzetiségök fenntartását ; va.n külön kor
mányuk, országgyülésök, egy testületök, me ly választ a pal'lamentbe, 
de biztositva akarják látni úgy a birói hivatalokat rnint az iskolákat 
a németek túlsúlyra jutásától a. csehekkel szemben. 

A katonai határörvidékeken, mintegy ezredekbe osztva néhány 
fö alatt, egy milliónyi igen súp és félelmes n~p élt az adriai par
toktól kezdre egész a Kárpátokig, földterületeket müvelve badszolgálati 
kötelezettséggel, Most e szarvezet megszünt s az igazgatás polgárivá 
lett; a ki el öbb kapitány volt, most a polgári administra.tio élén áll, 
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az ezredes kormányzó. A déli szlávok, kik elütölt>g azon fogalomtól, 
melyet a horvát névhez I!IZvká.s kötni, értelmesek, szelidek, szivélye
sek, szépek, 69 óta külön kormánynyal bírnak, s Zágrábban egyete
mök van, minél fogva. nem szomlnák u németekéire. 

A birodalom tehát nem csak átalában conservativekre és hala
dópártiakra, hant>m központositókra és szövetsPgiekre is úszlik; s ily 
nemű küzdelmekben pazarlódott el húsz esztendő, mely idő alatt 
Ausztria elvesztette Lombardiát; fel hagyta bomolni a régi Olaszor
szágot, hol érdekei és rokonságai voltak j erőszaknak engedve meg
vált Velen<'zétól, melyről különbeo haJlandó volt már lemondani is j 
nem használta fel a krimi háborút; látta, miként emelkedik Porosz
ország, s mégis bűntársává tette magát Dánia. feldarabolásá.ban. 

Ausztria Ils Németor1zág. 
68-ban Ferl'ncz József Fmnkful'tUil összehívta a német feje

delmeket, hogy egy szövetségi szt>rkezet iránt értekezzenek, melynek 
czélja lett volna megadni a n1;met államok tömegének a kor kivánta 
eröt. De Poroszország az egység kérdést-t vetette fel, s végül kizá
ratta Au~ztriá.t a birodalmi szövetségböl, melynek az három száza
don át feje vala.. 

}4,erencz .Józsefnek sok fá.jdalm:Ls tapasztalaton keresztiil menve 
kellett érielődnie 1); azonkivül, hogy elves1.tette Lombard-Velenezét, 
látta., miként esik Poroszol'szág kezébe Lotharingia, az ö uralkodóhá
zának bölcsője; uj birtokok ut.án oem so várgott s nem feledte, hogy 
családja mintegy kötelességszeriíleg rnindig fenntartója vala a német 
hagyományoknak és védelroezí)je az apró államoknuk .• 

A béklyókat, malyeket II. József az Egyh!Í.zra felrakott, I. Fe
reol·z pedig megf'rösitett, ö felolrlotta a Concordatummlll; de ellen
kezPssel .találkozva burokratiája. részéröl, kénytelen voH levenni arról 
kezét s confes";ionalis törvényekhez adni beleegyezÁsét. Buonap!lrte Je
rcmos berezeg mégis ugy tüntette fel Ausztriát mint a k11tbolids-

') lll. Napoleon az 3 bécsi követe, Bourqueney által rá aka.rta venni Fere!ICZ 
Józsefet, hogy egyesüljön Hle és Angliával Oroszország ellen, de Ferencz József 
súl.írdan megmaradt a mellett, hogy nem akart ellenségt>s áll ist foglalni a czár
ral szemben, ki segitette 3t Magyarország ellen. Napoleon irt neki, kérve 3t: jáma 
kö1.ben, hogy Napoleon Jeromos elnyerje az 3 sógorn3je, a bajor herezeg leánya., 
kezét. ]:o'erencz József belátta, hogy e kérelem megtagadása ellenségeskedés iirii
gyéiil fog szolgálni, mégis azt válaszolta, hogy Bajorországban csak sziv-házassá
gokat szokás kötni, s igy 3 se1umi befolyást sem gy11korolhat.na sógornöjére. A Na
poleonid<ik sértésnek vették e dolgot: • )fi~sod:•? h;Ít kalanolorok vagyunk mi, hogy 
nem a.k~rnak veliink r1>konságba lépni:'" s a piemonti királ)·sághoz fordúltak, a mi· 
uek aztán igen s1ílyos következményei lettek. 
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mus utolsó bástyájá.t. El lehetne mondani, hogy .Q különféle nemzeti
ség .. k VeJ!yes házasságának is végső vimzöge az. 

Ausztl'ia 21,750,000 lakost számit az osztrák eaászárságba.n, s 
15,000,000-t a magyar királyságban; hadsereg~:~ béke-lábon 257,000 
emberből s 48 ezer Jóból áll; a háborús létszám t'>bbet tesz egy 
milliónál; s van 59 hajója 334 ágyúval. Andrássy, egy ös magyar 
törz.fi 11arjadéka, kit 4~-ben képleg (in effigie) felakasztottak, s ki 
aztán h o n v é d b ö l miniszter lett, azon reményben ringatta magát, 
hogy t~ikerülni fog neki közös cselekvésre birni Magyarországot s rá 
rennie a szlávokat, hogy belenyugodjanak helyzetökbe a németek 
számszerioti kisebbsége alatt; de a különféle törzsek nem törik ki
záratásukat a dualismusból, s a esli.szár körül csoportosúlnak; a cse
hek, Prnzac tanácsát követve, sziotén részt vesznek majd a Reiehs
tagban, dt~ erősen hangsúlyozott követelésekkel fognak fellépni. 

M i más idők voltak azok, mikor Metternieh (1773 -1859) oly 
könnyen kormányzott! De a hadsereg, mindamellett hogy oly Rok
féle a népfaj, híven környe?.i a cl'-ászárt. Bécs megújúlt épíiletekben 
ugy mint m•iveltségben. A zsidók annyira fájlalt, de kikerdlhetetlen 
fí'lűlkerekedése élP.nkiti a kereskedelmet s a fővárost pf\nzbeli gaz
dagstí.g tekintetében a Jpgelsők közé emeli. Trie11zt fenntartja az ural
mat az Adriai-tengeren. 

Ha az új miniszteriummal elhagyva a véletlenségek útját s az 
előrelátó politika ösvényére téne , sikeliiloe lecsillapítania a parla
ment.ben hullámzó pó.rt- és nemzetiségi ktizdelmeket, s kevesbitenie 
a roppant, 2737 millio állandó~itolt és 2790 milliónyi lebf"gö adós
ságot, Ausztria, miután már fel van oldozva a kötelékek alól, me
lyek öt Német- é~ Olaszországhoz füzték, igen jó hasznot hílzhatna 
gazdag termékeibőL S már jeleztiik, mit veszthf"t délen és mit nyer
bet keleten, bármennyire hlí.lása.k is a bolgárok ~~~ rollsok Oroszor
szág iránt, melynek ftlggetlenségöket köszönik. M~jd ha. a vnsút 
R•'eset .,s Budapestet összeköti Salonikival, Konstantinápolylyal, Bn
karesttel és Romániával, a terület, melyet ama vonalak s az Adriai
tenger zárnak be, Ausztria gazdászati uradalmávli fog válni, s a Duna 
ismét visszanyt>ri azt a fontosságot, melylyel a régi Ister birt. 

A usztriá.ban már 177 4 óta el van rendelve a kölelezö D Pp
oktatás, de nin('s érvénye a rendPletnek, miként ez a fonák törvé
nyekkel tör!Rnni szokott: mos~ meg, a t.öbbi ors1.ó.gok pé!Oájár~t, 
n nevelf\si jogot a szülíiktül ott is az állnmra akarják átruházni. A tu
dományoR áUapot · viníg1.ó, habár kevPsbbP. t•inik szf'mbe mint Po-
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roszországban: s Auersperg (Grün Anastáz) ki 1876-ban 70 P.ves 
korában húnyt el, mély gyászt hagyott maga után. 

e) - Nilmr-«JSÁSZÁRSÁ&. 

Poroszországnak úgy jólétéről mint hátrányairól szólottnnk már 
(90. lap.) s jeleztük, mily lendületet adott a nagy német haza ama 
megalakulása a polgári élet minden viszonyának. l. Vilmos azt mon
dotta: "Soha sem fogom tűrni, hogy egy papir-lapot tegyenek kö
zém és az Úr Isten közé, vagy hogy valamely paragrafus akat:ion 
engt>m kormányozni mint valami gond viselés"; de 48-ban kénytelen 
volt alkotmányt adni. 

IL Vilmos türelmességet tanusított, ugy hogy IX. Pius vissza
állithatta a kath. hierarr.biát. IV. Vilmos, a szabadelvü de egyszers
mind conservativ fejedelem, kedvezett a hübériségnek, de meg kellett 
Lajvlnia a kor-kivánairnak el ö t t. Más helyütt már érintettük (112. l.) 
a német államok szövetkezését Poroszország királya alatt, kit csá
szárnak kiáltottak ki, az összes haderők fölött rendelkezö úrrá té
vén azt. 

A német hadsereg létszáma 1879-80-ra következö: 

Közlegénység. 401,659. 
Tisztek . 17,220. 
Orvosok. 1,627. 
Pénzkezelök 7 46. 
Állatorvosok 621. 
FegyverkOI'ácsok 619. 
Nyereggyát-tók 93. 
Ló 79,893. 

Ámbár a három cstí.szárról azt tartják. hoj!y tökéletesen egyez 
politikájok, ha arról van szó, hogy megóvják magukat a forrada
lomtól, Poroszország és Ausztria mégis résen vannak, nehogy Orosz
ország növelJe birtokait vagy befolyását a Balkánokban. 

d.)- SOAifDINAVIA. 

Dáala. 
Dániáról, mely kegyeletesen emlPkezik vissza VII. Fridrikre, 

a népszerű királyra, már elóbb is szólottunk a schlHswig-holsteini kér
dés alkalmából. E fejedelemségek, az Elbától északra, s Jütlandtól 
dPlre, viszálkodás tárgyát képezik közte P,s Németország között, s a 
nemzetiség nem akar igazat adni egy régi privilegiumnak, mely az 
Eidert tí!zi ki Németország batáráúl. A nevezett fejedelemségekhez 
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sz augustenburgi herezeg igényelt magának jogot, s egy 52-iki szer
zö<lés Dtínia trónját, mely megüresedendö vala, az ugyanazon csa
ládból v11ló glücksburgi Keresztélynek ítélLe oda. De egyrészt attól 
féltek, hogy Oroszország, mely ama házzal rokonságban áll, előbb 

utóbb birtokába vehetné Holsteint, s igy beékelné magát a német 
birodalmi testbe ; másrészt Poroszországnak fájt a foga a bámuliL
tosan 11lku.lmatos tengeri tíllomásokra, s a nemzetiség ürügye alatt 
elfoglalta a herczegséget, segítve a rövidlátó AusztriátóL Ez kény
telen volt visszavonulni onnan, s Holstein és Schleswig a német biro
dalomra maradtak. 

Ezen, a. nyers erővel világos visszaélés folytán ezétdarabolt 
Dánia, mely bátorsággal és hazafiasan védelmezte magát, a szabad
ságban nyert némi kárpótlást, melyet a király az 1866 jul. 28-iki 
alkotmánynyal adott neki. 

Dánia két millió lakossal bir, kik legnagyobb részt lutberánn
svk. Az Antillákat, melyek egykor uralma alatt állottak, az Egye
süH-Államoknak engedte át. Lauenburgot kárpótlásúl kapta Nor
végiáért. 

Kopenhágában ez évben (1879) tartottak az ottani egyetem 
alapitásának negyed százada alkalmából ünnepE'lyt, melyet körmene
tekkel kezdettek s imádságokkal a tudományok Istenéhez. 

Petersonnak a dán irodalmat tárgyaló történelmi müve s Overa
konnak a dán szini irodalmat ismertető munkája fogalmat adhatnak 
az ország müveltségi állapotáról ; Andersen, Thoresen, Hertz és má
Rok S<'andinavia határain túl is talált.;Lk olvasókat; a szótárt mosta
nában \'t'g('zte be az akadernia 1). Dánok kutatják Groenland belsejét. 

Sddorazág. 
Svédország, melynek lakosai majdnem kizárólag a lutheránus 

vallást követik, szigorú törvényeket tart fenn a csekély számú ka
tholiknsokkal sz('mbPIL s 1858-ban perbe fogtak némely hitujonczo

kat abban az országban, melynek legnagyobb királya, Gnsztó.v Adolf, 
a lelkiismereti szabo.dságt>rt küzdött. Svédhon az egyetlen, hol meg
tartotta a trónt egy napoleoni generalia, Bernadotte (1818-U), ki 
a Gotha-<'satorna által az Északi-tengert összekötötte a Balticummal 

l) Raalsloff, ki· már állam-miniszter is volt, ez évben egy e:r.ikket tett közzé 
.A dáu nemzeti jellemrlll s Dánia vis1.onyairól Németországhoz• melyben dieséri 
honfit:hsait beesiiletességökért, részrehajlatlanságukért, litalános emberi érziilétökért• 
de egy~r1.ersmind tunyasngot, határozathnságot, gondntlanságot vet 11.emökre: nem 
eaak a szabadelvO nemzeti párt, hrmem a vidéki és pórnépség is idegenkedi! a·· n~
metek irányában. • 



XV. Károlynak jelszava volt: "Az ország épülete a törvényen 
fog alapúlni ;" Svédországból 2 millió, Norvégiából 800,000 !irányi 
öflsZAget húzott civilliRta gyanánt. Öt Cf'akhamar testvére, Il. Oskár 
\'áltotta fl:'l a trónon (1844-59). 66-ban az alkotmány változáson 
ment kPresztfi); a nemt>sekböl, papságból, polgárságból és alsóbb 
népségböJ álJott négy rend helyébe egy parlament (R ik sd a g e) 
IPpett két egyenlő kamarával ; a vallá8i törvények jóváhagyás végett 
a zsinat (K y r kom ö t e) elé terjesz.tendök, melyet harminrz egyházi 
és harmin('z világi tag képez. Ez új int1;zkedéseknek ellenök vannak 
a demokraták (L a n tm a n n p a r t i). Oscar király a türelem felé 
hajL.tt, de keveset tudott kivinni, s a disaidensek S7.ámüzetéssel és 
jószágvPsztéssel lakolnak. 

Gyér ott a népesség; tizenegy fő esvén egy négyszeg kilomé
terre, s hat Norvégiában, négy Oroszor:;zágban, mig Német-Alföldön 
113, Belgiumban pt>dig 183. A Sz. Bertalan gyarmat az Antillákon 
2500 Jakost számit. 

Svédország bővelkedik iskolákban és iskolamesterekben ; élénk 
ott a kereskedelem és ipar. Téritöket küldöz a Lappföldre s expedi
tiókat az északi viMkekre, !\ legelőbbre toJt táborbzem lévén a sark 
felé, miként lí!land volt a Zenók idejében. Említést érdemel Sobiren
koff kereskedő, kinek ersúnyéböl került ki a V e g a földkörüli útjára 
a s?.ükséges költség. E hajó Nordenskiold vezérlete melJett a sark
tól kiindúlva megkerlllte a Kolinskin fokol., s a Bahring azoroson 
kereszUli a CHendes-tengHrre jutott, mi addig meguldatlan feladat 
vala. Barjesson (t 1866) az ö Teremtés ezimü költeményével s 
XI V. H e n r ik ft-liratú szomorujátE'kával dicséretet aratott. Ke i lan 
theologus hirtl magasan repked. A svéd irodalom lörténet~t sokan 
megirtó.k. A. Fryxell nem annyira aesthetikai szempontokból akarniL 
azt oszti'Llyozni mint inkább am•\ befolyás sz~>rint, melyet 11z a népre 
gyakorolt, erö11bitvén, vngy gy~ngitvén abban az igazság és erény 
szMetetét, s az erkölesi erőt és komolyságot, de C. R. Nyblam ji11 

1\falmström úgy találjnk, hogy .az irodalom, akár erkölcsös a kM nem, 
a míiveltség s a folyó vélemények tükre, minden szerzö, korának 
gyermeke lévén s annál olvatsottH.l>b minP.I jobban kiffljezi annak esz
m~it és érzelmeit. A mostaniak az angolok után mennek, a bölcse· 
letben pedig (B os t r öm t 1866) a németeket követik. 

Az 1847-ben Stockholmban tartott archaeologiai és anthropo
logiai congresans emlitést ,.;rdemel itten azon tnn•ílmány mi:ltt, me
lyet a bo1ostyáu, ez ásvány-mézga köríil tnttek, melyrí)l az a hit, 
hogy a Balticum s~jálos term•íke, s mAly a bolognai tHriilett~n is 
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elöfordúl a történelem elötti lerakodásokban : mi igen rÁgi összeköt
tetésekre mutat. 

Minthogy a Balti-tenger befagy, Oroszország kénytelen az ö 
nyugati kereskedelmét nagyrészt Svédországon át üzni. De ennek 
folyói sem mentek mindi~ a jégtől ; miért is egy csatornát szándé
koznak nyitni a Stockholm mellett eső Nynas s a. Ji,innland határán 
fekvő Rong között. 

Non6gorszig. 
N orvégi a a 65-ik i új alkotmány után módositotta a Svédország

gal k2tött egyesülési szerzödést, mely már hatvan év óta lí.ll fenn, 
s mely ruost meg van könnyítve az által, hogy vasút köti össze 
Stockholmot Chrislianiával. I. Fridrik és lll Keresztély befolyása kö
vetkeztében a protestans vallást fogadván el, nem adott hivatá.lt olya
noknak, kik le nem tették az ágost~i hitvallást. E tilalom 1878 
marczins 12-én megszünt, dé nem a királyokra, a miniszterekre és a 
bírákra nézve. Katholikus missiók nagy tevékenységet fejtenek ott ki. 

Az ország gazdagságát a vad-bus és bőr, a vas és az erdősé

gek teszik, melyekböl egy év alatt 24 millió stere (franczia fa-mér
ték = l köbm~ter) deszkát, 4 mill. ~t. árbocz-fát, 1/ 2 mill. st. ge
rendát, 10 mill. st. dongát, s 75,000 mázsa kátrányt vittek ki. 

Baetzman F. norvég irodalmi statistikája s Thorvald-Boeck bib
Jiographiájt\ szarint btLt i>v alatt, 66-tól 72-ig, 2294-re ment az ott 
közzétett munkák száma, melyek közül 543 történelmi, 467 theolo
giai, 258 szép-mnvé:;zeli és irodalmi, 145 természettudományi ; 672 
Christianiában került ki sajló alól, hol mostanában hét napi lap je
lenik mt>g. 1763 május 26-án látott először napvilágot a C h r is
tianin Intellizentssedler mely még most is jár. 1871-ben a 
norvég tört.;nelmi társulat i~ lapot inditott meg. De sok szerzö, s 
különösen a két kitiinö költő: Biönstjerne Biörnson, a politikus és 
polemikus, s Ibsen Henrik Kopenhngában nyomatják munkáikat He
gelnél, a nagy kiadónáL Dr. Broch az 1867-iki párizsi világklállitás 
alkalmá~ól egy jó értesitót tett közzé franeziául L e ro y a um e d e 
Norvllge et le peuple norvégien czimen, mely a 78-ikikiál
lit.ásra ujabb bővitett kiadást ért, s mely az összes törtfÍnelmi, nép
rajzi, statisztikai, erkölcsi kérdéseket felkarolva tárgyalja. A könyvbi
rálat megszünt ott., mióta Norvégia elvált Dániától, hol egész 1848-ig 
fennállott. A1. elemi oktatás a papság kezében van. 

A három ország egyt>sitéséröl csak a pénzre nézve volt szó, 
de van egy párt, mely folyvást hódol ez eszm~nek. 

> 

XIX. ]:) 
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XVII. 

B e l g i um. - H o ll a n d. 

Az 1830 novemberi forradalom óta. melynek élén k11tholikusok 
(Gerlach, De Mérode, De Tbeux, Des Champs, Duepétiaux) állottak, 
s mely a vallás-szabadság érdekében elszaknsztotta azt Hollandtól, 
Belgium oly jólétet és oly állandóságot tüntet elénk, mely bámulatra 
méltó a mindenfelé régbement sok felforgatás közepett.1 Minda.mel
lett, hogy nagy bajokon ment keresztül, milyenek voltak : a 49-iki 
kereskedelmi zavarok, az iszonyú éhség, főleg Flandriában, e gyáros 
országban, a 72-iki rettenetes vizáradások, mégis megőrizte a füg
getlenséget, a monarchiát, a hitet. A sz;erenl'sétlenségek miatt a 
papságot okolták, mt-ly, a hogy locsogták, theokratiára törekedett 
volna, miért is leszállitották a választási censust, s ily módon a vá
rosokat, a dologtalanok és cselszövök e gyülekező helyeit, a vidék 
fölf\ emelték, hol tulsúlyban vannak a birtokosok, a földmüvesek, a 
!~!készek. És mégis, midön 1848-ban Francziaorszógból egy forra
dalmi banda ment oda, hogy köztársaságot állítson fel, kereket kel
lett anMk oldania, s a nép még nagyobb hiiséggel ragaszkodott a 
királyhoz. 

Koburg Lipót 1831-töl 63-ig uralkodott, nem sovárogva terület
nagyobbodás után; gyakran birául kérték öt fel ellenséges felek 
közé; az egyetlen, mostanó.ban ritka hiba, me ly ről várloltr\k, a takn
rékosság volt. 61-ben kiengesztelödvén az Orange-Mzzal, szabad ha
józási utat nyert a Sebeide folyón; midön a forradalmak kitörtek, 
késznek nyilatkozott menni, ha népe azt jobbnak találná, de a. nép 
kérte öt, hogy maradjon, s ö tovább nmlkodott, a nfÍlkiil, hogy va
lamely igi·ret~t megszegte volna. 

A míívelt osztály s a magasabb polgárság, eliitöleg a _franczia 
hasonló rendbeli emberektől, nem annyira hatalomhajhászóknak és 
demn.gógoknak, mint in~ább szabadelviieknek muto.tjr\k magukat; mér
sékelt ott a hadsereg, helyhatbsági intézm.;nyek vannak érvényben, 
rendezettek a pénziigyek, úgy hogy el lehetett törölni n fogyasztási 
adót; van snjtó,- oktatás,- vallás,- és társulási szabadság. A katholi
kusok felhasználták ezt., hogy ml.'gőrizzék és hatványozzák a ~zn.bad 
mozgás jogát, melyet az egész ország részére kivivtak; szaporitották 
iskoltíikat, Löwenben kath. egyetemet alapitottak; ámde a ka.tholi-
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cismus szabadsága büilnek látszott a magát szabadelvünek nevező 

párt szemében (Frére Orbán, Devaux, Nothomb, Rogier, Verhaegen ... ), 
mely leszállitotta a választási censust, hogy a városi zagyva töme
get a vidék birtokosai fölé emelje ; kiabált a kolostorok, kórházak, 
menedékhelyek, seminariumok alapitása ellen, s a kormányra jutva 
Brüsselben istentag<tdó egyetemet hozott létre; kifosztotta javaikból 
a vallási ~estületeket; főleg pedig a szabad oktatás irányában muta
tott ellenséges indulatot, s annyira ment, hogy már az is nagy en
gedménynek Játszott, ba nem kellett az elemi iskolákból eltávolítani 
a vallási jPlvényeket, s továbbra is gyakorlatban maradt az imádság, 
de esak úgy igen mellékesen. E küzdelem zavarja az országot, de 
nem dönti meg az alkotmányt. - Több ízben tervben volt már 
Belgium csatolása majd Német- majd Francziaországhoz, de mégis 
fennmaradt az, hogy bizonyitsa az apró államok hasznosságát. 

S a mellett szól a bámulatos jólét. A népesség, melynek szá
ma a forradalomkor távol állott a négy milliótól, as száztólival sza
porodott, tehát sokkal többel mint Fran<'ziaországban, jóllehet meg
tartotta ennek polgári törvénykönyvét s örökösödési és birtok-átszár
maztatási szabályzatait. Mig 1846-ban egy bektar föld 2416 lirán 
kelt s 68 líra bér-jövedelmet adott. most annak ára 3946 lim s bér
jövedelme 103 líra; a be- és kivitel értéke 775 millióról 7056-ra 
emelkedett, s a különleges kereskedelem 346-röl 2512 milliórn. 1). 

A lnkosság aztima hatodfél millió; t>zer közül 498-an a fla
mand, 423-an a franczia, a többiek az emlitett két nyelvet némettel 
~e\'erve beszélik; protestaus alig van 1500; zsidó 3000. Adóssága 
1358 millio, mely összeg után 50 milliót kell tizetnie. 

A jö\·ö évben (1880) Belgium, függetlenségének ötvenedik év
fordulóját fogja ünnepelni, s némelyek, kik abiJa helyezik az érde
met, hogy távol maradnak a közügyektőL azt javasolták, ne vegye
nek részt az ünnepélyben a katholikusok, mert igazságtalanúl bán
nak velÖk. A király ellen ben óhajtotta : "vajha e nevezetes alkalom 
arra szolgálna, hogy szünnék közöttünk a meghasonlás", s buzditó
lag mondá: "elevenitsük fel ismét magunkban ama f~rfios és bölcs 
szellemet, mely megalapitottu. a belga nemzetiséget; közeledjenek 
egymáshoz a pártok; igyekezzünk versenyezni a nagylelküségben, 
mérs~kletlJen, elörelnt:ísban. A mi kedves és nemes Belgiumunk ér
deke és jövöje kivánja azt mindenkitöl IIZ ö királyának szája által." 

') .Ann-uainr· .~tat iRtique de la BelgiqWJ de l' annie 1878. 
]i)* 
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BellaDd. 
1848-ban Holland is kibővitette alkotmányát ; megszüntette az 

1815-iki Charta által elismet't főúri kiváltságokat, egy második ka
marát állitván fel, melybe a képfiselök tizenöt C:.vre egyenesen a con
sussal bírók köziíl vála~ztandók; az el~ő karnam tagjait, .. kilencz évre, 
a tartományi rendek választják a nagyobb adófizetök közill ; n civil
lista egy millió forintban van megállapítva. Holland most is élénk 
kereskedelmet folytat, s má<Joknál jobban meg tudta oldani a gyar
matosítás feladatát. főleg miután elvesztet.te Belgiumot, s a gyarma
tokban 18 millió lakossal bir, kik közül csak 22,000 európai. A há
ború Indiában az Atschinok ellen arra inditotta Hollandot, hogy bir
tokaihoz csatolta öket. De a guineai partokon alapitottakat áteDgedte 
Angliának. Vannak földmivelő gyarmatai, hová a kóborlókat szállit
tatja; de az ipar nagy fejletsége folytán Hollandban kevés a henye 
~s kihágó. Bent a katholikusok és jansenisták között folyó viták tart
ják némi izgatottságbalL Ámbár mondhatni, hogy Holland, az ö fel
kelésév':'l V. Károly ellen, akadil,lyozta meg azt, hogy közép Európa 
egészen akatholikussá váljék, bár sok zuávot kiildött a pápa védel
mére, s mo~t a missiók támogatt'l.sára Afrikában : mindazáltal 72-ben 
elhatározta megszüntetni a követséget a pápai szék mellett. 

Emlitést. érdemel 'fharbeche (t 1872) miniszt.er, ki, mondhatni, 
huszonöt éfen át kormányozta az országot t,~zabadehiien, hireimet 
gyakorol va a katholikusok i rányábo.n is. 

Limbm·gnál és Luxemburgnál fogvn részt>se volt a német szö
vetségnek, de a legutóbbi szervezés folytán kirekedt abból. 

79-ben meghalálozván a korona-herezeg, s a nHbodszülött be.: 
teges lévén, ugy liLtszik. hogy a király utódáúl a nassaui korona.
berczeget, távoli rokonát., a. n11SS11ui herezeg fiát fogja kijelölni, kinek 
atyját, minthogy 66-ban Ausztriát követte, Poroszország trónjától, 
liőt családi jószágaitól is megfosztotta. 

A Fticino, s a harlemi- és Zuider-tó kiszáritásti.val, mi 240 
millióba kerül, 200,000 bektar földd nyernek meg a müvehísnek. 
70-ben egy uj csatorna készült el Amsterdam és a tengtlr között. 

A hollandi ny elv múvelésnek örvend otthon, de, ép úgy mi
ként a skandináv, nem terjeszkedik. 

Holland történetét, melyet 11.7. amerikai .Motley irt meg, Green 
van Prinsterer bírálta, ki most a nassani ház levéltárát ismerteti. 
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XVIII. 

Sc h w e i z. 

A vallási békét, melynek két század óta örvendett Helvetia., 
megzavarta a Sonderbund-háború, s a legyőzött kath. cantonok: Uri, 
Scbwitz, U n terwalden, Luzern, Vallis, Zug, Freiburg kénytelenek 
voltak meghBjolni a győzök törvénye előtt. E mozgalom előfutára 

volt a többi európai mozgal maknak, s időról időre megujult az majd 
elnyomó óvórendszabályokban, majd valódi üldözésekben. Akkor 
egységes alkotmányt l.?ptettek életbe (1848 szept. 12), Bernt tévén 
fő várossá. 

Schweiz, egy millió katholikus, másfél millió protestaus lakos
sal, miként minden más ország, két pártra. oszlik. A conservativ párt 
a szövetségi hagyományokhoz ragaszkodik s minden egyes canton 
részére önkormányzatot követel, az eredet, a nyelv, a szokáso&r, a 
vallás, a fekvés külömbségei szerint: mig a másik párt, mely szitja. 
ll gyűlölséget és a felekezeti elóitéletek tüzét, mely a hiszemeket is 
elméleti elveknek szeretné alávetni, s 'l' ell i ját Ga ri baldi karabélyá
val akarja helyettesiteni, az egységesség eszméje mellett küzd, 
melynek Európa feláldozza a. hagyományos szabadságokat. 

Genfbe, a. calvinismus e bölcsőjébe és fővárosába, utat tört 
magának a. katholicismus. s gyarapodott az élénk Mermillod püspök 
múködt:\se folytán; ennek azonban llZ alkotmány ellenére távoznia 
.kellett, s a kntholikus isteni tiszteletet akadályozta a hatóság. De az 
egyház teljes elválasztása az államtól gyakran csak annyit jelent, 
hogy az állam nem fizeti azt, minélfogva a kalvinista egyház meg 
lenne fosztva. a kormány i támogatástól. A központi kormány heve~ 
kifakadásokban tört ki a róm11i curia, a pápa. csalhatatlansága, a ka
tholikusok képmutatása és hazudozása ellen; és pedig épen akkor, 
midón szövetségi böjtöt rendelt, mert .,az önzés, a mamroomnak 
szolgálás, a testi élvezetek szeretete fenyegeti a közjólétet" ; s a böjt 
alatt zárva kellett maradniok a kereskedéseknek, ll kávéházaknak, a 
köz társalgó helyeknek, s szent beszt>dek hallgatásával és a bibli3 
olvasásával 'kellett az időt tölteni. 

A kormány i beavatkozástól a protestaus egy házak sem marad
tak menten, s már az 1865-iki módositott alkotmány is megtámadta 
a vallási szabadságot, a mi aztán ellenzékeskedésre szolgá.ltatott okot. 
74-ben pedig az.t vett~k fejökbe, hogy 11. berni területen demoha-
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cziaivá alakitják át az egyházat, mely teljesen a polgárok szavazatá
tól függjön, kik mindnyájan válaszszák s minden hatodik évben újra 
válaszszák a lelkészeket és vicari u sokat s ve tot szegezhessenek a 
kath. consilium vagy a protestaus zsinat tani határozalai ellenébe. 
A legnagyobb ellenzést a neufchateli protestana egyház fejtette ki, 
mely, mialatt Poroszország fennhatósága alatt állott volt, különleges 
szarvezetet adott magának. Hatvan lelkész a berni cantonból, kik 
tiltakozást nyujtottak be, elvesztette állását, t.iz püspökkel együtt, 
mintha hűtlenséget követtek volna el a kormány ellen, mely díjazza 
és esküvel köti le öket magának. 

1874 május 29-én a szövetségi gyűlés uj alkotmányt hirdetett 
ki, egy testülettel. melynek a törvényhozói hatalmon kivül joga van 
háborút üzenni, békét, ~zerződéseket kötni, a kölönböző cantonok 
alkotmányait szentesiteni ; határozatait népszavazás alá kell bocsá
tania, ha ezt 30,000 polgár követeli. Húsz éves korában minden 
schweizi választó; minden világi választó követté választható, s a 
húsz-húsz ezer lélek után választott követek képezik a nemzeti ta
nácsot; cantononként két-két követböJ áll az államok tanácsa; a szö
vetségi gyülés hét tagot választ, kik a szövets~gi törvényszéket ké
pezik, melynek birói jogkörébe az államvétségek s a cantonok között 
előállható viszálkod~ok tartoznak. 

A cantonoknak s a szövetségnek joguk van ügyelni a rend 
fenntartására, még a hitfelekezetek ellenében is. Senki sincs köte
lezve viselni egy oly vallási község eultus-költségeit, melyhez nem 
tartozik. Erélyes ellenzések dnczára nem csak a tulajdon-jogot tá
madták meg, kifosztván a kolostorokat, hanem még az ujonczok fel
vételét is akadályozták. Mikor a pápa tiltakozott, az apostoli nuntius 
el bocsájtó levelet kapott. Már n z is soknak látszik, ha megengedik, 
hogy a katholikn:sok maguk válaszszák Jelkészeiket. 

De a politikai kérdések háttérbe szorúlnak a tá1·sada.lmi előtt, 

mely ott vendégszeretetre, apostolokra és végrehlljtókra talál. 
A sz: gotthárdi vasút könnsiteni fogja a közlekedést Olasz- és 

Németországgal, de nem hiányo~nak, kik attól félnek, hogy e két 
batalom a nemzetiség <'zimén előbb utóbb szét darabolja. a schweizi 
szövetséget, mely oly sok rokonérzéssel és vendégszeretettel volt 
Európa iránt s gyakran példával járt az előtt. 
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XIX. 

lberiai félsziget. 

a) Spanyolország. 

A szépségekben oly gazdag és termékeny ország, mely egykor 
világ· uralomra törekedett, napjainkban pedig megrázkódtaLta N spo
leon szerencs~jét s a vallás és az állam-fő iránt ti~ztelettel viseltelő leg
szabadabb elvű alkotmánynak adta példáját, igen sok kormány,- ural
kodó,- párt-változásokon és hatalmaskodó katonai lázadásokon ment 
keresztül. 

Eredetre, nyelvre, intézményekre nézve különböző népségeit 
új divatu központosító alkotmá.nyok füzték össze, melyek ellenzésre 
találtak, főleg Cataloni11 és a baskok részéről, kik szivósan ragasz
kodnak kiváltsngaikhoz és ősi biszemeikhez; 33-tól 40-ig az örökö
södési jog érdekében vivott dynastikus háború S?inhelye volt az or
szág: don Carlo~; fölött, ki a sali-törvényhez tartotta magát, diadalt 
aratott Izabellával a szabadelvű párt, mely csakhamar megoszlott: 
conservativekre N arvaezszel és haladókra Esparteroval. 

Narvaez miniszter, ki tíz éven át vitte a kormányt (1843--53), 
biztosilotta Izabella koronáját a 48-iki zivaltu·ok közepatt is: helyre 
állitotta a concordatumot a pápával, a miért aztán absolutismusra tö
rekvésről vádoltá.k. Espllrtero ellenben a rlemokraczia felé hajlott, de 
több ízben lecsillapitottll kardjával a zUr-zavarokat. 

A két párt között a szabadelvü unio pnrtja alakult, mely a 
kiengesztelődést Rómával, a központosítás megsziintetését, a politikai 
vétségek teljes bocsánatát s a polgári elemnek a katonai fölött tul
súlyút követelte. 

O' Donnel azonban csekély számu katonaság élén kiáltványt 
tett közzé; Madrid népsége három napon át tartotta magát torlaszok 
mögött "Erkölcsösség és igazság'' ot hangoztatva. Espartero nagy 
ünnepélyességek között kormányra lépve (1854-56) elfojtotta a lá
zadást, megkisérlette feleleveniteni a rend szellemét, de esakhamar 
N arvaez foglaltil el helyét, s ezt O' Donnel váltotta fel ; megsziin· 
tették a hosszas ostrom-állapotot, s egy fiú születése Izabellától hátra
vetette don Carlos reményeit. 

Akközben a háboru Maroccóval, melynék ezélja volt megf.;kezni 
a tengeri rablókat, dühösen folyt, mig az 1860 május 26-iki béke 
véget nem vetett annak. San-Domingo sziget, mely visszatért Spanyol-
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ország uralma alá, fellázad ellene; folytonosan erőfeszítéseket kell 
neki tennie, hogy megőrizze Cubát, az amerikai roppant spanyol 
birodalom utolsó maradványát, az Európa. és Amerika közötti keres
kedelem központját, mely uralkodik a Louisianába, Floridába, Alaba
mába, 'fexasba, Mississippibe vezető tengeri uton. A nevezett sz ige
ten és J:l,ernando-Póban határozattá. lelt a rabszolgaság megsziinte
tése, szabadságukban állván a négereknek visszatérniök Afrikába, ha 
nem akarnának maradni mint szabad munkások; de a ereolok a pol
gári egyenlösitést követelik, s nem találva meghallgatásra felkelnek. 

Spanyolország látta, miként buknak el az olaszországi Bourbo
nok, a nélkül, hogy segélyre nyujtotta volna kezét, habár joga volna 
az eshetőleges örökösödéshez; a pápa érdekében inditott némi moz
galmat; Olaszországgal szemben, mely követelte az ott manadékhe
lyet talált nápolyi t\rchivumokal, leszült helyzetbe jutott. 

Az időnkint megujuló forrongások, a Me:x:ikó viszontagságaiban 
kénytelen részvevés, ~ao-Domingónak rövid időre birtokba vétele, 
mely 12,000 emberébe és 90 millió lirájába került, tönkre tették 
pénzügyeit s gyakori miniszter-válságokat és siralmilS zavarokat okoz
tak. O' Donnelt, ki hogy három évig fenn tudta magát tartani, bá
mulatot keltet, Miraftores váltotta fel (1860), szoká.s szerint bökezü
leg bánva a be nem Vtíltott igéretekkel; aztán következtek Avazola 
és Mun é3 négy más miniszter k~t év alatt. Az ismét kormányra került 
Narvaez (1861) visszahívj~~. a kiüzött Krisztinát. Az ékesszóló Cas
tellar egy ezikke fellázitja a tanulókat s utánok a népet; a minisz
teri széket ismét elfoglalja O' Donnel, ki megigéri a sajtó- és a 
váh\sztások teljes szabadságát, az egyházi j~~.vak eladását, a kiegyez
kedést OlaszországgaL A papság tiltakozólag t>meli fel szavát; a hir
lapirók bevádolják Patroeioio nénét és Claret gyóntatót mint a ki
rályné kényuru.lomm sugalmazóit, s elüzetik öket. 

Mindez nem elég az e:xaltadóknak, kik Primmal felkelési nyi
latkozatot te~znek közzé, követtdve az alkotmányozó gyülést és Espar· 
tet·ót; de az e ro! ly, me ly lyd N arvaez el nyomja öket, a kén y uralom 
megujuh~st~nak lelelmét kelti fel; város város ellen, tartomány taa·to
mány ellen lámad ; a gyülekezetek a piacz nyomása alatt hoznak 
határozatokat; a dictaturát n\ltakozva. Castellar, Zorilla, Martinez 
Campos ragadják magukhoz, mely utóbbi levervén Cubát, megbuk
Iatta Canerast, s a. miniszteri szHbe ült. Az emlitett három egyéniség 
rt>széröl elég egy szó, elE'g egy tekintet, hogy hősiességre vagy kihágásra 
ragadják a tömegeket, s mégis szolgli.ik azoknak : s vérontást, gyújtoga.
tásokat, váratlan cselekv~nyeket t>s eredményeket okoznak. A dictatorrá 
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kikiáltott Serrano megnyeri a hatalmak elismerését, de nem rendel
kezik a szükséges erővel. Akközben a pénzügyek a legnagyobb zilált
ságba jutnak; a katonai lázadásokhoz socialisticus törekvések járúJ
nak; háborút kiáltoznak a tuhtjdon ellen, halált a gazdagokra; el
kezdődnek a gyújtogatások, s a külügyek is roszúJ mennek Mexi
kóban, Peruban, Chileben. 

Az uralkodók az utolsó Bourbouok voltak, s azért ellenségekkel 
birtak Napoleonban és az angolokban, kik szitották ott a kllszárnya
forrongásokat. Az erőszakos mozgalmak folytán Izabella övéivel együtt 
kénytelen volt elhHgyni a~ országot (1868 szept.); akkor aztán el
törölték a zárdákat; Spanyolországot egyesiteni szándékoztak Portu
gal iá val, de ennek királya irtózott a bitorlástól, melyet Olóza.ga s 
Ohunország egyéb utánzói sürgettek. Mialatt a tisztviselök és winisz
terek erőszakosan majd hatalomra kerülnek, majd száműzetésbe jut
nak, szaporodnak a carlisták bandái. Prim, ki hirnevet szerzett ma
gának Marokko és Mexiko ellen 1), monarcbát koldul Olasz- és N.,;
metország királyi udvaraiban; 8 egy Hohenzollern trónjelöltsége 
ürügye t szolgáltnt Poro~:;zország háborujára Francziaország ellen ( 1870). 

Nem vére figyelembe a tiltakozásokat, malyekkel Izabella az ö 
fia Alfonso javára, s don Carlos madridi herezeg elöállottak, Amadeo, 
aostai herczeg, Spanyolország trónjára lépett (71 jan. 2), s igen rö
vid uralkodása alatt nyolcz miniszteriumot, élökön Serranóval, Zorillá
val, Malcampóval, Sagastával, állott ki, miközben a carlisták általá
nos felkelést rendez~ek, jelszó ú l hangoztatva "El az idegennel ; éljen 
az Isten, a h;lza, a király;" s don Carlos, királynak kikiáltva. esküt 
tett ama ki,,á.Jt.sá.gokra (fueros), rnely~k a valódi szabadságok védő 

bástyái voltak s m~lyeket most az egyezményes szabadságok akadá
lyául tekintenek. Küzd~ni kellett tehát ugy a. legitimisták mint a 
köztársaságiak ellen, 8 ugyanakkor badsereget küldeni a fellázadt 
Oubába; miért is Amadeo, kikerülve a veszélyt, melylyel a madridi 
werénylet fenyegette (73 febr. ll), szerenesésnek tarthatta magát, 
hogy tsikeríílt elhagynia az országot, hol rögtön kikiáltották az egy
séges köztársaságot Madridban, a szövetségit Bareellonában, a com
munistát Malagában. Pi y Margall egységesnek akarja azt; Oastellar, 
a demokrata alkalmazkodó, kinek ékesszólásán bámulva csüggnek a 
tömegek, de mindig cserben hagyják öt, s ki azt mondotta, hogy a 
legroszabb köztársaság is többet ér a legjobb monarchiánál, a fede-

1) Pl'illl generális Madrid elott 1868 okto b. 8-án b áruulatos festmény Reg-
uault.-tól. " · 
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rlllismust pártolja, mely ugy látszik, megfelel a félsziget eredetei
Mk; de szomoru köztársaság llZ, melyet szuronyokra kell alapítani, 
vagy azokkal szükséges támogatni. 

A váltakozó események e folyamata alatt VII. Károly megveti 
lábát a palota-forradalmaHól s a helyhatósági ~s tartományi függet
lenség helyett decretált szabadságtól idegenkedő bask tartományok
ban, a azért vallási türelmetlenségról és k~nyuralmi hajlamokról vá
dolva, győzelmesen nyomúl elöre a hősies navarrai zó.szlóaljakkal, de 
egy katonai kiáltvány Saguntumban (1874 decr.. 30) XIII. Alfonzót 
szólitja trónra, kinek javára anyja Izabella Jemondott saját jogairól : 
vagyis visszatérnek a dynastiához , malynek megbuktatása végett 
annyi vért ontottak. Alfonzo, ünnepelten miként minden más, s ugy 
tekintve mint a béke záloga annyi rázkódás után, megnyeri a hl\
tahnak elismerését, de a népies hódolat közepett gyilkos kéz fenye
geti életét. 

Az 1876 juniu11 30-iki alkotmány 11zerint a katholikus vallás 
állam-vallás, a többiek türelemben részesülnek ; a törvényhozó hata
lom a kin\lyt s a corteseket illeti, melyek senatusból és követekból 
állanak. Mig az 55-iki alkotmány szerint., mely fuleg Olozaga müve 
volt, a senatus egészen választás alá esett, most az állam-méltóságo
kat viselö vagy P.lethossziglan választott, s más, a polgárjogot élvező 

testületek s a leggazdagabb kereskedők által nem élethossziglan 
választott t.agok kt>pezik. A követeket hat évre a kerületek választják, 
s ha valamelyik az államtól nyugdíjat, hivatalt, kitüntetést fogad el, 
le kell tennie mandátumát. Minden tartománynak van követsége. 

Canovas del Castillo békéltető miniszteriuma átaJánossá tette a 
választási jogot (1879), melyet némi tekintetek a kisebbségekre és 
kitünő érdemre mérsékelnek. A vallási hátasságak el vann~~ok ismerve. 

Spanyolország lakossága 17 m illi ó ; adóssága l O milliárd ; had
serege Európában 230 ezer, a gyarmatokban 70 ezer emberból áll, 
s nagy ttlrületen uralkodik, de csak ügyel-bajjal képes megtar~ni a 
Filippinákat (6,000.000 lakos), Portoricol (625,000 lak.) és Gnineát 
(35,000 lak.). Szeretne szabadulni az angoloktól oly módon, hogy 
afrikai erősségeit adná oda Gibraltárért 

Berraguete, A rfé, Alonso Can o hazája nincs híjával a vésö 
müvészeknek ; a festészetet illetőleg a párizsi utolsó kiállitás fájdal
masan érezte Fortuny (1820-74:) kora halálát, de egyszersmind ere
deti merész kisérleteket s az igazság érdekében alkalmas tanúlmá.
nyozást tüntetett az fel (Arico, Madrazo, Pradilla .... ) ; s annyi 
előképpel az építészet, festeszet, szini irodalom terén lehetetlen, hogy 



235 

ne emelkedjék a ~:~panyol haza, mihelyt 1\Jlandó rend honosúl ott 
meg. Egy országra., hol oly sok a hit és erény, oly számosak a 
szaretet művei, oly nagy a sz<:mélyes méltóság; párosulva édes és 
költöi Jéttel s amaz ábrándszerüséggel, malynek folytán közmondássá 
lettek a spanyol légvárak; h >l Quintana, Ga.llego, Cienfuegos, Arriaca. 
hazafias dalai visszhangzanak : hol Donoso Cortes, Rarnon de la 
Sagra, Toreno, Castellar Emil, Balogner Viktor a tragikus szinmli
iró, s Caballero, P erez, GaJdos, Marta del P il ar, True ba regényszer
zök születtek, csak nagyszerU rendelletés várhat; de nem annyira 
ama régi időket ol:lajtjuk mi vissza Spanyolország számára, midőn 

a nagy kapitány uj országokat s a nagy admirál új világot ajánlott 
fel neki, mint inkább azt kívánjuk, hogy legyen ott fegyelem a pár
tokban, egység az érzelmekben, és tiszteil ezéJok felé irányúljon a 
törekvés, sem a multat nem becsmérelve, sem a jövő vérmes remé
nyétől nem részegülve. 

•> Portag&Ua. 
A régi nagyság idejéből, midön a nem elsőszülött nemes ifjú

ság gyarmatokat alapított a két Oceá.n partjain, Portugaliának meg
maradtak még az Ázori-szigetek és Madera. az Atlanti-tengeren; 
Senegambia, Mozambique, Angola Afrikában; Goa és Cambiny 
Ázsiában: s meg Macao, hol a legutóbbi szerzödések elött, az ef;!yet
len nemzet vala, malynek szabadságában állott kereskedni Chinával, 
s hol a Tai-sai-jon néven volt ismeretes. 

Portugaliát, malynek népessége kilenczven ezer kilométernyi 
területen négy milliót tesz ki 1), hosszú idön át zavarta a dyoastiai 
kérdés. Don Pedro, Brasil császárává lévén, leányát Maria da Gloriát 
hagyta itten, ki IV. János halálávnl trónra lépett s 53-ig uralkodott 
viszálkodásban don Miguellel, ki jogot igényelt magának az örökség
hez s az úgynevezett Hit-párUal kaczérkodott 2). A z J 838-iki alkot
mány folytán, mely két kamarát és királyi vetot állapít meg, donna. 
Mariával miniszterek osztozta.k a hatalomban, kik váltakozva buktatták 
egymást, s kik közül a fö Costa Ca.bral 46-ban Saldanbána.k volt kény
telen helyét átadni. Maria utóda Don Pedro huszonnégy éves korá
ban halt el 1861-ben s l. don Luiz megesküdött a vallás és alkotmány-

1) Az utolsó népszámlálás szeriut a. népesség 4,745,024, mely összegből 

2,314,!)23 jut a. férfiakra., ide értve a.z Azori-szigeteket és Madera.t is. Lissa.bon 
lakossága. 203,681; Oportoé 108,346. 

2) A kiilönféle udvaroknál bolyongás után, mint a. sza.badelvll aajtó támadá· 
sainak czélpontja, meghalt 1866 november havában, a igen fényes végtisztességheu 
1·észesült. ,. 
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fenntartására; de bármennyire szabadelvii volt is, s jóllehet elis
merte Olaszországot és eljegyezte magának savoyai Maria Piát, s 
ámbár, a Szantszékkel 57-b«>n kötött concordatum ellenére, zárdá
kat törölt el és egyházi javakat fogln.lt le a kamara részére, rninda
mellett a don Miguel-eiJenes párt vele szemben is ellenzékeskedett; 
az Újjászületés-párt egymás után buktatja a minisztereket, s azalatt 
növPkedik az adósság. 

Saldanba. berczeg, ki kénytelen volt 'J'erceira. berezegnek en
gedni át tárczáját, 70-ben forradalmi nyilatkozatot tett közzé s is
mét hatalomm jutott. De a nyugalom n«>m tért vissza, s a nyomor 
növekedett. Egy időben Portugaliának Spanyolországgal egyesítését 
tervezt~k, de midön ez inínt javaslatot tettek V. Pedronak, ö igy 
válaszolt: "Azt hiszik, hizelegnek az én nagyravágyásomnak s hogy 
én kapok e terven? csalódnak ! Az illem, " politika, a tisztesség 
sz«>mpontjain kivül vannak egyéb tekintetek is , melyek visszatarta
nak engem s melyeket emlékezetbe kell hoznom, minthogy mások 
megfeledkeznek azokról. Nem veszik figyelembe, hogy, ha Braganza• 
család lépne a félsziget trónjára, Portugalia nem lenne többbé egyéb 
mint spanyol tartomány, s nemzetiségünket a beolvadás veszélye 
P.rné. Nos tehát, ha én, ki a legt>lső portugal, az első vagyok egy 
nép között, mely tisztes helyet foglal el az emberi nem történelmt\
ben, ily terveket pártolnék, nem lennék-e hütlen kezelője a hata
lomnak, mely reám van bizvn? E tervek nagyon károsak is, mert 
sok hasznos intézményt megakadályoznak, melyeket lt!tesiteni lehetne 
a két nép közös javára, milyenek: a nemzetközi érintkezésele elő
mozditása, az anyagi érdekele iránt nagyobb figyelem ébresztése, a 
pénz, a súlyok, mórtékek egységesitése, a vá.mszövetség sat.. l) 

Portugalia még mindig ki van téve a beavatkozásnak Anglia 
részéről, melynek kereskedői előnyöket élveznek a nemzetiele fölött, 
különösen az oportói borra nézve, s mely szilárdul tartva magát a 
gibraltári sziklán, Goa és Macao birtokára vágyik. 

Camoens és De Barros János hazájában soh' sem halt ki a 

l) l\lidön Buonaparte betört Olaszországba, Ferdinandnak, Parma herczegé
nek azt javasolta, mondjon le ez uralmáról cserében Tosc1.naért. A berezeg vála· 
sztíl adá: "Kötelességem a legünnepélyesebben visszautasitani az ajánlatot. Fontos 
okok, gondolkodásom módja s főleg lelkiismeretem nem engedik, hogy lemondjak 
az apró államokról, melyeket most birok, s hogy elhagyjam e népeket, melyeket 
szeretek s melyek: korminyzására Isten rendelt engem.u 1801 febr. 27-röl kelt Ie
vél a német császárhoz. Parmát csak bal~la után hpesolta magához Franczia· 
ország. 
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szeretet az irodalom iránt s a nrpies izlés a költészethez. Ha hogy 
arcadiai kéj'llgésekbe meriilve elgyengült is ez a múlt században, 
ismét felemelkt1dett a háború után hála Francesco Manuel de Nasci
mentonak, s még inkább Almo da Garot-nak és Castillionak, kiket 
számosan követtek mhsok, liricusok, dráma- és regény-irók. G. B. 
Gomes (t 1812) az ö N o v a I n es d e C as t r o-jávdl egymagával 
a kitünő tragikusok között foglalt helyet. Szindara.bokat ittak még 
Vasconcellos, Reis Quinta, Biest~r, Pimentel, s talán jobbakat Almeida 
Garrett (t 1854). 

Bulbao Palo dicsért költö; szintúgy T. A. Gon1.aga, Juan de 
Lemos, Anton Pereira de Cunha, a miniszter Ribeiro. Mikén~ haj
dan Dénes király és Laneaster Fülöp, IV. Pedro költészettel foglu.l
kozott, zenedar~bokat s alkotmányhymntlAt szerzett. Buonterupo Do
monkos Lissabonbau n philharmoniai akademiát alapitotttL, s :Mar
cos Portugalt mint zeneszerzöt ismerte Európa. 

Hercuiamo Sándor (t 1878), tudós és iró, az ö Po rtuga-
1 i<'· a m o n um e n t a h is t o r i c a-i val a benezések vetélytársának mu
tattf~o magát; a papság irá ut nem igen jó indúlattai (B 11 e o c J e r o), 
irt a portugaliai inquisitiót·ól s az 1857 febr. 21-diki eoncordatum
ról, s A h i v ö h á r fáj a czimü költeményében a kéte ly nek a hittel 
örökös küzdelmét rajzolja. 

A tudományok, az irodalom, a miivés1.etek történetének meg
irásában Antonio de Almeida (t 1839), Jose Ribeira, Gaetano de 
Amara!, Antonio do Carmo, Velho de Barbosa, Cosla de Maeedo, 
kinek véleményei sok ellenmondással találkoztak, Alessandro Lobo, 
Mamtel Coclho da Rocha tiíntek ki; a földrajua nézve Santarem 
vicomte (t 1856) érdemel emlitést. Bt·ito Capello, Roberto Irens, 
Serba Pinto, Ot.to Schutt mint Afl'ika fürkészöi nevezete:;ek. 

XX. 

O l as z o r sz á g. 

)lintbogy a nép képtelen vezérek alatt is gyakran m~ltósággal 
viseli magát, s a Gondviselés esztelen törekvéseket és sajnálatraméltó 
cselekedeteket is jóra forrlit, Olaszország nemzeti egységgel, a ka
tholikn. vallást megőrizve, demokratikus monarchiával .jutott révpartra. 
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Az ország 1) 296,305 O kilométernyi terűletet foglal el a fél
szigetből (az egész 336,100 O kilomét.), a többi Francziaország 
(Corsica, Nizza), Schweiz (Ticino can ton), Anglia (Malta) 
és a san-marinoi köztársaság között os? lik meg; a Trentino, JuJich 
s az illyr tengerpart, melyek az osztrák-magyar birodalomhoz tal·
toznak, Italia irredenta (meg nem váltott Olaszország) czimen foly
vást igatások, czelszöv~nyek s minden politikai eshetőséghez hozzá
fíizött remények gyujtó csávájáúl szolgálnak 2). 

A "nemzeti ohajtások teljesűlése" nem hozta meg a nyugal
mat, sem az ország kiterjeszkedésével arányban nem emelkedett a 
termelő tevékenység, a jólét, a megelégedés. Az egész f~lszigetre 

') Az olasz királyság lakosságán11.k száma 27 millió, mely összeg, az 1871-ki 
összeirás szerint, a kiilönböziJ tartományok közölt következiHeg oszlik meg : 

Piemont . 2,899,564 Abruzzók és Molise . 1,282,982 
Liguria 843,812 Campania . 2,754,1)92 
Lombardia. 3,460,824 Apulia 1,420,892 
Velenezei ter. 2,64.2,807 Basilicat11. . 510,1)43 
Emilia 2,113,828 Calabria 1,206,302 
Umbria 549,601 Sicilia 2,:>83,099 
Márkák 915,419 Sardinia 636,660 
Toscana 2,142,52'> Latium 836,704 
13,472,21<1 a férfi, 13,328.892 a nil; 3,700,103 0-6 éves gyermek; 9,324,484 
6-24 éves; 11,731),467 24-60 éves; és 2,041,100 hatvan évnél id6sebb. 

PolgiÍri állapotra nézve, 15,490,537 nem férjes, nem níls; 9,'>37,694 n ils, 
fétjes; 1,772,874 özvegy. 

Foglalkozás tekintetében: 8,56ií,'>47 földrnilves; 86,272 erdílmllveléssel, 48,i":i68 
vadi\e?.attal és bali\ezattnl foglalkozik; 38,178 bányász; 3 millió 287,188 iparos; 
199,901 kereskedíl; 271,0i":i2 szállító; 76n,099 birtokos; 473,874 ~zolga, sat.; más
fél millio a hadsereghez s a hadi tengerészethez tartozik; 136,929 közigazgatási 
tisztviseHl; 148,883 egyházi állástí; 2n,986 törvénykezéssei, 54,490 az egészség
ügygyel, n2/i77 az oktatással, 41,151 a szépmlivészetekkel, 14,14i":i az irodalommal 
és tudományokkal foglalkozik; 22,782 kóbor foglalkozásban van; 6'i0,141 nem ál
landó szolgálatokat teljesít; 11,773,288 határozott foglalkozás nélklll mások ter
hére él. 

i":i8,651 nem kath. keresztény; 3i":i,396 zsidó; 44,!)6i más vagy semmi val
lási\, a többi katholikus. 

2) HeimerJe ezredes Re!l Italieae feliratú czikkével (Amwl. milita1·. (tustl'iaci 
1879), mel.vben az Italia irredenta kérdését szell3zteti, sok fecsegésre és szenvedé
lyeskedésekre szolg.\ltatott alkalmat. A vádakra Mezzacapo generalis válaszolt, azt 
mondva, hogy HeimerJe roszúJ értesOlt a lapokból , melyek "minden kigondolható 
hazugságot, tudva, fennbangon hirdetnek, ba vitat.is alá vett bármely tételnek elil
nyére válnak azok. Még azok a lapok is, melyek igyekeznek t:1vol maradni a ha
zudozástól, gyakran a legsiralmasabb könnyeimileég hibájába esnek, s jeS biazem
ben hamis hireket boznak forgalomba .•. Szomortl látvány a moAtani sajtó terén." 
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alkalmazták a statutumot, melyet a kis Piemont másolt le Fran
cziaországtól ép akkor, midön Fmncziaország eldobta azt magától. 
De nem is a statutumoktól és törvenyektől függ a népek szeren
cséje. azaz nyugalma, hanem a módtól, miként alkalmuzzák és tart
ják meg azokat, s attól, vajjon uralkodik-e igazságosság a parancso
Jók és ('Dg(?delmeskerlök között. Ámde a statuturnot alapjában meg
sértették, a nélkül, hogy őszintén bevallották volna, s egy ember, 
vagyis egy név burokratikus ügyvédi önuralmát léptették életbe. A 
szabadság isten, de egy felsöbb istennek van alát·endelve, mert tisz
tességes ezélt és észszerű eszközöket tételez fel. A tiszteletet az iránt 
fenntartották némely becsületesek a politika zürzavaro.i, az erősek 

üldözései s a testvérek ostracism usa között; s nem is késtek har
sogta tn i a. trombitó.ka~ a győzö harlsereg mögött; most azonban nem 
igen tudnak belenyugodni abba a mindent elnyelő közigazgatási 
centralisatióba, melyet igaztalanul sokan a nemzeti egységgel zavar
nak össze; állam, mely kormányoz, köz8ég, mely közigazgatást visz, 
lévén ohajtásuk, nem szivesen látják feláldozva az ős közstigi sza
badstí.gokat, ·melyek csupán az egyhnzi hagyományokban, a. többé 
kevesbbé kiterjedt parochil\k, a külsö vicariatusok s a püspökségek 
közölt fennálló szövetségben maradtak meg ; és fájdalmasan hat rá
jok ama régi szokások lábbal tapodása, melyek úgy szólvá.n jogerő
vel bírnak, 8 melyek a megváltozott viszonyok folytán előállott új 
törvénykezési kívánalmak közepatt az államokban kiegészítik vagy 
értelmeúk, vagy javítják amaz írott jogot, mely mindent a törvé
nyekre, a ~zabályzatokra, az államra bíz, mely állam jogot tulajrlonít 
magának arm, hogy erkölesi lényeket teremtsen és pusztítson el, s 
a kormányt a parlament akaratának mindenható végrebajtójává teszi. 
Hogy Olaszország újjáalkotása végett Machiavelli-félo fogásokkal él
t.ek, azt senki sem tagadja, némelyek meg épen diesekednek azzal 1); 

ámde a következmény az, hogy ha a külföldi szerette Olnszországot 
a nélkül hogy ismerte volna, most ismeri és oem szereti 2), 8 nem 

1) Az igen gyakori iinnepélyek közölt az elsök egyike vala az, melyet Flo
renczben Machiavelli tiszteletére rende1.tek, s munkiinak litnézése és kiadása czél
já.ból jutalmat tilztek ki. 

•) Az imént emlitett Mezzacapo irja: nMinket a kiilfóld nem becsiil annyira, 
amennyire hogy becsiiljön, jogunk volna megkivánni. A rokonérzet alig emelkedik 
ttíl a bámúlaton, melyet mllemlékeink keltenek: ha politikára fordtil a szó, beszél
nek olasz finowságról, diplomatiai ravaszságról, józan politikai érzékröl, de soh a 
valódi politikai fontosR:ígról. E1. az oka, miért ol.v nehéz fejle~zteni at ipart és a 
kiil·kereRkedelmet."" 



240 

azt nez1, van-e, hanem hogy milyen? miért is mi azt akarnók, hogy 
önmagának és rendeltetésének tudatára ébredve oe csak rokonérzést, 
hanem tiszLeletet is keltsen. 

A követeket est-kély számú polgárok választják 1). kik oem igen 
birnak tudatával annak, a mit tesznek. banern cselszövök vagy a 
hirlapok után indúlnak, melyeket az egyének jaVIlSlatba hozásában 
nem azok képességére és erény.>re való tekintet, banern személyes 
ezéJok vezérelnek. Ily szellemíi hirlapok lévén a valódi választók, 
nem csoda aztán, ba az eredmény egy lol'si-fecsi, tudományos elve
kel. nem ismerö kamara, mely részleges érdekekre s miodennrl in
kább az újbóli megvli.lasztalásra van tekintettel ; oly kamara, mely
ben l{leopbonok Phokigonokat vádolnak s egy régi udvlll'oncz bim
talmazza a jellem~:>t, az erényt, az általános hiszemeket És sokan 
tá\·ol maradnak attól, jobb időkre várva, midön majd a jelöltség, 
mely a nép egy töredékétől jó, oem fog a jelölt ellen czimül szol
gálni, vagy a miniszterium é!! közegeinek piszkos üzelmeire, vagy 
undok bántalmazásokra a hirlapok rész•'röl, melyek, miként :Milton 
ördögei, csak azokat fogadják be a pandaemoniumba, kik eltörpíLik 
magukat. 

A senatusra, mely oem a n,>p kifolyása, újjal mutog11t a világ, 
tekintve úgy azokat, kik ott ülnek, mint azokat, kik ki vannak on
nan zárva. 1872-ben egy (léll'löU. tizenhét törvéoy-javasllttot vitatott 
mE'g éli hagyott jóvá. 

N.~m elégedve roeg a. szokott hatás-körrel, a mini:,~zterek ma
gukhoz ak1Lrják ragadni a távírókat, postákat. va11utakat, ba~nkokat, a 
lottót vámokat, s a köz- ugy mint a magán- és egyházi-oktatást. 

A mioiszterek, kik forradalmiak a czélra nézve, még ba tiir
vt>uyesek is a módban, és bteutagadók a kormányon ha becsülete
sek is a cselekvésben, váltakozva buktatják egymást, nt>m a közjó 
érdekében, hanem nagyravágyásból, pajtáskodó szövetkezetek elő

nyére; ma diesöitve. boinap ocsárolva, korzkázlatják a7. ország be
esilletét, megalázzák azt a világ szemében; ki hagyják halni a köz
tevékenys~get, a jó és rosz érzetét, és semmit sem tes1.uek a végre, 

t) 13,500,000 li sziilöttb31 7,611),896 éli túl a húsz év et; ezek köziil három 
milliónál több tud olvasni, s három milliónál kevesebb olvasni 4!s írni. 1876-b:m 
605,007 Yálasztót irtak be, mP-Iy összeg a népesség 2,18 század részét tei!Zi; sza
vazott 368, 7'l0, vagyis minden száz lakos után 1.35. A válas1.tottakra O,S4 szava
zat esett száz lélek után. A választók közlll legalább 100,000 a kormány díjasa· 
Ausztriában száz után 6, Angliában 8, Németországban 10, Francziaországban 26 
a választó. 
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hogy megszerettel:lsék a kormányt és az uralkodóházat 1). És megts 
szánalmat keltenek bennünk, ha látjuk, hogy forradalmi korszakbuu 
tétienségre s fondorkodó czimboraságok között , melyek bizonyos 
czélokat akartak, anélkiíl, hogy tudták volna várni az alkalmas idöt, 
tapogatózó kormá nyzásra kárhoztatva, reactionarius ~s megtorló rend
szabályokhoz kellelt nyúlniok. És akközben, hogy nagynak tilojék 
fel a nemzet, folyvást iszonJúan emelték az állami kiadásokat 2) ; 
nem csak roppant nagy, hanem a mellett esztelen adók és finaucz
zaidatások sújtják a gyümölcsözö fogyasztást is, akadályozva a tökék 

•) Miniszteriumok a statutum utá.n: 

Károly Albert alatt 

Il. Viktor Emanuel alatt 

Az olasz kh·ályság idején 

Umberto alatt 

1848 marc. 16. Balbo, 
1848 jul. 17. Casati. 
1848 aug. 16. Alfieri-Perrone. 
1848 dec. 16. Gioberti-Cbiodo. 

1849 marc. 27. De Launay-Azeglio. 
1852 nov. 2. Cavour. 
1859 juJ. 16. Rattazzi. 
1860 jan. 20. Cavour. 

1861 jun. 12. Ricasoli. 
1862 marc. 5. Rattazzi. 
1862 dec. 8. Farini. 
18G3 marc. 23. Minghetti. 
1864 szept. 28. Lamarmorn. 
1865 deo. 31. Lamarmora. 
1866 jun. 10. Ricasoli. 
1867 apr. 10. Rattazzi. 
1867 oct. 27. M~!nabrea. 

1868 jan. !'í. Menabrea. 
1868 má.j. 13. Menabrea. 
1869 dec. 14. Lanza. 
1873 juJ. 10. Minghetti. 
1876 marc. 20. Depretis. 

1877 dec. 27. Depretis (tíjra.) 
1878 marc. 23. Ca.iroli. 
1878 oct. 2!). Cairoli (újb. alak.) 
1878 dec. 20. Depretis. 
1879 jul. 3. Cairoli. 
1879 nov. Cairoli Depretis. 

2) A 66-iki háborúig 7000 milliót költöttek, vagyis a bevéleinél 2700-al 
többet, mely hiányt évjáradékok elidegenitésével, jószá.gok ehtdása ált~l és kölcsö· 
nök útján fedeztek. Cavour 720 millió adósságot csinált; Minghetti 1000-et; Sella 
725-öt; aztán 66-b~)l Sciajola behozta a kényszer papir·folyamot, mely többé meg 
nem szllnt. 

XIX. 16 
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képzödését s csirájában elfojtva minden hasznos ipart j ezer millio 
egyenes és közvetett adót tüntetve fel zárúl be az évi számadás 
mindig új nemzet.i és községi kölcsönökkel, ily módon ama legve
szedelmesebb communismus felé lejtve, mely kifosztja az egyP-det, 
hogy mindent az államnak adjon. 

A községek nevetségessé tették mngukat a nemzetörséggel, 8 

politikai tüntetésekkeL a körmenetek akadályozásával, a katekizmus 
kizárásával j nevetsrgessé az által, hogy n bukás szélén állva eltil
tották az ingyenes oktatástól a szerzetesekel, kizárták a kórházakból 
az apáczí,kat; nevetségessé, midön emlékeket szavnztak meg ugyan
egy időben N apoleonMk és a mentanai elesetteknek, s ágyúkat sü
tögettek Róma megrohanásának évfordúlójára és sz. Januarius véré
nek tiszteletére. 

SleiUa. 
Alig szerezte meg Velenczét, az ország azon a ponton állott, 

hogy elveszítse Siciliát.. Ez, rnig egyré~zt azzal dicsekszik, hogy első 
adott lökést a forradalomnak, másrészt szigeti fiiggetlens~gre vágya· 
kozik, nem ludva belenyugodni a dolgok mostani rendé be, me ly sze
ri nt minden a fővárosban központosúl ; nem, annál inkább, mert 
megfosztva látja magát <L sok ki l'áltságtól, melyekeL élvezett j akadá
lyoz vu van a szesz-gyártás, a dohány-termelés, a só-szedés; a kis
ipart megfojtj1í.k a túlha.jt.ott adók s a korlátlan versenyzés; oktalanúl 
folyvást változtatták ott a kormányzókat és pro.efeetusoka t, kik köziil 
az utóbbi mindig helytelenítette azt, mit az előbbi teLt; hitelét vesz
tette nem csak a papság, hanem átalában mind~n tt'kintély; rette
netes szigorúsággal járnak el azok elle u, kik menekíí lu i igyekszenek 
a soha szokaí.sban m•m volt sorozás elöl. A rend helyett, melylyel 
~z új boldogság eltörülte volna a régi szenvedések nyomait, rögtön 
vizsgálatokkal kellett a dolgot kezdeni összeeskii\'Ők ellen, s katoná
kat küldeni oda, mert, mik,:nt állították, évenkrnt ezer számra tör
tént ott az orgyilkosság, s windig att•'•l féltek, hogy egy szép napon 
fegyveres uandák boC'~ál kozn:~k le a hegyek b öl, hogy k iraboiják és 
felforgassák a városokat. 

Tönéay a uanúsak ellen. 
Midön kitört a hí,ború Aus;~,triával ( 1866. szept.), Palermo fel

lázadt, a nélkííl, hogy a hatósítg elüzüleg valarn i neszét vette volna 
8 készülödésnek j vérontással kellett azt engedelm e~ségre hajtani; s 
a helyett, hogy igyekeztek volna megnyerni, mé2: in'klibb elkeseri
tett.;k. Amaz alkalmat arra használták, hogy sújts tí.k a papsi,got mint 
11. forrndalom szerzöjét; hogy elnyomjíLk n v alltí.sos testiilete l; et, 
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melyek ott az araboktól, sváboktól, iberektöl és a Bourbonoktól érin
tetlenül hagyva, ezer év óta állottak fenn, s hogy megfoszazák azo
kat roppant patrimoniumuktól, mely a sz~:~gények felsegélésére szol
gált 1). És el is vették azt, a n~lkül, hogy hasznositani tudták volna, 
szaporitva a kis-birtokosokat, hanem inkább a különben is hatalma
sok vagyonát növelt~k azzal. 

Hasonló undok vadászat vette kezdetét Olaszország egyéb ré· 
szeiben is a gyanúsak ellen hozott (66 maj '17) inkább émelyítő 

mint félt>lmes törvénynyel, mely minden tartományban önkényesen 
eljáró kém-bizottságokat léptetett. ~letbe, melyek, főleg a szabadság
ban ujonez velenezei területen, veszettül viselték magukat. Tisztes 
polgárok, plébánosok, püspökök börtönbe kerültek, vagy száműzetést 
szenvedtek, mig végül a.mnestiát kelh•tt adni, hogy másnemű vétsé
gekre fordithassák figyelmöket. 

Mert hát a szabadkömüvesek és felforgatók is erősen dolgoztak 
s magában a parlamentben is nyiltan kijelentették, hogy: "Elmult az 
az idő, mikor a köztársaság neve rémületet keltett; szükséges, hogy 
most már a valóság és a történelem világánál megvitassuk, mérle
geljük, szinröl szinre lássuk azt és meggyőződjünk, vajjon a halál 
ijesztő alakjában, vagy az élet üde arczával lép-e az elénk?" 

•azzlol. 
Mazzini jelszóúl hangoztatta, hogy "el kAil választani az or

szág sorsát a monarchiáétól" ; szaporodtak a titkos társulatok, füg
gésben a felkelési bizottságtól, mely Londonban székeit, hol arra 
ösztöoöztt>k az embereket, hogy rázzák le a monarchiát 0 mert nem 
akar, nem képes, ·nem tud adni Olaszországnak sem egységet, sem 
függetlenséget, sem szabadságot" t>s tömörüljenek minden szabad 
néppel testvérileg szövetkezö fegyvtres testté, hogy siettessék Olasz
or~;zág közttí.rsasági egysligének a természetes határok között diada
lát, s igy mielöbb kikiltlthassák a Capitoliumon a köztársaságot. 

A rugyogó szavak s az érzelem melegsége megfp.jtik a lelke· 
sültséget, melyet Mazzini a müvelt ifjúságban miudjárt első feltüné-

') A 124-ik lapon jeleztiik a már megtörtént feloszlatásokat. Hamünczhál'Om 
ezer jótékonys:,gi intézet 1229 millióval van javadahnazva. Kór-, örlllt-, szfilö-há.
zaki·a esik 772 millió; tápláló, gyermekeket, vakokat, siket-némákat, javitandóka.t, 
börtönböJ ldsza.badiÍltakat, koldusokat, árvákat befogadó intézetekre 321 millió; ta.
karék-magt~rakra, áníkban vagy pénzben kioszta.ndó a.la.mizsnákra., zálogházakra., 
legelö-takarékpénztárakra 38 millió; jegyajándékokra, dajka-bérekre, gyógyszerekre 
235 millió; ar.onkiviil 8741, vall:,s-oktatás-iigygyel foglalkozó és más vegyes nemti 
congre~atióra J (il ~illió. . Eddig e patrimonium érintetlen, de veszély fenyegeti. 

16"" 
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aekor keltett.. Hogy igazak-e az orgyilkosságok, malyeket neki tulaj
donítanak, nem tudjuk. Czélzatai jók és emelkedettek voltak, de 
méltatlan ügyvivők vették öt körül; s egy pártvezér gyakran nem 
tesz egyebet, mint hogy engedelmeskedik azoknak, kiknek parancsolni 
látszik. Hamletként, kinek eszméi nem találkoznak megfelelő tények
kel, panaszkodott minden és mindenki ellen ; ellensége lévén az ál
lami mindenhatóságnak, a Machiuvelli-féle kisegítő eszközökhöz fo
lyamodó politikának, a theokratikusoknak, kik a középkorba akarnák 
vissza vonatui a világot, a méltósághiánynnk a ezélokban, az össz
hanghiánynak a véleményekben, fel~iáltott: "A botor és erkölrstelen 
kéteigés e korában, én bennem minden hit tiszteletet gerjeszt." De 
formul~ja az Istenről és a népről igen ruganyos és határozatlan. 
Milyen Isten? milyen nép? Vallá~:~, mely külömbözzék az elaggottak
tól; de milyen? az ősi hiszemelr lerombolása nem népellenes esz
me-e? Cselekvést akart, s ezt a forradalomra vitte vissza, úgy gon
dolkodva, hogy a d1,magogia segélyével jut el a demokratiához; 
megkisérlette felhasználni a forrongásokat, melyeket nem ö támasz
tott Milanóban, Palermóban, Rómában ; be akart folyni egész Eu
rópa politikájába; s habár a mollll.rehistákkal sohasem ledérkedett, 
mégis kész volt egyezkedni a fejedelemséggel, fillajánlva, mintha a. 
nemzet képviselője lett volna, Olaszországot Károly-Albertnek, IX. 
Piusnak, végre Bismarknak (1867 nov.), cs1~khogy pártolják az ö 
eszm"it. 

A gyakorlat emberei belátták, hogy az egység, melyet ö bál
ványozott, nem igen fér össze a. köztársasággal: miért is szövetségre 
gondoltak; államok szövetst>géro -- miként az állam a községek s 
a község a családok szövetsége - melyben a szabadságra sem ki
rályi trónmenyezetek ne vessenek árnyékot, sem betörö központosítás 
vagy ál egyenlösHés háttérbe ne szorítsák azt; s a miot látták, hogy 
más irányt vesz Olaszország átalakúlásn, lassan lassan vissza. hozód
tak tőle. Miutá.n a monarchisták arattak diadalt, Mazzini azon volt, 
hogy kiragadja a. mozga.lom vezetését Cuvour és követöi kezéböl, kik 
"bitorolták és szétdarabolták az olasz jogot," s buztlitotta na nemze
tet, hogy mentse meg a nemzetet." 

Innen aztin kisérletek, melyekkel haláláig fel nom hagyott, s 
merényletek Napoleon élete ellen. 1869 közepén a kabinétek köl
esönösen értesitették egymást, hogy általános forradalom van kitörö
félben, különösen a. latin államokban. Mazzini, ki, szomorúan a. miatt, 
hogy egy ldrályi udvarnál állapodik meg az az egység, melyröl ö a 
nP.p részére ábrándozott, mielött szemét behúnyná, köztársaságinak 
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akarta látni Olaszországot, összegyiijtölte Jl,ranczia, Spanyol, Porto
gal, Cseh, Morva-országök s a duo11i fejedelemségek forradalmi fér
fiait, reményked\'e, hogy "a pillanllLnyi felpezsdülés, huszonnégy óra 
múlva iszonyú felkel,\s dörgő kiáltíLsává fog á.tváltozni" : vllsúti 
munka vállalás ürügye alatt :számos garibaldista gyülekezett egybe, 
kik lázongó.osokat idéztek elő Catanzaróban es Grossetóban, de a zsan
dárok megakadályodák a forradalmi tiiz tovább terjedesét 

S Mazzini csakhamar megbalt (1872 marcz. 10) Pisábe.n, mie
lött az öregs.>gi eszelősség elérte volna. A halál, miként mát· ez szo
kásos, növelte a tiszteletet iránta; istenitésekben részesült, milyenek 
királyoknak sem járnak ki; szobrát a capitoliumban Michelangelo és 
Columbusé között állitották fel; a kamara "tekintettel a kitünő iróra 
s a nagy bazafira, ki oly becsületet szerzett Olaszországnak, s annyi 
hévvel mozditotta elő annak egységét és függetlenségét, élénk fájda
lomnak adott kifejezést, melyet csak az 1t gondolat enyhített, hogy, 
mielött meghalt, már bevílgezve láthatta a nemzeti müvet, melynek 
egész életét szentelé, s hogy olasz földön adhatta ki utólsó lehele
tét." S a tisztelet irányában nem fog megsziinni tanitván y ai ele
nyésztével; s ba a történelem elmondja majd, hogy ö volt az elsö, 
ki hirdette és pE"dig kitartólag hirdette Olaszország egységét, soha 
kétségbe oem esve, annyi csalódás daczára is mindig reménykedve, 
azt Bem fogja elfeledni, hogy ü tis:t.telte a társadalom alap-biszemeit, 
s hogy megvetéssei fordúlt el azon itjacskákt.ól, kik azt negélyzik, 
hogy semmiben sem hisznek, semmit sem reméoylenek. 

Megvan még Garibaldi, de toll-harczot folytatva, mely téren 
csak h;Lraggal gyözi. Szegényst>géo, melybe úgy látszik oem saját 
hibája folytán jutott, bókezüleg segitett az állam, s az ó neve még 
mindig a legismertebb és legbaLásosabb: nemes sőt erényes dolgo
kat is beszélnek róla. 

Félelmek. 
Az elmondottak sokakat gondolkodólJa ejtettek a haza jövője 

ftllett. Ám e hazára nézve, melyet némelyek, nem ismerve az elő
nyöket s mindeo nyomásra feljajdúlva, rögtön1.ött Bábelnek minösi
tenek, hol senki sem tudja, mit akar vagy oem akar, a szó valódi 
értelmében szabadelvüek, meglévt>o elégedve Olaszországgal, ha oem 
is az olaszokkal, át.alakitó újonczsági korszakot szerelnek remélni, 
fólté\'e, hogy az egységet nem a polgári és katonai rendeletek egy
formaFágába 1), hanem a Bzivek összeolvadásába, óvatos és kitartó 

') 1874-ben Minghetti volt-miniszter igy szólt a parlamentben: "Mennyi 
fájdalomtól megki!Jlélte volna magát Olas~ország, ha. megelégszik vala a. politikai, 
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közvéleménybe, a közigazgatási testületek er6lyébe, az áldozatkészség 
hatalmába, a gazdászati érdekeknek az orkölesiekkel, a teremtő szel
lemnek a fenntartó izléssel, a tudománynak a lelkiismerettel, a bit
nek a ténykedéssei párosításába akarják az emberek helyezni. 

Most miutáo már megszünt a küzdelem forró láza. s a lelke
sedés káprázata, miután kevésbbé vezet tévútra a meaterkéJt birne
vek zaja vagy a félelem, s kevésbbé a megvásárolható vagy piaczilag 
szájas sajtó, mely felforgatja a közvéleményt s önbitten úgy tartja, 
hogy ó fejezi azt ki ablak-beverő vagy tapsoló bérenezeivel, a józan 
nemzeti érzéknek hozzá. kellene szoknia, hogy megkülömbödesse a 
valódi és sziikséges baladásokat, s bevallja a politikai botlásokat, me
lyek azokat kisérlék: s a helyett, hogy vádakat emel és mentegető

zésekkel áll elö, s a forradalom őszén is folytatja. az orditozást, mintha~ 
még most is annak tavaszán voln<í.nk, szemügyre kellene vennie a 
tényeket és kutatnia azok értelmét. 

Visszavonúlván a kö:t.élcltől, melynek a közép-korban nagyszerű 
jólétet köszönhetett, a nép, a hosszas szolgaságban, vagyis azon idő 

alatt, midőn nem vett részt a !örvények hozásában és "zok alkalma
zásában, az é d cs sem m i t t e v és fe).~ hajlott, a. kormányok és 
az aristokratiák gondjair11. bizva érdekeit és sorsának javítását; meg
szokta 11. fondorlatokat, összeesküvéseket; megszokta nemeslelküség
nek tartani a gyülöletet kormányzói ellen, ügyességnek a kibuzako
dást a közterbek alól, hazafiságnak az ellenkezést a tekintélylyel. 
Napjaink bajai jó részt innen származnak, de ezekért minden fele
lősséget az előbbi kormányokra hál"itani nem egyéb gyáva huzako
dásnál azok igaz megitélésétől, mik 1859 óta most<mig történtek; va
lamint szinVn gyáva~;á.g a sorsot, valamely személyt, a papokat, v11gy 
az utolsó véletlent vádolva azok miatL, mindjárt a legkönnyebb és 
leggyökeresebb gyógyszer után kiáltani : a kényuralom után, ba dúl 
a fejetlenség; a fejetlenség után, ba nyom a kény uralom. Tagadha
tatlan, hogy a központban szélbüdött:;ég s a végtagokban inaszakadt
ság észlelhető ; a tudomány helyett fiscalismus és nyegleség ural
kodnak; feledik, hogy a törvényeket nem lehet különbség nélkül 
mindenkire egyformán szabni miként az öltönyöket a katonák ré
szére, s hogy polgári egyenlőség nem érhető el ott, hol annyi a tár
sadalmi különbség ; figyelmen kivül hagyják, hogy a polgár-hábo
rukban az egyedüli dicsőség azok b€-végzése : nem gondolják meg, 

diplomacziai, katonai egységgel, tiszteletben t::.rtva a különbözö vidékek részleges 
hagyományait. 
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hogy minden forradu.lom után az volt gondviselészerü f~rtiú, ki le
csillapitott.a azt, békés és polgnri szokásokká és képességekké vál
toztatva át a hareziasa.kat. 1\li reméljük, hogy a szereneséth•n visz
szaélésen a szabadsággl\1, melyet csdszövök, izgatók, rágalmazók ke
zében hagytak, segiteni fog maga a szabadslig, s hogy a forradal
makkal üzérkedök daczára Ola:szország meg fogja őrizni nemzetiségét, 
miként megőrizte azt három századon át.. 

A fájdalmas ellenmondások közepett, melyekben nemzedékünk 
lázasan szenved. bátorság kell ahhoz, hogy valaki ne mutassa magát 
elégedettnek az aljasságban, ne megelégedettnek a renddel a rosz
ban; hogy ne igyekezzék É lj e n O l as z o r s ág kiáltás~;al el báritan i 
magától a vádakat, hanem metszö-késsel forgolódjék a sebek kö
rűl, akkor midön az orditozók gyanusitásra és ostradsmusra használ
ják fel czimül az értelem finomságát., midön lázadásnak tartják a jó
zan é:szt, mely kikel a kormányzók képtelensége ellen, s midön oly 
hangok, melyekre a nép figyel, kisebbitik és bevádolják azokat, kik 
a logikát nem áldozzák fel a napi véleménynek. 

Innen v.m aztán az elégedetlenség azoknál, kik képességet 
éreznek magukban ; s innen a tartózkodások ott, hol teljes lehet és 
tfirve van a nyilvánosság egész a vétkes cselekvény határáig. 

Zilált állapotok. 
A jó olasz fájdalommal látja a kiköltöz?s ijesztö mérvü növe

kedését, s a mi még roszabb, az öngyilkosságokat, az örült'·s gyakor 
eseteit, az egy,;ni és együtt es vétségeket 1), melyeket vagy büntetle
nül hugynak, vagy úgy a h0gy undok vérdíjakkal 2), a inkább csak 
a rosz szabadságának megszoritti.sával mint a jóravaló te\·ékenység 
bátoritásával fékeznek; brigantik, kiknek kez~be a nyomor adott fegy
vert, vakmerően űzik garázdálkodásukat, rettegésben tartva a békés 
embert s megvásároitatva vMelmöket a gazdaggal ; rettenthetetlen 

') 1880-ra :37,000 ilebörtönözött tartására számítanak, mindamellelt, hogy a 
perfolyam alatt ideiglenesen szabad liibon hagyás meg van á.llapitva. 

") Lanza miniszter egy rabló megölése miatt hozzá. intézett interpellatióra 
1873 jan. 1%-én következöleg válas7.olt: - A kormány ötezer líra jutalmat tűzött 
ki annak részére, ki ama rablót élve v:~.gy halva kézre keritené. Az ily jutalom
kitiizés nem újdonság; 1860 óta folyvást alkalmazásban volt ez eszköz, hogy az 
igazságszolgáltatás keze elérl1esse a hírhedt t·abló-vezéreket. S az eredmény való
ban igen jól megfelelt a. várakozásnak." 

1874-ben huszonötezer lim jutalmat tilztek ki öt palermói rabló fejére. S a 
mi még különösebb volt, 1877 marcz. havában a kormány egy névsort tett közzé, 
melyen tartományonként elsz;1mlálta a. buddogókat s 100-5000 !irányi jutalmakat 
flzött ki azok rés~ére, kik a megnevezetteket bármi módon kézre keritenék. 
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gono~>zt.evök majd nyilt erőszakkal, majd fenyegetö levelekkel, még a 
városokban is, félelmesekké tudják ma.g•tkat tenni ; de ott van a ÜlL
morra 1) és ott a még jellemzöbb Maffia, ez általános összeesküvés, 
mely a palotálól a börtönökig minden rendü embGrek között tago
gat számítva, gúnyt üz a hatalombó), törrel vagy titoktartással vé
delmezi magát, és erősödik, gyakorolva az ököljogot. S mialatt ily 
dolgok történnek, ügykezelök és politikaüzök saját elönJiikre használ
ják fel a köz nyomorúl-ágot; egy tál lencséért eladja magát az em
beri méltóság ; a hirlapok nagy hangú magasztalásai homályba. 
boritják a valódi érdemet; hamis mesterek, kiket az állam saját 
képére és hasonlatosságára nevelt, h\ bbal tilpodják nem csak a 
hagyományos hiszemeket, hanem a hagyományos udvariassíLgot is. 
Az erkölcsi érzettel kihalt a köz-érzet is, mi főleg a cholera 
alkalmával tünt ki. Megujulván az 1867-ben, a. déli vidékeken, 
mindjárt az első két hét alatt 17, 713-man estek bele, kik köz ül 
9813 meghalt: az első hat hónap alatt 49 tartományban 63,375 
cholera-eset fordúlt elö, melyek közül 32,074 halállal végződött, s 
kitünő egyének is vesztek el, mint p. o. Natoli miniszter, a bíboros 
föpap .Aitieri, a nápolyi király egy testvére és tizennyolcz orvos. A 
mily bámulatos az az emberbaráti szeretet, melyet az egyháziak s 
nem kevésbbé a. katonák taniÍsitottak a. betegek ápolásában, ép oly 

l) A Camorra egy szövetség a néphez tartozó egyénekböl, kik fenyegeté
sekkel és eröszakkal taksákat csikarnak ki a tehetösöktlll, kölcsönösen támogatva. 
egymást, hogy megfélemlítsék a. békés embel'eket s kikertljék a törvény kezét. 
Magas, alsó, legalsóbb osztályokra szakad az, melyek mmdegyikének megvannak a 
maga. méllóság-visel6i. Az els3 osztályba urak és úrn3k is belépnek, kik a nyilvá
nos játékházakban ilzik mesterségöket, kém-nerepet vjsznek, segédkezet nyújtanak 
a. tolvajoknak, hivatalokat eszközölnek ki. ifjú embereknek kölcsönöket adnak a. 
várandó örökségre, kötelezvényeket, útlevelek et, bizonyítványokat hamisita.nak, a 
nyereség felét a. közpénztárba szolgállatván be. Az alsó osztály ismét három osz
tályra szakad. Az egyik pénzha.misitással, a. másik szárazföldi, a harmadik tengeri 
csempészettel foglalkozik. A legalsóbb öt al-osztályt foglal magában. Az elsö há
zasságokka.l, bér-szerzódéRekkel, nyilvános ál'veréseknél üzérkedik. A második kocz
ká.zta.tó játékokban keresi a szerencsét. A hal'ma.dik a lottojáték köl'lll fondorkodik, 
számokat ad, álmokat fejteget, szellem-jelenésekkel csalja az emberekQI. A negye
dik magán sorsolá&okkal és uzsoráskodással nyerészkedik. Az ötödik f3leg a. tolvaj
lást Qzi minden kigendolható módon. Tökéletesen szervezve vannak egymás közott, 
élökön vezérekkel, kik intézik a dolgokat, vagy ha.t~znot húznak a.z egyesek cselek
vényébiSI, s nem szabadk3mfivesi titkos jelvényekral ismerik fel egymást, hanem az 
azonosságról a gonosz czélban, mi nem egyéb mint kifosztani a. gyengét és becsü
letest. S behatolnak mindeniivé, a f6városba. úgy miot a legkisebb faluba, a. királyi 
ud\'arba tígy mint a lelkészi lakokba, a hadsel'egbe tígy mi.nt a szegények mene
d6k-házaiba. 



249 

siralmas volt az elvakultság a köznépnél, mely még most Js a:T. or
vosokat, a praefectusokat, a kormányt okolta; mig a tudós pórság a 
szarzeteseket háborgattn, kik nemeslelküleg veszélyeztették életöket, 
s annyira ment, hogy a parlamentben is inditrányny11l lépett fel, 
mt~ly szerint a kórházakból ki akarta záratni a szürke nén,;ket, a 
szeretet és jótékonyság f'Zen angyaluit., kiket a nem-kalholikusok iri
gyelnek hadseregeinLtöl. A r11gályhoz más, lermészeti szerencsétlen
ségek is járóltak: vulcán-kitörések, földreogések, vizáradások; roszúJ 
ütött ki a föld- és selyem-termés és számos bukás történt, mi oem 
csak baj, hanem a baj hatványozódás&. 

Conservatívek rs ujitók egyaránt ell eoséges állást foglaltak az 
átaJános hiszemekkel, némelyek a v111l ássa! szembeo is, a mi aka
dályozza, hogy a szerenesés felszabadulásra rend és béke következ
zék. Victor Emánuel elfogadva a nép szavazat eredményét igy szólott: 
"Midön Olaszország egységét kikiáltom, mint király és miot katho
likus szilárdúl megmaradok a:wn elhatározásom mellett, hogy bizto
sitom az Egyház szabadságát s a souverain pápa függetlenségét, s 
ez ünnepélyes nyilatkozattal elfogudom a római nép-szavazatot s fel
ajánlom azt az oll\szoknak ..... kik bizonyára tisztelettel fogják 
környezni ama szellemi halalom székét, mely békés jelvényP-it oly 
helyeken i& kilüzte, hova nem jutottak el a római sasok." 1) 

A helyel.l azonban sokasodtak a nem-katholikus iskolák és 
templomok; akndályozták 24 millió polgár szabadságát, nehogy kor
látozva legyen nehá.n.v s7.áz vendég vagy tányérnyaló szabadsága, 
kik tudták, hogy oly országba jönnek, hol az alkotmány elsö czik
kelye uralkodónak nyilvánítja a kath. vallást. Most, midön az ango
lok már türik a kat.holieismust, úgy mint a brabmanismust, a mü
veltséggel nem kevésbbP. miot a lelkiismeret.tel homlokegyenest el
lenkeznek ama nemtelen bántalmak, melye ket a nép hite és vallási 

1) Előttem fekszik egy egykorú értesilés ama. pusztító és erőszakos betörés
ről, melyet Róma 1798-ban ezenvedett a fraoeziák részéről. Figyelemreméltó abban 
a következő hely: "A hazafiak kijclentették, miszel'i ut a demokratia alatt nem ér
tettek egyebet lllint azl, hogy lllillden kapzsi szenvedélyöknek szaba d féket enged
hcssenek. S a fogallllak ez összezavarásából származtak mind ama romboló elvek, 
melyek czélja a cuitusnak és közerkölcsiségnek gyökeres kiirtása. A katholika val
lást lábbal tapodták saját bölcsőjében; istenitették az atheismust; egynémely elfajúlt 
egyháziak atheusokká lettell; az atheusok papi szerepe t akartak játszani, rendsze
röket egy felekezetben igyekezvén megtestesiteni, mel y a világon létezett minden 
egyéb f~lellezetnél türelmetlenebb lett volna. A jacobinnsok szemérmetlen hizelglise 
annyira. ment, hogy érmet verettek ily felirattal : BBRTIIIBI\ BBSTI'f1JTOB 
URBIS - AALJ,U. SALUS &manus IIUJIAlU," (Róma nyolczadik kirablása). 
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gyakorlatai ellen naponkint elkövelnek. Iga1., hogy cserélgetni azo
kat teljes szabadságára hagyják az embernek; de az okosabbak azt. 
kivanják XIII. Leóval, hogy "Adják meg n római Egyháznak, mi az 
egyházé, ismerjék el a katholikusok jogát-, kik a nemzet nagy több
ségát képezik, akkor ar.tán egyesf1lt erővlll mindnyájan azun leszünk, 
hogy előmozdítsuk Olaszország javát, mely közös bazáok ; de reactio 
nincs más, csak az, melyet a hirlapirók akarnának kitalálni." 

Baderó. 
N agy szeren cse, hogy a fegyelem lazúlatlanúl megmuradt a 

hadseregben. Ez béke-lábon 202,000 emberből idl, s fl hatúrozat
lan időre szauadságoltakkal együtt 650,000-re megy; ha a mozgó
sitható és területi katonaságot is veszszük, !lZ egész szám UH2,000-et 
tesz ki. 1877 októb. havától 1878 olitób. !Jav{Lig 68 ve!<zett el közü
lök öngyilko~ság folyt.'Í.n, 31 smlgálal közben, 1914 különféle beteg
s~·~gekben. 18 pánczélos haj(> 58,881 lóeröre, 132 ágyúval; 20 czir
káló es állomásozó hujó, 11,409 Jóerőre; 132 ágyúval; 10 elöörsi 
b~jó (av iso), 12,84 7 lóeröre, 31 á~yúval; 19 szálliló, vontató és 
víztartó, 9926 lóeröre, H ágyuval, képezik a hajóhadat, mely a vi
lág legnagyobb pánczélosaival biztosítja az ország függetlenségát 
kültámadá.'i ellen 1). De hát ki fenyegeti azt? Földirlltilag kiesvén a 
nemzetek vilíLg-útjíLból, Olaszországra nézve nem vol na szükséges, 
hogy belevegyüljön az európai c,zivódásokba; nem fenyegetné azt 
semmi veszély, és semlegessége a szörnyeteg IÍ.gyükná.l, a torpedók
nál és a siluroknál jobban védelmezné hosszas partjait. Ámde ezek 
ki vannak téve az idegen h11jóhadaknak, mint s:tintén a genuai part, 
s a Tengeri- és Cotti-alpesek is Francziaország hadseregeinek, s a 
Rhaeti- és .Juli-alpesek az osztníkoknak, ha hogy valaha Vl\lamely 
hatalomnak t·szébe jutna számadásra vonni Olaszországot a megsér· 
tett szerzödések miatt Róma birtvká.ra nér.ve, s a bánát:>módért, mely-

1) A Duilio és a Dm1dolo (17 millió egyenként) voltak az elsö nagy pán· 
ezéloe hajók, melyek rendeltetése kikötöink védelme. 

A húsz méterrel hosszabb vagyis 120 mélernyi Italia, mely Ca.stellamare· 
ban készaJ, lesz a világ legnagyobb vértes hajója, egészen va~ból, 5l> centiméter· 
nyi vastag p~nezéllal, 17 ,OOO lóeröre, me ly ama tömeget óránként 17 mérföldnyi 
gyorsasággal képes hajtani j e hajó 14,000 tonnányi vizet azorit ki helyéból s 21 
millióba kerül. 

Még többe fog kerülni iker-párja a. Lepat~to, mely most van munkában. 
E roppant kiadások csupán négy gépezetre megdöbbentik a pénzügyekkel 

foglalkozókat j a katonáknak pedig nem igen tetszik a. vértezésben és ágJtíkban tör
tén6 folytonos tíjítás, mely mind a védelem, mind a támadás remélt bíztosságát 
kérdésessé teheti. 
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ben az összes katholikusok fejét rés1.esiteLte. Ki békét akar, annak 
ápolnia kell a békét, mert a vér vérszomjat okoz. 

IDvbatos Javttások. 
A politika még most is szolgai függésben áll, minélfogva ide

gen parancsoknak vagy tanácsoknak hódol az ország '). Már lE~galább 

a kereskedelmi és értelmi függ~:>tlenséget lehetne biztositani. 
Elemi oktatást 38,225 nyilvános és 9156 magán intézet nyújt 

egy millió kilenczszázezer gyermeknek. Tehát minden tizenhárom 
egy1\nre egy elemi tanúló esik, nem számítva az esti és ünnepi 
iskolák látogatóit s a menhelyek növendékeit, mely intézetek száma 
1287-ét, 147,978 növendókkel. Ezekhez járul még 91 magistralis és 
normalis iskola és 44 conferentia, tanítók képzésére. 

Másod fokú oktatást 105 normalis é8 magistralis i8kola, 241 
kormány i és magán lyceum, 286 ogyhíLzi nevelöintézet, 323 kor
rilányi vagy másféle technikus i:;koln, 71 kormányi technikus intézet, 
30 kereskedelmi tengerészeti intézet és hajózási iskola ad. A felsöbb 
oktatást 21 egyetem, é8 18 iskola kezeli; azonkivül van még 15 szép
müvészeti akadernia s 5 .zeno-intézet és Conservatorium. A 32 kor
mányi könyvtárat egy év alatt 818,443 olvasó kereste fel; az olva
sás végett kiadott rnunká-k száma 1, 198, 921-re ment. 

De, bíLr 5834 kilomét.ernyi tengerpart fölött uralkodik s 36 ki
kötövel bir a 'l'yrrheni-tengeren, melyek közül a speziai és roaddale
nai a világ legnagyobb és legbiztosabb kikötöi; s bár nagyszerű rév
partjai vannak Messinában, Siracusában, Augustában, Brindisiben, 
Anconában, 'rarantób~~on, s annyi öblei a Felsö-tengeren és a velen
ezei partokon, nincs tengerészete, s It hajó-építkezések végett idege
na~re szorúl, kik háború esetén meg is tagadhatnák a munkát. Min
dig ugy hitt!!k, hogy a suezi földszoros átmetszéséböl a haswn orosz
lán-része Olaszországnak fogna jutni, mely nemközt fekszik azzal, 
de az átvágás oly idöben történt (1854-69), midön Olaszország 
felforgatások szinhelye ~·olt, s igy még csak egy állomása sincs ott, 
s csu pá o egy genuai magán társulat néhány hajója ford•íl ott meg, 
hol száz számra járnak az angol hajók. Igy a fréjusi bámulatos ki-

') Az 187 2 nov. 27-ki ülésben a miniszter kijelentette, hogy "Új Italiának 
és Németországnak közös ellenségök van, a pápa és a kath. egyház." Atti uffic. 
3629. 

A német császár neve napja alkalmából 1877-ben Olas1.0rszág királya "saját 
és egész Olaszország nevében" kivánt annak szerencsét, hangs1ílyozva, hogy "a leg· 
öszintébb és legmeJegebb barátság kötelékei filzik öt hozzá." 
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kötöböl is, mely a mi munkánk, első sorban a fruncziák húztak 
hasznot. 

Igen bö v1zu folyók csak maJmokat hajtauak: nagy kite•jedésli 
síkságok hevernek parlagon vagy posványviz alatt, igazi Italia irre
denta-ú) '); egy hektárnyi föld alig ad ll hektoliter magot, mig 
Francziaországban 15-öt, Belgiumban 20-at, Szászországban 26-ot, 
Angliában 32-öt hoz az, úgy hogy évenkint 30 millióért vásáriunk 
gabonát külföldröl. A . három ezer millióból, mennyire a föld összes 

') A közhelyek egyike: hangoskodni a si valag ellen, 1uely Rómát környezi. 
Pedig bát másutt is vannak ám haszontalanúl heverő területek, igy: 

bektár 
Latiumban mllveletlen . 3:),000 mocsáros 
Nápolyi területen mGveletlen • 1,277,000 
Lombardiában " 922,000 n 

Sardiniában 2'58,000 n 

A régi tartományok. 251,000 
" Emilia és Marcák. " 251,000 

Velenezei teriilet " 133,000 n 

Toscana és Umbria " 86,700 n 

Sicilia 68,000 n 

hektár. 
24,000 

676,000 
11,000 
16,880 
12,000 

128,000 
128,000 
128,000 

A Sila kilenczvenötezer hektárnyi kiterjedésli erd3ség Cosenza és Catanzaro 
tartományban, meglehetös meredek lejtőn, emberektól nem lakva, de nyáron át tele 
van pásztorokkal és földm6vesekkel, kik a tél beálltával oda hagyják azt. Jó része 
legelőlll szolgál; egy kisebb részt feltörtek billÖle; a legnagyobb részt feny3- és bikk· 
erdőség borítja. 

A Sila Badialé-t, miután 1802-ben feloszlatták a cistercitákat, kiknek az 
birtokukban vala, a Sila-Regiahoz csatolták. Cosenza. és az ehhez tartozó 40 község 
lakóinak joguk van ott, bizonyos szolgálwá.nyok fejében, vetni, legeltetni, fát vágni. 

A tulajdonjog, igen régi id3töl fogva, egyedül a királyi kincstárt illelte, tilos 
lévén ott valamely részt elfoglalni mások kizárásával. Ugy 600-ban bitorolván ott 
némely foglaJók egyes részeket, kieszközölték, h(lgy megta.rtba.ssák azokat három 
évi termés beszolgáltatásáért (1687), s az id3töl fogva szokásba jött a.z ily díje
sa-knak nevezeit birtokok engedélyezése, melyekért jida (legelő-bér), vagy gioca
tico, vagy granatteria czimen a javadalmazottak adót fizettek, s melyek magán 
tula.jdont képllztek, a kincstárral, nem pedig a haszonélvező községekkel kötött szer
z3dések folytán. E birtok-átruházások újabb bitorl~sokra s a haszonélvezökkel sur· 
lódásokra azoigáitattak alkalmat. A Bourbon-kormány véget akart vetni e rendet
Jenségnek illetékességi biróságot állitván fel (1838), mely sok részt visszaszerzett a 
kincstár számára, a többiekre nézve pedig szabályokat állapított meg. A kincstá1· 
évi százezer lirát húzott onnan, midön Garibaldi elrendelte (1861 aug 31), hogy a 
cosenzai szegények ingyen legeltethessenek ott és vethe88ék a földeket. Az új or· 
szág wegalakúlása után hasztalau igy~keztek visszaállitani a legelö-béreket: rende· 
letek, perek, ítéletek bonyodalma keletkezett, mit az ott fészkela brigantiság még 
i11kál..b növelt. 
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jövedelmét teszik, bárom-ötödrész vetö-magra és a müvelésre megy 
fel; a megmaradó rész oly évi jövedelmet képvisel, mely a foldek 
értékének 15 száztólijá.t tenné, de levonva a kiadásokat l.llltra száll 
az alá. Egy hektár középszámitással 79 lirát jövedelmez, s 11,10 
líra adó jár attól; Francziaországban a jövedelem 95, az adó 6,29 
lira. Mielőtt a bogár-betegség beállott s kelet versenyre kelt velünk, 
a selyem-termelés fő forrása volt a gazdagságnRk, 200-280 millió 
Jirát jöredelmezvén az, körülbelül 55 millió kilo gubo elöállitásávAI. 
N agyon értékesíthető volna Emilia kend ere, az erdők szurokja, Emilia 
tls Sicilia köolaja, Sa.rdinia ólomja, Elba vasa, Sicilia és Romagoa 
kénköve; de mt>g mindig rászorúl az ország a külföld termékeire ~s 
iparára: a mustot, kendert, selymet, gyapjút, kecskebört, dugaszfát 
Francziaországba küldjük ki, s kikészilve onnan vásároljuk azokat 
vissza. 

Oommunismus. 
1869-ben Girardin Emil figyelmeztette a miniszteriumot a ve

szélyekre, mintbogy "az olasz n~ p hiányt :;zen ved kenyérben 1)." 

S hozzá kellett volna tennie, hogy munkában is, tengő állapotban 
lévén az ipar, mig a pénz a közpénztárakba halmozódik össze; s az 
új szükségek sehogy sem állanak arányban a fedezésre szolgáló esz
közökkel. S valóban az ürességtől korgó gyomor azon vesú-lylyel fe
nyeget, hogy a fejlődés robbanásba megy át, ha felüti fejét a negye
dik rend, nem, hogy egyesüljön a polgári renddel, melyet már kény
úrinak minösit, hanem hogy föléje kerekedjék annak. 1871-ben a 
nápolyi questura fölfedezte az Jnternat.ionalet, mely a nagy mer~ny

lök: Garibaldi, Mazziui, Max. Lasulle, Baconina (t 1875) által ala
pitott londoni központtal volt összeköttet~sben; 1'urinban egy mun
kás-szövetsEÍg vallotta annak elveit; Rómában egy Alfieri-túrsnság 
minden bit kiirt~át tűzte maga e)(. czélul; 1872· ben Ricciotti, Ga
ribaldi fia, a L i b e r i C a fo n i-kat alapitoita ott, s az Argentína 
szinházban mintegy hároms:.:áz egyént hivott össze, hogy szervezzék 
a tiszta demokratiti.t. Gyakran ismétlőrltek a kézmí\vesek strik-jei vagy 
('ommunista merényletek, főleg 'rurinban, Paviaban, Milanóban, s 
robbanó bombákat találtak és cselszövényeket fedeztek fel, melyek 
oda irányúltak, hogy keze:>ül elfogják a fejedelmet, s megujitsák a 
siciliai mészMlást. 

1877-ben Róm!i.ban egy hirlap, a D o v e r e, indúlt meg, mely 

1) Egy •·égi. kö1.mond:í.s azt tartotta "Viva Francia, viva. La.magna, pureire 
se magna. l Éljen Francziaország, éljen Németorsr;ág, csak legyen mit enni!) 
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egész nyiltan a köztársaságot hangoztatva jelszóul Mazzini nyomdo
kait követi: 71 mélyen meg lévén győződve, hogy az ország jövő jóléte 
nem származbat.ik csupa szeml~;lödésekböl vagy Machiavelli-féle al
kalmazkodásokból, hanem igen is nugy köztársasági elvek szilárd és 
maradandó biztositásából, mi nem csak a legfontosabb társadalmi re
formok nak, hanem amaz egyP.dílli útnak is biztosítása, melyen el le
het azokhoz jutni." 

A fogcsikorgatás, a lehurogatás érd(•mszá.mba jöttek, midön, 
1876 marezius havában, Cavour folytatóinak kezéből kiragadták s az 
ellenzék nek adták át a miniszleri tárczákat: ötszáznyolcz választó tes
tiilet közül négyszáztíz (rfoppant többség) nyilvánitotta elégíiletlensé
gét az által, hogy az új P.rtelemben választott követeket, s mintegy 
a rokonérzés és jóakarat összeesküvése fogta el a nemzetet. Csakha
mar ismétlődött az, mi annyi másszor megesett; régi kegyenezek 
nJ.ibuktak, s új kegyenczek örökölték azok üldözö tisztét, a gyaláz
kodástól sem riadva vissza; túlozva állitották peleogérre az előző 

kormányok tudatlanságát, hütlenségét, hatalmaskodását, ügykezelési 
beestelenségét ; ez fennhéjázó, az tányérnyaló, amaz ravasz lakmá
rozó volt nekik; egynémelyeket gyanakvó butaságról, másikat vak
merő eyoismusról \'ádoltak mint olyanokat, kik kölesönösen biztosító 
társulatba lépve nem mellözhető egyénekkel, oligarehiát képeztek, 
mely kimeritette az állam pénztárát, s roppant. adókat hozott be még 
a szegény ember kenyerére is; csak (mondák) a lotlo- és a do
hány-jövedelem emelkedett alattok, különben pedig az országot erős
ségek, tengerészet, hitel nélkül és rokonérzést nem keltve az iránt, 
hagyták hátra. S helytelenitve a siker diesöitését, a dolgok uj ren
dét igérték. De csakhamar észrevette a világ, hogy az ujak képte
lensége mentségére szolgó.J az elődök képtelenségének, hogy azok 
sem váltották be ígéreteiket. Mondjuk inkább, hogy azok sem teste
sitették meg a mi gyógyitbatatlan ábrándjainkat! 

Mindazáltal so ba sem ol vasott az történelmet, ki egy országra, 
mely oly rövid idő alatt s oly csekély tUdozatokkal oly gyökeres for
radalmon me ot keresztül, csak a most d i va tos kéteigés gúny-moso
lyával tud tekinteni, azért, mert nem bolrlogúl az úgy, mikPnt a 
felserdült nemzetek. Kikerülhetetlen esak az, ami mtí.r megtörté o t; 
s a szabadság megszerzése és annak kazdö gyakorlása, egy népnek 
nem csak politikai hanem vallási és társadalmi általános zűrzavarból 
kiemelése nem jí1rhat nehézségek nélkül. Letérve a jelennel nem
töröd(;S s a jövő iránti bizalmatlanság veszedelmell útjáról, gazdászati 
rendszer teremtendö, mely a meg(\lheMst könnyebbt> tegye a n11gy 
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többségnek; fel kell használni az ország minden jövedelem-forrását 
és annak mfnden szellemi képességét és serkenteni ezt valamennyit; 
gyarapítani kell, nem pedig elv~:sztegetni a társadalmi örökséget; 
legyen komoly parlament, mely a meggondolatlanúl összetákolt Ola.sz
orsúgot bölcsen ujból szervezze, s a helyett hogy légvárakon vagy 
bitorló emelkedések!'n járiatná esú·t, fejével és szivével az igazság
hoz tartsa magát; legyen kormány, mely a külfölddel szemközt min
den áron a becsületet, bent az erköl.-sis,>get s mindenütt a rendet 
akarja; kell, b ogy a feledés fátyola borllljon a multra, hogy értsünk 
egyet, hogy gazdálkodjunk a rérrel, a tökével, a gyülölködésben; 
kell, hogy összhangban legyen a hagyomány. mely erő, az ujitással, 
rndy az t>rkölcsi élet föltétele, s hogy amaz összhar.g egybeolvaszsza 
a haladókat és conservativeket, miként a tudomúny egyesiti a höt, 
a fényt, a villamosságot és ddejességet; és ne akarják a gazdászati 
elvet elkülöniteni az erkölcsiség elvétöl, melyböl a munka-erély, a 
takarékosság hatalmas szelleme, s a családok életereje származnak. 

Blért Ja'fltások. 
Ami igaz, az igaz, a félsziget termelése gyarapodóban van; 

Toseana, B11ri, Liguria olaja kere.sf>ti czikk, mint szintén a szárított 
gyümölcsök, a narancs és czitrom s a czitrom-Ié is; kétszár.hetven
t>Zer hektoliter bort küldünk ki, s nagyobb szargalom mellett meg 
fogjuk gazdálkodhatni a szá~tizenk~t ezer hektolitert, melyet beha
zunk. Öt év alatt, 1870-75, a behozott tárgyak ért~ke évi ezer 
hetvenh~t millióra emelkedett, s a kivitel kilenczszáztizenkét millióra. 
Az ipar a bámulatos találmányok seg,\lyével többet állit elő keve11ebb 
leöltséggeL ·Mindenfelé szépültek a városok, ép11Ietek emelkedtek, 
jobb karba. jöttek az utak; szaporodnak a szinházak, a találkozó és 
szórakozó helyek. 

Erkölcsileg is a javúlás útján vagyunk, meg;;zünvén az embe
rek haszontalanúl vesztegetni a szabadságot rniként az isko'ás gyer
mekek, kik újjongnak, ha a mester, megesalva a szülöket és köteles
ségéröl megfeledkezve, ugn\lni, lármázni, pajkoskodni hagyja öket. 
l!:rösbödik a méltóság és ('gyenlöség érzete, s a megfigyelő és 
elemző szellem : a köznép élvezetekben és kényelmekben részesül, 
mikhez egykor csak a tehetöseknek volt kivtiltságos joguk; lehet már 
valaki kitünö és júl érdemült, a nélkül, hogy szúmkivelésbe kellene 
menuie, lehet a történelemé habár még életben van l); a, bár mily 

1) A parlament történetének mégirás:ít a király Angelo Brofferiora bir.ta ; 
a monarchiaéunl{ megir:i.q:íra Ciba-rio v:ílblkozott; ugyanazt tHtte Nicom•Jdc Bi:\uchi, 
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módon, gyakorolt politikai tevékenység, s az oly sok téves kisérlet 
folytán, melyekeo a polgári rend, az erkölcsök és szokások, a szel
lemek változva átmentek, megismerkedtek az embarek a1. általános 
elvekkel; maga a szenvedés is tökéletesedésre ösztönöz. S ha a kor
mány nem törődik azzal, hogy megszerettesse magát, Olaszország vi
gasztalásúl az uralkodó felé forditja tekintetPt, ki tiszteli a törvényt, 
kiben nincs fennhéjázás és a jót akarja. 

Olasz eszm6ay-k6p. 
Olaszország, ha majd, elmulván a f11rsangi napok, birtokában 

amaz erélyes és nagylelkií szellemnek, mely a forradalmakból meg 
szokott maradni, mámorából mint maga ura felébred. bizonyára igye
kezni fog: leszokni a meggondolatlan optimismosról; jóvátenni a for
radHlom igazságtalanságait; ~yógyitani a valódi bajokat inkább mint 
falnak menö átalakításokon törni fejét ; kiadni az útlevelet a esak 
riszálkodást szitó · pártoknak; feláldozni a béke-szaretetnek nem a 
lelkiismeretet, ba nem a czivódás taetikáját; eléje tenni az igazságot 
a számítá.soak, a józan észt a: rajongásnak, az emberi méltósá.got a 
S7.obrokkal, siremlékek kel, útc.>za-elnévezésekkel, dicsöitö énekekkel, 
lakmározásokkal ü zött h11bonás-s7.t>rü hízelgéseknek; rábírni minden. 
kit, hogy önmagát reformálja előbb mint sem a kormányt akarná 
reformálni, s higyje, hoi!'Y az első kötelesség: beesülelesen élni. 

A hirlapok Ro.tfaellokat, Galileiket, Cujac.>ciokat és Horatiuso
kat magasztalnak, s én csak öriilök annak, habár nem ismerem öket : 
M, jóllehet a gondolat vámkorlátai lei.Júllottak, az irodalomban és 
művészetekb~>-n észrevt•hetö a közönséges széllelbéleltl!ég : nagyon sok 
az utánzás; szeretik a szó-virágot, a felszínes mázt, mely alatt semmi 
sines; azt az alexandriai-féle itészetet, melyben nincs meg az izlés, 
mit a felviJágosúlt sziv ád, s mely i)ántalmazza mindo.zt, ki maiiette 
halad, anélkül , hogy minden eszméjét elfogadná : :::zó\·al, nem ítélö
szék az, hanem kalmár-bólt; ha nero a németek nyomrlokaiban tá
molygunk, ugy a francziákról vesziink ihletet: B igy soh' sem jutunk 
eredetiségre, és nem érdemeljiik. hogy csak kev.:ss,; is ismerjenek az 
Alpeseken túl. Az olaszoknak hármas koronl\juk van: költöi, mil
vP.szi, zenészi, s megvárható volna, hogy ne akaJ:ják azt elveszteni. 
Természeti h~jlamaik között az érzékenység és képzelern vannak túl
sulyban, élénk szenvedélyekkel, könnyed önkénytiséggel. Ma már 

kinek munkája gatdag házias részletekben és komoly dolgokban; sokan a monarchia. 
eg.ves eseményeiral vagy személyiség~Jir61 értekeztek az utolsó id6kbl!l is, és pedig 
némelyek hitelgés, sl!t szó· virágok nélkül is. 
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nem ·igen beszélne senki olasz primátusról, miként a dictátorias Gío
berti; de az olasz nyelvben, mely némelyek tollából oly módon folyt, 
hogy előlegezett függetlenségnek tünhetett az fel, van összbang,
hangrnérték,- szólam-változatosság, s bár még alakjában van va
lami vaskalaposság, különbséget téve az írott és beszélt nyelv között, 
folyvást nyer az a nyilvános vitatit.sok által. S a szellem magasabb 
szemlélödései azok, mik jelzik a haladást egy nemzetnél, mely akkor 
tünik fel nagynak, ba nagy és erős a tanúlmányokban, melyek a 
nemes érzelmek valódi forrását képezik, s ha van irodalma, mely a 
családi tüzbely egészséges érzelmeit tükrözi vissza s kitarló 1\ tudo
mány őszinte és munkás tiszteletében. 

Szelid és mély ked~ly, élénk szellem, egészséges érzék, s a 
kereskedelmi, földmüvelési, szépészeti előnyök tudatának birtokában, 
Olaszország el fogja érhetni a valódi függetlenséget, a nagyságot s 
mindenek fölött a nemzeti boldogságot, s a vallási, tudományos, po
litikai élet közvetítőjévé lehet az északiak és déliek kö7-Ött. A szen
\'edés okúlá.s; s a jó polgárok, kik hiszik és gyakorolják egy örök 
jog elveit, mely önmegadó tud lenni egy uj jog összefüggetlenségeí
vel s;..emben, anélkül, hogy helyeselné ezeket, nem kiabálnak, nem 
feuyegetőznek; hisznek a szabadságban és felkiáltanak: "Áldjon meg 
11z Isten téged, független Olaszország ; szőlőid és szántóföldeid ne 
sziínjenek meg teremni bort és búzát a azentmise-áldozathoz; a te 
márványiliddal és müvészeteddel gn7.dagon t>kesített oltárokon ne aztln
jék meg világitani olajfáid terméke, sem a basilikákbRn a dicséret
zengés Istennek, ki oly széppé teremtett téged." 

XXI. 

T u d o m á n y o k é s m ú v é s z e t e k. 

'hdeiÚilfft. 
}l; szAz.ad el!lö fele, ·az -értelmi mozgalmat illetőleg, a legneve-

7.~'iesebb korszakok kÖzé t&rtozik; a pbysikai és természeti tudomá
i;yok óriásifag emélkedtek, 11 társadalmiak gyökeres újításon mentek 
keresztül; némelyek , melyek előbb másodrendűeknek és járúléko
saknak látszottak, különös figyelem tárgyává lettek és nagyban fej
lődtek;. és vRlamennyi azon volt, hogy visszamenve tanúlmányozzák 
az eredetek&t. 

XIX. 17 
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Ama mozgalom folyvást tartott és növekedett, számos uj tény
nyel és bámulatra méltó fölfedezésekkel gazdagÍt\'a a tudományt. Az 
egek véglelen távolságaiba folyvást jobban babatoló fegyverzett szem 
elött mindinkáiJb nagyobbodott a világ&érség: Ross hat lábnyi tükre 
szétszedte a kettős csillagokat ·sőt az Orion ködfóltját is; a spektros
kóppal elemezték a nap és a esillagok physikui alkotó részeit: Bun
sen, Kircbhof, Secchi, ki 3000 csillagot taoúlmányozott ily módon, 
kimutatva a világegyetemi rmyag egységét; új fémeket ism~rtek meg 
ez uton, a cassiuanot, rubidiumot, talliumot, indiumot; új holdakat 
fedeztek fel az uranus, a mars, a saturnus körül, ez utóbbinál új 
gyürűt is, és fölfedezték a legnagyobb bolygót, a nPptunt (18{l6); 
azonkivül a merkúronbelölit és az aprókat, melyek folyvást nagyobb 
számban lesznek ismeretesek ; meghatározták az üstökösök s a hulló 
csillagok törvényeit (Schiaparelli, Babinet, Littrow); feltnlnlták a phy
sikai csillagászatot (Donati, Zölner, Huggins, Jansen, R1lyet, Tar
chini .... ). Leverrier a csillagászati számítások teljes és v~gleg 

megállapított szabályzataival, a. nap látszólagos mozgtí.sánnk tábláza
taival, a belsö és külsö bolygók elméleteivel ajándékozta meg a tu
dományos világot: s befejezvén müvének utólsó lapját, felkiállott az 
öreg Simeonnal: Nunc dimittis servum tuum, Domin.e, és 
megh1llt. l\fost a látható csillagok száma. 20,37{l,304, melyek néme
lyikébe a. feny csak 24,192 év alatt juthat el. 

Az 1860-iki napfogyatko1..ás Spanyolországbim volt az elsö al
kalom, midön tanúlmányozták a nap pbysikumát; ezt követte a 68-iki 
Indiában, s a. többi 70-ben és 71-ben. A vénus átmt>netele n nap 
elött 1874 decz. havában jó szolgálntot tett a bolygók és a föld alak· 
jának é.~ látóközének szabátosabb meghatároztí.sában. A fénykép~szet, 
ezen, bármennyire köznapivá teszi is azt a megszoktí.s, a század leg
bámúlatosa.bb találmányainak egyike, azon kivül, hogy az érzelem és 
ra.jz-müvészet szolgálatában áll, nagyban elősegítette az ipart és tu
dományokat, s lehetségessé tette az ég pillanatnyi tüneményeinek 
maradandó ábrázolását, ép ugy miként a tengeri hullámok magassá
gának és alakjának képeken szembe tüntetését. 

A kosmikai légtünettan azon fáradozik, hogy, ba nem uralkod
hatik a. légköri változásokon. leg1\ltí.bb előre lássa azokat, söt a zi
va.tarok törvényét is ki akarja. kutatoi (!\faury, Dowe, Paddington), 
olykor a. napban észlelbelő zivatarokból következtetve azokra. Az 
E\lemzés szintéo nem t>légedett. meg a hármas mérettt•l, s az idö-, 
a. tér-, az erö-mennyiségek tudományát a legföbb tudománynyá tette. 
A mennyist>gtndomány graphikus módszerek kel nehPz szám -felad vá-
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nyokat terjeszt eló, s a társadalmi tényekre is alkalmazzák azt 
(arithmetica politics, aritbmographia). A physika és a 
vegytudomány összejöttek századunk legszebb felfogásában az erők 
egysége és átalakúlása iránt, mely szerint az anyftgi világ minden 
tüneménye a mozgásban áll, minek az általunk fénynek, hónek, vil
lámosságnak, delejess~gnek nevezett tünemények csak átvitelei és át
alakúlásai. 

Ez részecskék valódi létezését tételezi fel, melyek helyet cse
rélnek egymás között; s hogy meg lebessen azokat ismerni, az ész
léletnek a lét óseredeti eszméjére van sztlksége: de a munka mily 
végtelen alosztályozás11. szükséges ahhoz, hogy az ember tanulmá
nyozza a végtelen égboltozatot s a népies dalt vagy a gyermeki lo
csogást, a hieroglyphokat s a föld tengelyének ingadozásait, Frauen
hoffer vonalait és a foraminifera-kat! Mind ebben folyvást tökélyes
büló eszközök vannak segítségünkre: a cbronograf, a klepshypsomé. 
ter, az elhajlás-mérö, a számoló csigag~p. a légtünet-jelzö, a szivó
rsöves légsúlymérő (sifonogra.f), a fém- légsúlymérő (aneroid) ... 

Talllmhyek 6a allralaazuek. 
Nem lenne vége-hossza, ha mind el akarnók számlálni a ta

lálmányokat és 11z t'1j alkalmazásokat. Brewster (1781-1858) a fény 
sarkitását találta fel; Faraday, a nagy elektrista, a viliámos világí
tást; Regnault a viszony os h öt s annak mechanikai egyenérték ét. 
Becquert>l, Payen, Avogadro, Puggendorf, Ruhmkorff szintén ismere
tes nevek a t11lálmányok terén. Gerbard a typosok elméletét támo
gatta, W eitz az atom-elmélettel szállott az ellen sik ra. A vegytudo
mány megajándékozta a világot az ózonnal, az acidum fenicnmmal, 
11 santoninnal, a stearinnal, a nitroglycerinnel, a robbanó gyapottal, 
nz alluminiummal, a dyoamittal; ftlrkészi a molecularis összetételek 
titkát, remélve, hogy fel fogja ismerni az erö mivoltát, melynek az 
egyszerű elemek engedelmeskednek. Perrena kitalálta a tenger-viz 
lepárolásának módját: Liebig a cbloraliumot s a takarék-kenyeret 
és a húskivonatot; a kátrányból finom anyagokat s ragyogó anilin 
festékeket állítanak elö. 

A villámossá.g váratlan alkalmazásoklit nyer; ezek között emlí
tést érdemelnek Caseili és D' Arlincourt telegrafjai, melyek másod
perczenkint tizenhat sr.ót is továbbftanak, s Cowperéi, melyek 600-
800 kilométer távolságra nyomtatnak és rajzolnak; a földmfivelésnél 
fl az ~llat.bonczolíumál is hatásosnak bizonyult az; megkisérlették ha· 
jók hajtására is alblmazni, fl mint erőt használni fel, s most fel-

17* 
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osztják azt. úgy, hogy fény, hö és ~rő minöségben azoigáljon a há
zakban. 

·Hoffman és Siemens ki nem alvó kement>zéi s az utóbbi lég
súlyméröje korunkbeli találmányok, mint szint?.n a vizépítés1.eti c7.e
ment, s az aczélozott és iridiztí.lt '(fém) üveg is. A vas használata 
roppant kiterjedést nyert; paloták, merész boltozatok, hidak k~szül
nek abból,· melyek oszlopainak bemélyesztP.sérP, az összenyo.mott le
vegőt alkalmazztí.k, mit mozgató eröül is f..Jhasználnak. Bessemernek 
sikerült az ont.ött 'vasat légáramlat segély~vd szP.nteleníteni (decar
bonisalni), aczéllá változtatva azt át. A magas kemeneúkkel lehe
tövé tettéli a meleg levegő felbasznti.lását, s a hol azelőtt nupon
ként 3-5 ezer kilogramm vasat nyertek, most 50 ezer kilogrammot 
állítanak elé. És van, a ki azon töri fejét, hogyan lehetne 11 gőzzel 
egész városokat mt>legfteni (Holly). 

König feltalálta a mell-vizsgá.lót ( stethoskop ), Edison a viliá
mos pennát (maly az irással egyidejüleg sokasítja az irást) betven 
más szerkezettel együtt, Lenoir a ·mozgatót gázra, Secchi a lPgtünet
jelzöt (meteorograt), Costa a hahenyésztést. A hajókra csavart és 
vas vértet al kalmaitak ·; a fénytani eszközöket' a stereoskóppal és a 
tele$tereoskóppal szaporították ; a hangnak Bell és Grower phonog
rapbja és telephona: Huges mikropbona es a sonométer állottak szol
gálatá.ba; a nép résúre ezerféle igen· alkalmas eszközöket gondoltak 
ki. Nevezetes e tekintetben Erisson (1805-69), a félelmes rriolito
roknak is feltalálója. Mig egy ügyes harisnyakötö 80 szemet vesz fel 
egy percz alatt, addig a forgó szövószék 480,000-et; mig egy var
rónő 25-30 öltést tesz perczenként, Howe bámúlatos gépe (1846) 
800-at. Ily módon a természet· ingyenes erói megkimélik az embert 
a gyötrelmes fáradozástóL Annyi fonal elöállít!\sáboz, mennyit Ang
lia évenként előállít gépekkel, melyek ezer orsót is forgatnak, 91 
millió ember kellene. A typographia m~g csak nem régiben is 6000 
lapot nyomva egy· óra alatt bámúlatot keltett, most ugyanannyi idő 

alatt 150,000 példányban állít ki egy hírlapot A földml1velésnél 
hasznosítják a phospbátokat, a gnanot, a cuprolitokat, a chlorurokat. 
Bámúlatos alkalmazások történtek a tengerészetben, a könyvnyomta· 
tás, a földművelés, a börtönök körűl; mert korunkat az isineretek 
terjeszkedé:.e s a találmányok küzönségesítése is jellegzik, minélfogva 
azok a tudós dolgozó szobájából rögtön a mesten<mber mühelyébe is 
eljutnak, s igy az ipar, tapaszttLiatiból él>zszeriivé fá.lva, kezet fog az 
elméletekkel. 

Az orvosi kórismeret bámulatos tökéletességre jutott; a legké-
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nyesebb sebészi míítéteket is biztos kézzel hajtják végre (Gunther t 
1866, Perchapp, Nelaton, Wirchow, Puccinotti); a szervólettani mik
roskóppal filrkPszik a szövetek belső szerkezetét, élő ~:~ejteket veaznek 
észre, felismerik az agy-szervezet elemi elveit, s az eg~sz szarkeze
tét a· részek ből. Richardson Benjamin nz altató szert!kkel enyhítette 
a fájdalmakat: egyszerilsült a gyógyszerészet, habár a divat majd a 
deprimáló, majd a reconstitnáló szareket magasztalja; ma a kámfort, 
a pepsint, az arsenicumot, holnap a jódot, a katrányt, a silicatumo
kat. A nagyban szaporodó őrülési esetek új tanúlmányozásokra sar
kalják az orvosokat; szintúgy a görvély-kór és a tip h us, a dobány
mérgezés, s az általános gyengülés, minek folytán száműzték a pió· 
c zák at. 

A természettudományok terP.n feltűntek: Buchland, Bertoloni (t 
1869), Murchison, Sedwich, Denotaris; Lyell a -földtani forradalmak 
eszm~jét a· kifejlődések eszméjével helyettesíti; Agassiz az ~lpesi jég
tengernek Felsö-Olaszország síkságaira leendő leereszkedését vitatja. 

Angliában , hol Bacon tanainak miildig voltak müvelői , 
Stuart Mill az induetiv és deduetiv logika rendszerét írta meg 
(1843), Whewel pédig az inductiv tudományok történetét és bölcse
Jetét s a N o v u· m o r g a n u m r e n o v a t u m-ot, mely a természet
tudományok végleges törvénykönyve akarna lenni. 

Hogy mily haladást tett, a eivilizatio be akarta mutatni a pá
risi (1851, 67, 68), londoni (1851, 62), bécsi (1873), philadelphiai 
világkiállításokon, melyek mintegy békés ünnepélyek voltak az ipar 
tiszteletére s bizony:ságai a népek érdekközösségének, japánok, az 
oeeani szigettenger lakói, beduinok, samojedek is megjelenvén azo
kon. Mindegyik oly nagyszerünek tünt fel. hogy azt hihette az em
ber, a világnak nem lesz kedve újat rendezni, s mégis az elözöt 
mindig felülmulta a következő é verseny-sorozatában az általános ha
ladásnak, melybez mmden nemzet já.rúl valamivel. 

Az ember, felfuvalkodva a számos és annyira fontos találmá
nyok 1) folytán, melyek segjilyével megbódítot-ta a természetet, ellen-

t) Leopardi Jakab, midön állitja, hogy "minél több fölfedezés történik a 
természeti dolgokban, képzebnünkben ann~! inkább növekszik a világegyetem semmi· 
sége" kiilönez módon ugyanazt mondja., mit Sehoppenba.uer Arthur a.ka.rt bebizo
nyítani Die Welt als Wille und Vo,·stellung feliratú munkájl\ban. Leopardi két
kedöbb volt mint Foscolo és Gioja, mert ta.11ózkodott minden eselekvést31. De mig 
versekben s a közönség szine elött a. két.ségbeeeöt játszotta, roaganlag igy irt test
véri,bez: Szereleru, sze•·elem, szerel em, tli1, lelkesedés, élet kell nekem : tígy lát
szik nekem, mintha a világ érettem volna teremtve : az ördögöt estinyábbnak ta· 
lálta.m m.int a. hogy festik.'' (1822 nov. 25). 
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ségesen aka1ja szembeállítani a. tudományt a. hittel, annyira, hogy a. 
jövo egyedüli istenségeül a tudományt hirdeti. 

De ha jól megfontolja a dolgot, meg fogja külömböztetni azt, 
mi a testekre s azok kölcsönös hatásaira alkalmazott elemzés körebe 
tartozik, attól, mi saját tehetségeinknek tulajdonítandó, melyek által 
felismerjük és összeállítjuk a hasonlóságokat, s igy mBgyünk előre 

az inductio útján. 

Alkalmazva ez ismereteket az erkölcsi tudományokra, újból al
kották az ember és múltJának, egyedi és összlegeli tényeinek, a tár
sadalomhoz. s az anyagi világhoz való viszonyainak tudományos fo
galmát: szabatosabban megállapították a külömbséget a fajok között 
úgy a physieum mint a kl!pességek tekintetében; és meghatározták 
az értelmiség mechanismusát, most már nem metaphysikai elvonások 
útján, hanem concret nyilvánúlásaiból, s főleg a szóból, mely leköti, 
külsösíti, továbbítja a gondolatot, s mely nélkül talán nincs eszme, 
és bizonyára nines haladás. 

Szen61ettadolláDJ (Piayalolo&ta). 
Az életet nem csak a bonczolá.s és a vivisectio (élő állatok 

bonczolása), hanem a kisérleti psyehologia segélyével is tanúlmányoz
ták (Fechuer, Donders, Helmholtz, Spencer, W eber ... ) : a pby
siopsyehologiai észlelflt behatolt az állati gépezet rejtekeibe, nyo
mozva annak titkos s azért öntudatlan müködéseit, melyek által az 
ismeret nyers anyaga az öntudatos gondolat mühelyébe jut; különö
sen elemezték a ~zerveket, melyek mintegy hidat vernek az érzéklö 
én s a kül-világ között, főleg pedig az agy két aránytalan részét ; 
megmérték az érzékletek gyorsaságát s az agyi actosok tartamát. 
Egyesülve a metaphysikával, a physiologia elemezte az értelmiséget 
tekintettel annak székhelyére, nyilvánúlásaira, megzavarodli.saira. 

A benső vagy alanyi psychologia azon tüneményekre fordítja 
figyelmét, melyekröl az "én öntudattal bír, leszállva az emberi ter
mészet alapjáig, hogy felismerje annak leglényegesebb tulajdonságait. 
A külsö vagy tárgyilllgos psychologia ellenben a lélek állapotait külsö 
feltünésökban figyeli meg, nem az öntudatban, s a szenvedéJyek ér
zékelh•}tö nyilvánúlását, a nyelvet, a történelmi tényeket, némely 
psycbologiai állapotokat, mint p. o. a káprázatokat, az őrültséget, 
továbbá a barmokkal való összeha.<;onlító.st, az ösztönt teszi vizsgá
lódása tárgyává.. 

A physiologiai psychologia a physikai tüneményeket a megfe
Jelö physiologiaiak kal öst:zeköttetésben figyeli meg, például a moz-
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gást és a gondolatot, képes lévén il_y módon meghatározni azokat, 
megmérni tartumukaL. 

~ három-féle psychologia mindenike magát tartja a:t, egyedül 
jogosúltnak, legfennhéjázóbb azonban a physiologiai, rnely, mellözve 
a tünemények bensö eh•mzP.sét esupán a szervi állnpotokat tartju 
szem elött, s melynek a DPmetek adnak elönyt. mig ar. elsöt inkább 
a francziák, a másodikat pedig az angolok fogadják el, a nélkül hogy 
még össze tudnák füzni a kisérlet és az elemzés eredményeit : de al
kotó részeire bon~ják fel az érzekletet, melyet azelőtt egyszerű ténynek 
tartottak, megmérik a physikai tünemények lefolyási idejét, s előbbre 
viszik az öntudat physiologiai fejtegetését (Wundt). Az egykori psy
chologusok, Cousin, Maine, de Biran, Jouffroy, Garnier Adolf meny
nyire elbámúlnának és megütödnének, ha látnák a mostania_kat : Feeh
nert, Helmbolzot, Spencer Herbertet, Bain-t, Mill Stuartot, Wund
tot s az annyira külömbözö módszereket, tárgyat, eredményeket; ha 
hallanák, hogy a psychicus tünemények !lern tsak alá vannak vetve 
az idö törvényének, hanem számtani képletekre is visszavibetök, mi
ként a mozgás minden tüneménye, annyira hogy a német iskola a 
gondolat egy actu.sát ép úgy méregeti mint a viliámos folyamot vagy 
egy fényhullámot; vagy még inkább, ba hallanák Fechnert, ki sze
ri nt "az érzéklés lassabban növekszik mint az ingerlődés, körülbe
lül úgy miként az ingerlód és arányszáma." 

'l'ovább megy az orosz Hertzen, ki az elmei tevékenységet s 
az ideg-mérséklet változatait egynek mondja; úgy hogy ö e szerint 
az emberi lény awnossá.gá.t (identitas) a pbysikai tünemények csu
pán összleges egységére \'Íszi vissza, eltörölvén R személyiség fogai
mát, miröl mindnyájan meg vagyunk győződve, mig az iskolai álo
koskodás meg nem zavarja eszünket. 

A pbysiologusok, kik válogat.ott tudós fogásokkal felfegyverezve 
bizonyítgatják, hogy minden állomány ugyanazon természetű pará
nyokból képzüdött, melyeket á.tbelyezó és keringő mozgás csoporto
sított össze (Büchner), a biologia terén s a szarvezetek mikrosko
pikus elemeinek szerkezete körül tett új tanúlmányokat arra basznál
ták fel. hogy kimutassák egy életért küzdö erö (struggle of life) 
létezését, melynél fogva. a sejt teljes szarvezetté fejlődik, a létező 

dolgok tisztán mechanicns fogalmán kivül minden egyéb kizárásá
val. A természet törvényei szükségszerüségek, mondják ök, s fájdal
mas kisérletektól sem kimélik az állatokat, hogy kutassák, nem va
lamely szen·i müködés eszközi minöségét, hanem az elet titkát és 
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okát, s nem egyebet mint a barom tökéletesedését Játják az ember
ben, ki, szerintök, miként amaz, kezdődik ~s véget ér. 

Anyag és szellem. 
A góg, mely szenvedély legkevésbbé illik bölcselkedökhöz, a:.>.t 

mondja: "Hogyan létezhetik e vagy ama dolog, mikor én azt nem 
birom felfogni ?u Miért is, csak az találván elfogadásra, mi . látható 
és érinthető, egyedüli tudomáoyokúl a physika és a vegyészet ma
radnak; népies könyvekbeo tanítják, hogy a népek nyugtal:mok vagy 
békések, erősek vagy puhák, bátrak vagy gyávák, értelmesek vagy 
buták lesznek a szerint amint hússal, vagy polentával táplálkoznak; 
a kéz, a nyelv, a szív a goudolat szervei, mely nem támadna étel· 
ital nélkül; a villó (phosphor) teremtő erő, ml:lly azt hozza létre, mi 
le~nemesebb az emberben, a gondolatot, az akaratot ; az ember ese
lekvényei az agyi állapotok nyilvánúló.sa. külsö szükségességek szüle
ménye '). A gondolat mozgás, hirdeti Molesehott. De az öntudat té
nyeit hogyan lehet gépiességre visszavinni? és hogyan az értelmet, 
az érzelmet, az akaratot, a figyelmet, melyben oh•asóim részesítenek, 
a gondot, melyet ez okoskodások összeállítására furdít.ok, a helyeslést 
vagy helytelenítést, melylyel okoskodásom találkozik? Mozgás-e az, 
mi felfogja önmagát? Bármennyire becses is előttünk minden, akár
mily csekély igazság, minden, akármily túlfinom tudomány, lemond
hatunk-e a benső és közvetetlen megfigyelésről, m elylyel az öntu
datról birunk ? engedhetjük-e az állatiság tulaj donítványává szállítani 
alá az elmét, s physikai tudományokká az ugynevezett erkölcsieket, 
melyek nemt>sítik az embert és nevelik a társadalrnat? Hogy lehet 
a bonczoló kés alatt fel nem ismerni valami, az anyagtól különböző 
tulajdonságot, bizonyos életi erőt? A bölcs megfigyeli az embernek 
a környező dolgokra kiható eselekvőségét, számításba veszi annak 
érzékietei t, akarat-nyilvánításait; ezektöl megkülönbözteti az ösztönt 
(Fleurens, l-lillne Edwards, Payne, Wirchow, Farnet, Carus, Claude 

1) Dietro ad un nuovo labaro 
Noi conquistia.mo il ver; 
E distilla.ta. ne' Iambiccbi l' anima. 
Ecco sa.ppia.1u quanto ci vuol di fosforo 
Per fare un Alighier. 

(Új lobogó alatt küzdünk 
Gyözelemmel az n igazért"; 

&aoU. 

S lombikokban párolva a lelket, tudjuk 
Immár, mennyi vilióra vagyon szükségünk, 
Hogy teremtsünk Alighiért.) 
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Bernard .... ), s é.;zre veszi amaz első okot, mely minden másod
~endű tevékenység indíLója, s mely a járúl~koRtól a szökségesbez, a 
viszonylagostól a föltétlenbez, a végestől a végtelenhez való törek
vésben s a titokzatos végzelszerüség~k batárainak összél.lbszorításá
ban áll. 

A kezdeti sejtre fordítva a figyelmet kutatják, miké1H történik 
az átmenet az egynemötöl a különnemüböz, az egytöl a külömbözö
höz, a monlírés-ektöl, a vibrióktól az embryóhoz; mikor következik 
az anyag fejlődési idöszakára az egyensúlyi (stat.ieus), a kiilömbzéke
lödésre ( differentiatio) az egészlődés (integratio ). Ámde o,z igazság, 
a jog eszméit, az erkölcsi rend elveit nem adhatják az érzékek ; a 
hagyományból, a szokásokból származtatni azokat annyi mint el
odázni a kérdést. 

Plillosopbla. 
A hol e fogalmak előtt megáll a gondolat, ott kezdődik a böl

cselet országa. Letéve a metaphysica. s a transcendentalismns elő

ítéleteiről, Bacon, Newton, Galilei az észlelésben s a tényekből az 
általános eszm,~kre következtetésben felismernék az ismeretek egye
dül törvényes ú~jó.t, olyanúl véve a mindenséget, a milyeniíl mutat
kozik az érzékeinknek, minthogy evidentia. nem érhető el. Kant azon
ban és szörszálbasogató követöi azt akarták bebizonyítani, hogy a:i 
észlelés képtelenst'gre vezet, mert a mindenség tárgyilagos valóságát 
tételezi fel, holott az anyag nem létezik máskép mint a mi öntuda
tunkban. 

Két iskola keletkezett tehát: az egyik a tények természetes 
rendét veszi alapúl, s ontologiai elveket állít fel, melyek minden jó
zan ész helyeslésével találkoznak, s törvényeket, melyek függetlenek 
az emberi elmélödéstől (speculatio); ll másik csak önmagát és saját 
eszméit észlelve vitás fogalmakhoz jut, melyek homályosak és gyü
mölcí.telenek maradnak. Az ilynemü tanulmányok köz~pt>tt elvesz 
az eszményi, s megvet~s tárgyává válván az Isten szó, azzá lesz az 
ember nevezet, azzá a köz-érzet is. A forradalom, mely ádáz ellen
s~ge az elmélkedésnek, egyedül a politikai és gazdász11ti jólétre irá· 
oyúl ; s igy feledve Platót, Leibnizet, Sz. Tamást, a Hegeliánusok
kal fog kezet, a positív tudományt hangoztatva jelszóúl, s a kezdet
leges sejt s a gondolkodó ~s szabad lény közé nem téve egyebet az 
erőnél, mely k•ndet nélküli és véget nem érő századokon át mükö
dik. "Nem kell philosophia nem metapbysika, nem homályos el
vontságok, tudatlanok és alakoskodók azok, kik az erőn és anyagon 
kivül egyebet eliogadnak." Ily módon visszautasítják még a logiku-
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sok oksági elvét is, mely ép oly nyilvánvaló mint a mathematicu
sok azonsági elve, s a dolgok folytonos változását vita.tva., a régi ész 
helyébt>, mely elFÖ sarkigazságúl vette, hogy ugyanazon dolognak 
lehetetlen egyidejűleg léteznie és nem léteznie, az UJat állították, 
mely az igen és nem azonosságát tanítja. Feuet bach logikailag He
geltöl származik, ámbár a mostani pantheismus nem a Hégaiféle ide
alitás többé, hu.nem durva realismus. Hegel t>gyetlen lényeget veU 
fel, mely a természetben s az ernberiségb1m kifejlődik s a szellem 
segélyével önmaga tudatára jut : minélfogva a világot megelözöleg 
nincs értelmiség és v~gtelen akarat, nincs szabad ok, mely a min
denséget teremtette volna, s nincs gondviselés, mely azt kormá
nyozná. Söt a végtelen lényegtöl meg kell tagadni a teljes és adae
quat önismeretet is. Az ily tagadásokból az kövdkezik, hogy nincs 
igazf;ág független amaz eszményitöl, mely az emberiségben fejlik ki ; 
nincs semmi remélni Vllgy fÁJni való; nincs más törvény csak az 
ember akarata; nincs más vallás mint a szabadság, nines más lsten 
csak az emberi értelem. Ez a humanismus. 

Jön aztán Stirner Miksa, s az emberiséget elvontságnak nyil
vánítja; csupán az ember az, ki létezik ; s ezzel megteremti az egye
diséget, tagadjn. a társadalmat, a philanthropia. helyébe a~ é n-t ál
lítja, hirdeti az egyedi souverainségt>t. Ha az önmagáért létezik, csak 
önmagától függ. 

E problema.: l é t e z i k e v a l a m i ? a most jelleJOzett fajhoz 
tartozó bölcselök egyike szarint ~a legnagyobb csodaszörny, a. leg· 
esztelenebb képtelenség, oly talány, mely magát az Istent is örült
ségbe és kétségbe ej ten é, ha. mégis léteznék öntudattal biró lsten" 1). 

•) Hartmann (Philosophie des Unbeumsten, 15. fej.), Gioberti és Rosmini 
összejőnek abhn, hogy vi~szautasitják a sensismust és a subjeetivismust, s elfogad· 
ják egy első lényeges és veliink sziiletett fogalom sziikségességét, külömbAéget téve 
a spontán és reflexív élet között. De eltérnek egymástól ama primum psychologi
cum megállapításában, mely a spontán életet alkotja. Rosmini ezerint az az esz
ményi, elvont, batározallan, csupán lehetséges lén)·: Gioberti szerint a primum 
psychoJogicum azonos a primum ontologicummal; n ismert első 3 való, concret, 
végtelen lény, az Isten. Rosmini azt ruondja, hogy 3 kezdetleges ismeret velünk 
sziiletett; vagyis, hogy az első összetétel (synthesis), melyet a szellemnek elmél/5-
dés útján azétszednie és összetennie kell, két fogalomból (terminus) áll, alanyiból 
és tárgyiból, a gondolkozó tehetségből és a gondolt lényb/51. Gioberti meg úgy 
tartja, hogy a primitiv összetétel egészen t:'rgyilagos, s három fogalomból áll, me
lyek: az Isten mint alany, a teremtmény mint tulajdonítmá.ny, a teremtés mint 
kapocs (copula): miért is az értelem az ő els/5 tényében egyenesen és közvetlenlll 
fogja fel a teremt/5 tényt. Rosmini szerint a teremtett dolgok valódi létezésének 
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Visszautasítva az eszmét, mely értelmiségből és akaratból eredő 
mioden tényüoket megelőzi, és saját ábráodjokoo kivül oem ismerve 
el egyéb határokat, tagadják ( mikéot ezt már A verroes kövelói is 
tették) az absolut anyag létezését, azt állitváo, hogy erőkből öss1.e. 
szarkeztett lelkek hatják át a miodenséget. Igy akarják kiküszöböliti 
az anyag és erő kettős elvét; s az erőt az Isten helyébe állitják, 
mi, gyal..orlatilag, annyit tesz miot a jogot az erővel helyettesíteni ; 
a pbysikai tevékenys(·geket azonosaknak mondják az életi sa~játsá

gokkal ; s az élet közvetlen ok1linnk szigorú me g h a t á r o z ás á t 
(determinismus) hangoztatják. Ámde a meghat.~rozás észlelést föltételez; 
mig ök oly tényeket fogadnak el, melyeket soha sem láttak, példáúl 
a belső folytonos és teljes megújúlásL az izomi felszivódás s a ma
radványok kiürítése által, egy 1íleti folyamot tételezve fel, mely át
járja a szarvezelet s megújitja az állományt, de megőrzi a részek 
alakját. 

Comte August iskolája, melyet Littré népszerűsilett , tagadja 
miodazt, mi nem kisérlet és megfigyelés 1); Bacon-nel helyettesitve 

felfogása itélet, mely egyenletet ~Hít fel a lehetséges lény eszméje s az érzéki fel· 
fogás között. Gioberti ezerint a teremtett valóságokat magában a teremtés tényé
ben fogjuk fel. Rosmini ezerint a természetfölötti az Isten, kit természete valósá
gában ismerünk meg; Gioberti ezerint az értelem fölötti. Rosmini ezerint az átme
net a természeti rendt31 a te1mészetfölöttihez nem egyéb mint az átmenet a.z esz
ményi lénytől a valódi lényhez egy, a lélekben létrehozott érzelem által, mely a 
kegyelem. Gioberti ezerint pedig a megérthető lénytől az érzékfölöttihez va.ló át
menet az, a hit ténye által, mely természetes képesség ténye. 

Egyik a. másikat pantheismusról vádolta. Egyszerilen intuitive látni a te
remtett va.lóságot Istenben, annyi, mint összezavarni Istent a teremtett dologgal 
mondá Rosmini. Azt állita.ni, hop;y csupán az eszményi fogható fel, annyit tes; 
mint azonosítani a gondolatot és annak terminusát, mondá Gioberti ; s igy foly
tatta: .. Én ellenben nein vagyok pa.otheista, mert elfogadom a. teremtést mint ela3 
és kétségbevonhatatlan tényt." - "Há.t én (válaszolt Rosmini) lehetek-e pantheista, 
ha áthidalhatatlan mélységet fogadok el a végtelen eszményi s a teremtett való
ság között ?" 

A három olasz bölcselkedő: Rosmini, Gioberti, Ventura s a miudegyikök 
által alapított iskola munkáiban oly dolgokat találunk, melyeknél fogva bátran ki
álljuk a versenyt a löweni egyetem bölcselked3ivel, az amerikai Browsonnel, Ma
rel, Gra.try abbékkal s a többi francziákkal, kik a kath. biileseletet, tígy is mint 
tudományt, ha nem magasabbra. legalább egy szinvonalra emelték a protestana ra
tionalista bölcselettel. 

1) Kuner, Fischer, ButJer Sámuel, Hnii~y. Wagner, Cotta, Unger, Feder, 
Powel, Hackel, Schaafhausen, Rolle, Hooker, Ruge, Vogt . . . . Biichuer ez iskola 
legismertebb böngész-írója. 

Lásd 11 Le..,MaUrialisme contempo1·ai11, examen du sgstéme du D. Bt1ck-
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Spinosat és Hegelt, a positivismus titján szintén pantheistilms fel
fo.gáshoz jut, mely kizárja Istent. a világ kormányzatábóL Az agno
sticismus szerint szellemqnk minden tartalma csak egyszerű benyo
más, malynek se!llmi való nem felel meg. Szóval, a történelem és n 
tudományok (ólött egy kételgö bölcselet urulkodik, mely nem hatá
ro·zza meg a gondolatokat, nem állapitjÍl meg az értelmiséget. meg
bé'nitja az ákaratot, függetlt>n morált keres, s vallást, mely minden 
vallás kizárásában áll ; az égre tekint, de nem akar ott Istent 
látni. 

Ki csupún egy tudományra szegezi figyelmét, elmerül abban. 
A physiologus mindeut az agy rhyto;~ikus rezgéseire visz vissza, a 
gondoJut szerinte elválasztás miként a vizellet. A geomet.ra mennyi
ségtani bizonyítást követel; a theologus mindenütt csodát talál; a 
politikus a hasznosságot n~zi; a dialektikus a hit. segélye nélkül. 
akar eljutni az. igazsághoz; a materialista a tárgyoM li.ll11podik meg, 
nem figyelve az alanyra vagyis az illetésekre ( a_ffectio) ; a testet 

. csak úgy veszi mint vegy,- term~szet,- szervélettani végczélt. Haeckel 
a tengerek fenekén a spontán nemzödést keresi az úgynevezett 
m o n é r é s-ekbf'n, me ly ek szervezet nélküli csupa carbon-kapcsolatok, 
de melyek mégis táplálkoznak, mozognak, szaporodnak; de Wirchow, 
a rationalista, azt állit.otta, hogy az összes ismert tények ellenmon
da.nak a spontán nemződésnek és kifejlésnek, és kineveti a b a t h y
l i us t, melyet Huxley az em b e r ös e i n e k s o r o z a t á b a n föl
fedezett. 

. 'l'ekintettel az összehasonlító nyelvtudományra W eber, Müller 
Miksa, Renan oly világ-történetröl álmodoztak, mely ellentétben áll 
az emlékekkel ; tényekké változtatták át az eszméket, melyeknek a 
tények csak logikai fejleménye volnáuak, s a vallásük emennek szü
leménye. Humboldt leirta. az eg~sz Kosmost nnélkül, hogy Isten ne
vét ki.ejtette volna, csupán alaktalan anyagot s vak törvényeket és 
erőket talál va abban, melyeket az anyag magában és magáért bir; 
az élet ott szülemlik, ahol ahhoz a molecularis combinatiók meg
vanllak. Ennyire sülyed az ész, ha önmagát imádj11.; a. jobbakat bo-

ner" Janet Pál, akademiai tagtól, Paris 1864, a Bibl. de philosophie contempo. 
raine-ben. Előbeszédét a következő szavakkal zárj& be: "Mily gyengeség és mily 
tudatlanság a dolgok való létét ama tünékeny látszatokra szoritani, malyeket ér
zékeink azokból megra.gadnak, miudeu dolog wertékévé tenni képzelmünket, s 
imádni, m:í.r oem is a par.í.nyt, mely a szilá.rdsá.g némi látszatával bírt legalább, 
hanem egy nem tudom mit, melvre ninc.; többé név semmiféle nyelvben, s melyet 
végtelen po male lehetne nevezni." 
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szankodással tölti el a visszaélés, melyet az jirtelem emelkedett for
mái ellen (íznek a természettudományol;kal, s 8 részleg•.•s tanúimá
DJokból levont bizonyilékok összehozását követelik. Az egyed ves~öd
hetik a kételgésben, de oem szabad azt tennie annak, ki könyvek
ben vagy kathedráról tanit. 

És ne mondja senki, hogy czéltalanok a bölcseleti elmélődé
sek, egy oly korban , melyet a közönyösség jellemez. Már az is jó, 
ba legalább a kétel.v lép az empirikus sarkelvek helyébe; bár meny
nyire elvontaknak látszanak is nmaz elmélődések, talán lassú és fel 
nem tüuö, de hatásos befolyást gyakorolnak azok a társadalmi életre; 
a gondolkodó lény egyedis~gének most.anában szoká:-os tagadásából 
származik az erkölcsi szabadság s a felelősség érzelének lankadtsága 
gyengiilé~e. minél fogva korunk minden tévedésre és vétségre tud 
mentséget találni. A malerialismus még azon tudományba 'is beveszi 
magát, mely l,.ginkább megközeliti az emberiség fájdalmait, zavarva 
azt a következm~nyekkel, melyeket a kifejlődés elméletélJöJ s a pan
theismusból von le; a független morálnál fogva az embert csnpán az 
emberrel állítja szembe; kikliszöböli a kötelességet, agyrémnek nyil
vimitja az erkö],..~i szabad~:~ág fogalmát; szerinte 8 vétek ÚJ!Y- mint a 
hősiesség, a kéjhölgy úgy mint a vértanú öröklés és ösztön ered
ménye. Az eszmétól a c:;elek véshez térve, a t~ n y t elvvé változtatva 
át, az ismeretek bővülésében látják a társadalom egyedűli haladását; 
az egyed méltósága és joga, a materialism-us hivei szerint, feláldo
zandó 11z egész nem követelményeinek, a faj tökélyesbíilésének vagy 
egy ország nagyobbodásának; félre vetve a szentirást, könyvekkel és 
müvészetekkel igyekeznek l'igasztalni a fájdalomba merült lelkeket, 
programmokkal tartani jól a birtokból kitagadott osztályokat, csupán 
az ismeretet tartva szem elött, nem az érzelmet, a föt, nerri a sz). 
vet; alapelvekkel és törvényekkel akarnák megújitani az embert és 
a társadalmat, s a hagyomány hefolyá.sa alól kivönva szülni újra az 
egyedi öntudatot, úgy hogy e szerint az öntudat lenne a jövö egye
dQJi hite és erkölesta_.a ; az ~szre, . az igazságra, a szerzödésekre ala
pitot.t örök-, ös i jogot egy úljal cserélik fel, me ly _az időt, a tért, az 
a.nyagot állítja az örökkévaló, a végtelen, a· siellem helyébe.; . mely. 
új jognak vannak hivei és hirdetői, de· nincs. 'még· elmélete, sem 
más ezentesitése a bevégzett tényékén kivül, minél fogva a mi sike
rfilt, az jól van téve. 

Hahogy a tudomány, csupán a tüneniényt tanulmányozva, azt 
követeli ina:gának, hogy hatalma alá h~jtotta az any11got, holott an
nllk ~sak egy elemét vette Jigyelembe; ba meg akar szüntetni 
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minden korlátot nem csak az anyag és anyag, hanem a szerves és 
ezervetlen alak között is, ugy Hegellel oda jut, hogy azt mondja : a 
vétek semmi, ar. ember úgy követi el a bűnt, miként a hánytató 
okozza a bányást. Hát hiszen igen : az öntudat is alá van vetve a 
szerves gépezet törvényeinek, de nem merííl el a gépies tények vak 
valóságában, mintha nem volna egyéb rnint ama szinpad, melyen a 
pbysikai erőhatások szerepelve feltűnnek. Ám legyen az agy phys
harmonium, de kéz és szél kell ahhor., hogy beleöntsük a hangot s 
változtassuk ezt a képesség szerint. 

Mi a bölcseletek sarkalatos elvéve!, a józan észszel tartva, ama 
halbatatlan hithez felebbezünk, melyet az ember saját erkölcsi sza
badsága vagyis az iránt táplál, hogy lelkünk, szabad lévén elbatnro
zásaibao, választást tehet a jó és rosz közöU, tetszése szerint fogöd
hatja el az igazat, vagy a tf.v~lyt; ellenállhat az isteni rendnek, vagy 
esatlakozhatik 11hhoz, s ~~ hol megszíínik az ember hat1Llma, felis
merheti ott a végtelenét. Az igazságok akkor is léteznek, ha a1. em
IJer fel nem fogja azokat. 

A bölcseletnek, mely nem egyéb, mint ar. P.szszerii vallás, s a 
vallásnak, mely az igazság tudata, ugyanazon eredet.ök és ngynnazon 
czéljok van, az isteninek ~rzete, s az erkölcsi jó. 

Azon elővélemény, melyoél fogva az ember érdeme az olvasás
ban és irásban áll, azt eredményezte, hogy kényszerűvé tett~:k az 
iskolába járást úgy mint a papirpénz-forgalmat, hogy inkább fogll\1-
koznak az abc-és könyvvel és a testgyakorlattal, minl a nép lelkével, 
hogy egyedárússág tárgyává akarják lenui az iskolát, a kormány ke· 
zében; s az oktatásból hatalmat csináltak (Kulturkampj) 11nnyira, 
hogy az ősi hiszemek ellensúlyá•íl akarják azt használni. 

lredalom. 
Az irodalom, az igazság e tanúlmányozása anuak tudományos 

és vallási nyilvánúlásaiban, s az értelmi gyönyörök kiapadbatatlan 
forrása, mely felüdit bennünket, hl\ megtörnek vagy megfosztanak 
kerlves ábrándjainktól a társailalmi súrlódá.sok 1), s mely beleiinti az 

') Guizot igy irt Lamartine-ról: "Nem szólok politikai életének baleseteirill, 
sem a. megpróbáltatásoktól, melyeket magán életében kellett kiállania.: napjainkban 
kinek nem volt ilyenekben része? Ki nem szenvedte a sors csapásait, a lélek gyöt
relmeit, a vagyoni S?.erencsétlenségeket? A wunkából, a számitásbani csalódásból, 
az áldozatból, a szenvedésb!ll winden idlíben kijutott, és windig ki is fog jutni ré
szök az embereknek, a nagyobbaknak méginkább, mint a kisebbeknek. A mi engem 
b:\mnlatba ejt és megszomorit, az, hogy Lamutine úr megiitildik azon és keserllség 
fogja el lelkét. . . . Egy szemlélil, ki oly magasról nézi a történ6 dolgokat, miként 
indúlhat fel a balesetek miatt, melyek iH érik? Mimoirfs, IV. 269 lap. 
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emberbe saját méltósága érzetét és isteni eredetének tudatát, nem 
virágozbatik ott, boi hiányzik a finom izlés; ez pedig nem re
mélhető ott, hol divat semmiben sem hinni, hol a tízparancs: f!.yár
tani és elárúsitani, nyerészkedni és élvezni, zúgolódva és káromolva 
bár mindent elfiselni, lemondani a gondolat függetlenségéröl, cse
rekereskedést üzni az önlealacsonyitással. Classicismusról és roman
ticismusrM nincs többé szó, mint oly álláspontról, mely túl van ha
ladva: de azért ujdonsági viszketegből nem kell szalmának nézni a 
hagyományokat, sem pedig szem elöl téveszteni az igazságot ét~ mél
tóságot. A helyett, bogy a gondolat és irás nagy mintáit követték 
,·olna, hóbortos eszméket fitoglattak, malyekben nincs mérték és arány, 
és nincs kiméletes tekintet a1. olvasók és a közönség irányában. A 
szolgaság sötét éjébe fényt vetettek a megjelent St o r i a d' I t a
lia1), az Inni sacri, a Promessi Sposi, a Crociati, a 
P r i m a t o, a z O r i g i n e d e ll e i d e e, a M i e P r i g i o n i s más 
könyvek, melyek érzelmet és elmélkedést keltettek, s ált.alában 48 
elött növekedtek a nevek, melyeket az utókor emlegetni fog, habár 
napjainkban kicsinylés a részök, vagy feledve vannak. 1\fost.anában ninrs 
közös irány a törekvPsben, nincs közös .jelleg, nincs határozott, köz
öntudat; mialatt roppant mértékben szaporodik az irók száma, keves
bednek az elismert tehetsél!:ek; s lapozgatókat talál ra nem olvasókat, 
és ízlésben müveletlen kritikát, mely nt'm ítélőszék, banern kalmár
bolt, szeszély szerint ugrándoznak ; idétlen töredékék szülemlenek, 
melyek nincsenek összeköttetésben a múlttal, és ninesenek befolyás
sal a jövőre, és mindez azPrt, mert az írókat semmi sem kPnyszeriti 
arra, bo@y emelkedettebb elméiödések segélyével, milyeneket a pol
gári és v,LJlási dolgok tárgyalása megkivó.nna, érleljék, megfontolják, 
ellenőrizzék és aczélozzák az P.szméket; mert nem fürkészik az oko
kat; mert az eidarabolt elemzésről nem emelkednek egy hathatós 
összetételezé~hez. Kivetközve a görög finomságból s a római méltó-

') Ha. a megtíjúlások és feltámadások egynémely sokszorozóinak hinni aka
runk, úgy az Italia név csak 1859-ben lett feltalálva. Azonban egész könyvtárunk 
van Italia történeteiböl, évköuyveiböl, leirása.iból. Gian Agostiuo Carli egy Stati
stica d' Italiá-t adott ki az elöz3 század végén, s ugyanazt tette a folyó elején 
(1835) Serl'istori; Giov. Valle egy Ca1·ta generale d' Italiá-t bocsátott közre (1806); 
hogy ne emlitsiik )furatorit, Tiraboschit, Danina Le Rewlutioni d' Italiá-ját, Betti
neili Il Risorgimento d' Italia-ját sat. És tiz újjunk nem elégséges az olaszországi 
történeteket tárgyaló munkák clszámlálására, melyck 48 el3tt jöttek ki s melyek 
némelyikén valódi hazafias gondolat vonúl át. 
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ságból; elszokva a müvészi nyugalomtól, a gondolat nemE-s fegyelme
zét~étöl, a. mugasabb dolgok iránt ízlés nélkül, személyies irodalmat 
ültettek amaz eszmei irodalom helyébe. mely illedelmesen viseli ma
gát a múlttal szemközt, tekint••ttel fan a jelenre, szem előtt tartja 
a jövőt, s mely a piaczitól eltérő meggyőződéssel is mer birni. Te
bát a középszerüség, a. haszonlesés, az önszeretet s a pártok ezivó
dásai foglalják el a tért. Az irodalmi küzdelem porondja. most, mi
ként elóbb az a.kademiák voltak, a. törvénykezési viták, a választási 
be~zédek, a parlamentek, melyekben, nem kevésbbé mint amazokban, 
a rhetorika helyettesiti az elemzést, a szó az eszméket, a vakmerő 

. állitás a meggyőzö érvet. Az ékesszólás és a történelem gyakran 
szolgáltak a politikának, és mindig volt ennek befolyása rájok. Nem 
igaz~ hogy nincs többé ránk nézve ujdonság, hogy az eszmék telje
sen ki vannak meritve. Az idő sok igen figyelemreméltó gondolatot 
és munkil.t juttatott feledésbe; s az emberi szellem úgy van alkotva. 
hogy nagyon Jól ismételheti más idők gondolatait és cselekvéseit, ba
hogy a mult bele illik a. jelenbe, ll ha. bir az amaz opportunitással, 
melyet máskor a körűlmények nem adtak meg, vagy melyet a fej
tegető elmeéle nem volt képes megragadni. 

Romlott érzelmek és eszelős fogalmak természetes gyümölese·· 
ként fajtalan iratok, vért leheló epigrammok, bimezetlen támadások, 
botrányok, kim~letlenségek özönlötték el a.z irodalmat, egyenesen 
ártási czélból, félre téve szégyent és tekintetet sárral dobálva a. czi
me•·eket, a. képességet. a keresztet, rágalmazva a múltat, megrontva 
a jelent, veszélyeztetve a jövőt. 

A most dívó trágár, gyanakvólag fürkésző, sót rágalmazó po
lemika, e dynamit, gyermekek kezében, merevekké, túlzókká., bot
ránybajhászókká teszi az írókat, kik ily módon akarnak olvasókra 
szerl tenni a vélemények kí~bitó zajá.ban, melyeket egy egy szó for
muláz, egy egy ember személyesit, s melyek terjesztő tere pórias 
érzelmek és szolgai szenvedélyek uralma alatt álló társadalom, mely 
mindig kész tiszteletl>l környezni azt, ki nem sajnálja a fáradságot, 
hogy rászedje. 

Az ujságok egyedüli legelövé. egyedfili ihlet-forrássá lettek ko
runkra nézve, mely k~plelen, va~.y nem akar a maga esiével gondol
kodni és dönt~ní 1), s melyben a szarka- és papagá.ly-toll· váltotta fel 

l) Az egész világon megjelen 3 lapok szám:ít 12,000-re teszik; Á1..siára, Afri
kára, Oceaniára esik 500; az Egyesült-Álh•mokhan van 4000, tehát minden 7000 
lakosra egy birlap; Belgiumban minden 1700-ra, Angliában minden 2000-re egy. 
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a sas- vagy- hattyú-tollat. Lázárok, kik az ebekkel veszekednek a 
morzsáért, arra vannak kárkoztatva, hogy naponkint táplálják a rom
lott kiráncsiságot, mit hogy tehessenek, versenyezve kémkednek, 
hazugságokat tálalnak fel, szégyenletes visszatorlásokkal élnek, alja
san hizelegnek ~s llljasan becsteleniteneL:, s betolakodva a cs11ládok 
szentélyébe, még a falvakon is, bitorúl kivú.ltságot tulajdonitanak ma
guknak oktalan érdem-hiera.rchiákat állitani fel, s mesterkélt vellei
tásokkal helyl'ttesiteui a nemzeti öntudatot, egyenesen azon czélból, 
hogy rás~edjék az embereket, s a~ igazitól elütő szinben tüntessék 
fel a tényeket. A birlapirodalom, mialatt korlátlan uralomra vágyott 
s meg is nyerte azt az ellentéLileg eszeseknek nevezett állatok felett, 
elvesztette méltóságát, egyes emberek szenvedélyeinek v11.gy egy ká
véLáz látogatóinak tolmácsává alacsonyítván le magát, s az erkölcs
rontó népvezérek tönkre tették hitelét a. sokf~leséggel s az ebböl 
eredő ellenmondással. Mily érdemök van azoknak, kik diesekedve el
mondhatják, hogy nem nevettek ki szép eselekedetet, hogy nem bá
tortalanitottak el erényt! 

Eltünvén a lelki nyugalom, az iszony út, a. rendkívülit keresik ; 
nincs többé psychologia, hanem patboiogis; nines érdeklődés 11 be
esületesség, a nemeslelküség iránt; az egyszeríi s a finom izetlennek 
tetszik szemben a túlzottal, az athletai pozitun~kkal; a Castikat (si
kamlós költő) eléjök teszik a Pariniknak, a viasz V énusokat többre 
becsülik Mirhelangelo Moysesénél, a nadragulya jobban tetszik, mint 
a jonquille (szép illatos virág), a szanny-csatorna jobban, mint a 
csergetlezö patak. A naponkint gomba módra szaporodó regények 
IÍgy tüntetik fel a világot mint ispotályt vagy mint dologházat vagy 
épen mint kéjbarlangot; ledér ré!>zletezések, nem természetes szen
vedélyek, kivételes jellemek, pimasz tanok bélyegzik azokal; általá
nos középszerüségü vázlatokkal, rágalmakkal, sikamlósságokkal, bot
rányokkal támogatják a gyógyithatatlanúl beteg erőt, mely nem en
gedi a magasabb repülést; oda. jutottak, b ogy hizelegnek 11. bomlott 
társadalom ösztönein<:k s a megragadott szerencse otromba hetyke
ségének: ingerlő szereket szolgáltatnak azoknak, kiknek csontjaikból 
az érzéki élvezetek túlhlljtása folytán kiszáradt a velő, s a nüt meg
támadják, méltóságá!Jan, tulajdonitmányaiban, boldogságában, hogy 
felszabad itsák azt a bit PS a szemérem-érzet lidércz-nyomása alól 
és szabadelviivé tegyék egész a communismusig 1). Ám annllk, ki 

•) Bulwer, D' Israeli, Dikeus (t 1870), }r~lliot, ROda Brougbton és sok más 
angol kivételt képezu:k: ugyantígy Auerbach, Verne képzelmea regényei s 113. Erk-

XIX. 18 
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megundorodva e fertöztelenitö szerak nélküli árnyékszékektöl, nyil
vánosan szemrehányást tett a miatt, a kiadó azt válaszolta, hogy "kel
nek." 

:Nem ily társadalom nemzi azokat, kik ujjászülik a hanyatló 
hazát., s ha elbukott, siratni és szeretni tudják azt. Az is végzetsze
rünek látszik, hogy a hiten és erkölcsön Polkövetett eme sérelmek nem 
eshetnek meg a nyelv és a míívészet sérelme nélkül. A szép szem
lélése felemeli az embert, hogy megismerje PS gyakorolja az igazat; 
ám eltériti a sú·pet czéljától és kiforgatja J,:nyegéböl, ki a romlott
ság eszközévé teszi azt, ki az emberi tudományokkal nem igyekszik 
lelkeket nyerni meg a humanitásnak. 

.& verlsmaa. 
Eitérve azoktól, kik az aestbetikát csak anyagi, basznos vagy 

tetszt>tes old:\láról tekiotik, mi azt akarjuk, hogy az irodalom a. 
szépre, jóra, igazra irányúljon, hogy komolylyá, iga7..ságszeretövé, 
munkássá igyekezzék tenni a népet.. A költészet egykor az élet vi
rág:L, az érzelem magat:~ztosúltsága, az erkölcs és udvariasság taoács
adója vala; most súgyenli magát, ba fejedelmeket és tri maleiono
kat magasztal, de a divat megrontja. azt a prózai élethűség mezte
lenségeivel. A szép, habár külömbözik az igaztól, ép úgy miként ez, 
isteni tény, mit el kell fogadni, ha nem tudjuk i~, u ogy an szárma
zik. Csak az igaz szép, de nem minden igaz szép ; hogy az legyen, 
szellemiesiteni kell és nem hinni, hogy közhelyek ben, beteges trá
gárs:í.gokbao, pórias helyzetekben és szavakban feltalíLihatjuk azt. 

Ki csupán az igazat keresi, utánoz: ki csak a szépet, torz- és 

mann- és Cbatrian-czégéi is: ezek zsidók, mint szintén Kombert Leopold (A falu 
törtlnete) és Stauben Dániel (Jelenetek a zsid6 Iletből Elsassban) is, és mások, 
kikel ez utóbbi idéz "Tamilmán y a zsid 6 irodalo11wól" czimll munkájában s az 
Univers Is1·aelite-ben. 

1879 oktober 2-á.u ünnepelték Krakkóllan Kraszewszki József lgnácz irodalmi 
jubileumát, ki mint regény- és beszély·iró, költő, történelmi müvek (rnelyek között 
főhelyet foglal el Lengyelország hármas feldarabolása) s a szláv nyelvek történeti és 
összeh1111onlitó grammatikájának írója, igen nagy termékenységet tamísitott. A vati
cani zsinat alatt A Hét czimll hirlapjában Rómából levelezést tett közzé, mely el· 
l enséges állást foglalt el a zsinat döntvényeivel szemben, s ép oly zajt ütött mint 
az Augsburger allgemeine Zeitwtgl. Üti a clericalisokat, mert azt hiszi, hogy ké
szek leonének feláldozni a lengyel fiiggetlenséget, ha a czár elfogadná. a katholi
cismust. Irt egész sorozat történeti regényt; a legujabban, a Mostoha attya czimü
ben Socinos Lelius és Socinus Faust lenll-yelorszá.gi utólsó követőin k viszontag
aágait adja ell!. Egy lajstrom 272 munk•ít emlit töle, nem számítva a hirlapi czik
keket és levelezéseket. 
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ábrándképeket teremt. A természet nagyon hű utánzása nem állitja 
elő a müvészetileg tökéleteset, s a szépet sem érjük el, h&. ki nem 
kuta~juk az igaz arányait és összhangját. Az irály modorossá válik, 
ha. a müvészetet másoljuk a természet helyett, s bele vegyfil a.bba a 
személyesség hamis vonása. 

S minthogy még mindig Fra.ncziaország viszi az irodalomban 
a. vezérszerepet, .azért is, mert ott ép úgy maga.sztalják, kiemelik az 
írókat, a mint Olaszországban ócsárolják vagy rejtPgetik, figyelemre 
méltó, n1ert halbatatlan az ottani irodalom patriarchája, Hugo Vik
tor, ki túlélte tanítványait. Az egész ember csupa ellentét; áradozik 
a részletezésben; anyagiasitja az anyagtalant é~;~ viszont ; az igazság 
rovására bajbászsza a hatást, nem az igazság, nem az erkölcs, nem 
a müvészet. hanem az erőteljesség lévén nála a czél; vonzalma az 
ellentétekhez azt okozza, hogy mindig a rendkívülit keresi; ezer to
rony közül neki az kell, melynek neve Q u i q u'e n g r o g n e; ezer 
hősnő közül egy Borgi at választ; ezer forradalomcsináló köztil egy 
Gravochet; ezer idomtalan közül olyat, kinek arczát a sebhelyek úgy 
éktelenitatték el, hogy miodig nevetni látszik; ezer hősies jelszó kö
zül Camllronne felkiált.ását szemeli ki; ezer büntető törvény közül 
azt veszi tárgyaúl, mely gályara.bságra itéli az embert, ki éhségtől 

sarkalva egy kenyeret lopott 1). 

') 1850 január 15-én a nemzet-g)·üléshen Hugo Viktor felkiáltott: ,.A val
lásos oktatás napjainkhan szükségesehh mint bármikor volt.· Minél inkább növek
szik az ember, anmil inkább kell hinnie. Korunknak majdnem egyetlen szerencsét
lensége az a törekvés, mely mindent ez életbe akar helyezni. A földi, anyagi életet 
tilzve czélúl az ember elé, minden bajt s•ílyosbbá tesz a tagadás, mely e felfogás 
végso eredménye ; a ezerencsétlen elnyom~tását még a semmi és a szenvedéA tilr
hetetlen s1ílyával is hatványozzák; a kétségbeesést isteni törvénynyé teszik. Innen a 
Leteges társadalmi rángatódzások. Én ohajtom javitani azok anyagi helyzetét, kik 
ezenvednek; de az els3 javítás abban áll. hogy reményeket adjunk nekik. A mi 
engem illet, én erősen hiszek egy jobb világhan; ~zem re nézve ez a legfőbb bizo
n)·osság, ép úgy miként lelkemnek legfőbb öröme. Ugyanazért oszintén, többet mon
dok, foi'I'ÓII akarom a valltísos oktatást, u 

Renan Ern3, kit senki sem fog clericalismusról gyanusitani, elsl! nevelteté
sér31 beszélve, melyet a seminariumokLan kapott s dicsérve ezeket, igy szól: "Sze
renf:Sés voltam megismerni az erényt ; tudom, mi a hit; ama múlt id3b31, becses 
tapasztalatot oriztem meg. Érzem, hogy életemet folyvást a hit kormányozza, mely
lyel nem birok többé. A hitnek az a sajátsága, hogy akkor is muokás, midón már 
elUint. A kegyelem a megszokásnál fogva túléli az élénk érzelmet, melyet az egy
kor keltett.~ Souvenirs d' enfence. 

Egy paedagogiai congressusunk eloadója igy ~zólt: "Olvasni, írni, számolni 
tanita ni, ez az elemi iskola egész feladata: e tisztet bárki betöltheti, ha egy kis 
képzettséggel bir, a nélklll, hogy iigyelni kellene rá, mily hitet vall. u 

18* 
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Az ö nyomdokait követre Ouerrazzi, kinél a képzelern teljesség
gel nem áll ~:~.ráoyban az ítélettel, s kinél az ékesszólást szavalás, a 
goodolatokat képek helyettesítik, szinlén örökös vádaskodással :illott 
elö a társadalom ellen ; úgy festette az embert mint termész .. téoél 
fogva romlottat j tele volt hara~gal, indúlatoskodással, kétségbeesés
sei; sértegette az emberi lélek méltóságát, keserű gúnynyal ostorozta 
a mai hösök képmutatását és alávaló~ágát. S most a néperkölcsök 
egy más bámulatos festője a test és lélek m ezitelenségeivel, melye
ket el•'nk tár, nem a vétkeket utáltatja meg, hanem saját modorát, 
melylyel azokat rajzolja, elárÍllván, hogy nem t.udjn, miként a sü
lyedés ama fokán, melyen ö a kitagadott osztályokat látja, nincs sem 
gonoszság. sem erény, s lehetetlen a lelkiismeret-furdalás és a jtwú
lás. Az ö nyomukat követve, mások abban találjt\k kedvöket, ho~y 

bántalmazzák a szemérmet és a hitet, hogy nem a néppeL hanem 
ennek a városok és mühelyek légkörében megromlott részével rokon
szenvezoek, hogy szidják az l!<tent, magasztalva azl, ki soha sem 
szeretett, s a gyóntatószéktól s a klastromtól a korcsmákba PS kéj
házakba terelik az embereket. 

SziDiaáz. 
Föfö helyet még mindig a szinmüvészet foglal el, s a lapok. 

midön müvészetröl és müvészekröl beszélnek, komikusokat, ···nekese
ket, tánczosokat értenek. A drámai termelés nem áll arányban az 
általános szenvedélylyel, a nsgy haszonnal, a temérdek társulattal, a 
szinészekre pazarolt nagy magasztalással j de tett némi baladást ab
ban. hog_y élethü akar lenni ábrázolásában : habtír olyanúl gyakran 
költött társadalomból vett t.orzk~peket, s túlbajt.ott szenvedélyeket és 
rendkivüli eseményeket tüntet fel, kevésbbé lévén trágár nyelvezeté
ben, mint az érzelmekben és helyzetekben. A hnngudó szerep e t~

ren is a francziáké. Az ifiabb Dumas nyitotta meg l\Z utat finom 
elemzésst-l s merész és barnis thesisekkel, gyakran megrontva a. pár
beszéd természetességét a szellemeskedéssei és szörszálha.sogn.tá.sokkal. 
Következtek Augier, Feuillet, a nagyszabású, mindig él~nk és paza.
rúl rfiszletes bonyodalmakban gazdag Sardou. Némelyek a vigjátékot 
társadalmi tantételek megvitatásához használták fel keretfil; mások, 
a nagy mestert követve. trágárságob:kal a. meghamisitott törtfinetböl, 
mely minden szernplöböl egy egy okmányt csinált, és túlt.ajtott ha
mis érzelmekkel azt eredm···oyezték, hogy egy Messnlina, egy Kl eo
p at ra is rehabilitálódott 11z emberek szemP.ben; csak kevesen voltak 
ol.ynnok, kik megkisP.rlették erköl<'sös ábrázolások, észszerű helyzetek 
R az aljasabb gondolkodásúaktól megvetett erények részére t11rtani 
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fel o. szinpadot. A ))IÍ.rb~szédes vigjátékoL póriasból népiessé emeJt,:k 
egynémely velenczeiek és piemontiaiak (Bersezio, ()allina): miért 
nem tudja a lombard sziné:szet is a ti,;ztes társadalmat s az erényes 
könyeket hozni a szinpadra? 

A zene folytatta uralmát, s a szinházon kivül, zenetársulatokat 
és orphenmokat nyert szereplési ht>lyekül; a helyett, hogy csillapitó
lag mftködött volna, inkább izgatni igyekezett, hymnusokkal és tu
sokkal (fanfare), melyek jó ha a bösiességnek és igaz ügynek, s nem 
bántalmaknak és jogtiprásoknak kedveztek. A fény, m~lylyel az 
operát Olaszország batárain túl körűlvették s a roppant állami se
gélyz~sek megfosztották a félszigetet e téren a vezérszereptöl, mP-Iy
nek elöbb örvendett. Beethoven és Bach és Mendelssobn d a l a i 
után, Meyerbeer (1791-1864) az összhangot (ba.rmonia) a dallam
mal (melodia) párosította; Sebuma.nn, Litolff, Chopin (t 1849), Liszt 
a. programm-zenében emelkedLek ki; Tbalberg (1871) az ábrándok
ban. W ag ner új rendszert lépteteU életbe, me ly c sup a összhang, s 
hirnéne emdkedvén L o b e n g r i n-jével és T a n h a us e r-ével, a 
zenét a szinpadtól független müvészetté akarja. tenni, felszabadítva 
azt a kisegitö fogások, bevett szokások R egyéb akadályok nyügéböl, 
s megalapítva a dráma-symphooiát, e zenei' sztwalást, mely egykép 
eltér ugy a recitativtól mint a daloktól (llria), az értbetö fenséges
sel helyettesitvén az érzéki szépet. 'fermé~;zetes, hogy a francziáknál 
nem talál helyeslésre, kik a drámainak adnak elsőbbséget (Auber, 
Gounod ... ), sem az olaszokn•\1, hol még mindig nagy becsben 
állanak Verdi, Ricei, Ponchielli, Pacini, Donizetti, Mazzucato. Az 
egyházi zene makacstil megmarad a mellett, hogy a barmonia árjába 
fojtja a szartartási szavakat. 

Szipmtldszetek. . 
Mi a szépmüvészeteket illeti, az 4'\pitészetnek, azok legkitünöbb

jének, melyben valamennyi tlllálkozik, újitá.son kellett átmennie, mert 
szoka.tlan anyagok, vas, üveg jöttek használatba, s hogy megfeleljen 
az uj szükségleteknek, melyek az utak, állomások, tárházak, világki
állitá.si helyiségek épitése köriil felmerülnek. De a megújított váro
sokban az épitömester háttérbe szorúl az inzsellér elött, a mérö ón 
a czirkalomnak á.d helyet, s kevesen tudták párosítani a. szépet az 
alka.lmatossal. A német Semper (t 1879), az angol Barry (t 1860), 
a. franczia Viollet le Duc (t 1879), az olasz Poletti (t 1869), Sam
bertolo (t 1869) a múlt emberei; s mikrnt az átmeneti korbilo tör
ténni azokott, minden stylt megpróbálnak és összekevernek. 

A vésömüVl;szet in,;g szép nevekkel diesekedhetik, milyenek az 
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angol Gibson (t 1866), " franeúa Dávid d' Angers. Ol!iSzországban, 
miután Bartulini példával ment elö az élethű ábrázolásban, Vela 
Spartaeus-a, Dupre Abel·e, Monteverde Jenner-e, Magni 
S o e r a t es -e bámulatot keltettek, mindamellett, hogy a divat gyer
mek-alakokat, maszkokat és szemérmetlen meztelenségeket hres, mi
ben jól kezére játszanak a mo~t szokásos kisegitö eszközök s a szob
rokkal és siremlékekkel üzött hízelkedés, melyek egyk~p pa:tarúl ki
járnak Cavournak úgy mint Cieeruaeebionak, Maozoninak úgy mint 
Rova.ninak, a királyoknak úgy mint gyilkosaiknak ; s melyek, bár 
oly nagy böségben vannak, egyetlen eredeti gondolatot sem mutat
nak fel. 

A festészetben kiküszöbölik a rhetorikai és arká.diai elemet, az 
egyezményes tárgyilagosságot, az akademikus positurá.k1,t, s eitérve 
a régiek plastikai tökt>lyétöl s a XV. századbeliek szellemi purismu
sától életbúségre törekednek. Ennek mintái sohasem hiányoztak, fö
leg a szent képekben, melyeknek való embereket és házi jeleneteket 
kellett ábrázolniok; s a világi tárgyuak közftl legyen elég megemli
teni Buonaparte látogatását a jaffai pestis-betegeknél, mely elassikus 
módon festi a. rongyokat s megnemesiti a fájdalmat. De helytelen 
lenne a müvész gondolata vagy érzelme nélkül adui vissza a termé
szeM, miként a photographia: és szükséges volna.. hogy az élethű 

figyelmes szemmeltartása a mostani kritika.i szellem ellenőrzése mel
lett történnék. 

Az életbúséget jól meg lebetett örizni különösen a tájak, virá
gok, a nápolyi terra-eották, s a. mindennapi és népies életböJ vett 
tárgyak festésében. Miután megszüntek a nagy megrendelések tem
plomok és paloták részére, s a lakószobák szük terére kell szorit
koznia, a festészetnek ritkán van a•kalma. nagyobb szabású törté
nelmi képeket állitani elő jól atgondolt terv szerint, melyek húséget 
muta.tnának az erkölcsök és s1.okások ábrázolásában, komolyságot a 
jelenetekben, méltóságot a fellépésben, indulat-bullámzást az emel
kedettebb emberi eselekvényekben. De a párizsi világkiállítás mutn
tott fel i!y példányokat os;t,trákok, spanyolok s föleg franeziák részé
ről. Ez utóbbiakat illetőleg, Dávidnak , Grosnak , Delacroixnak, Du
valnak, Mullernek, Guerieanltnak, lngresnek, ki azt tartotta, hogy a 
festészetben a forma a fődolog, m~ltó utódaik Laurens, Beeker, Sil
vestre, Boulanger, Delaunay, Fleury, Roll, Glaize, kik valamennyien 
hatalmasak ~:~gykorú vagy r~gi jelt:!n~:~tek ábrúzol!Í.l:;ában, s új, főleg 

hazai, mindig komoly, olykor tragikus tárgyakban. Meissonnier nagy 
gonddal lebtett képei bámulatot Leltenek. Sokan elhagyva a philo-
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soph-szerfi De la Roche, Ary Scheffer, Flandrin nyomdokait a forma 
bálványozfisára adták magukat, asszonyhtsan kaczérkodnak, s olykor, 
hogy f'lüssenek az olaszoktól, akiken pedig képezték magukat, dagá
lyossá.gba esnek, s borzasztó eseményeket vagy visszataszító igazsá
gokat festenek. Csak kevesen vannak személyiesek s azért eredeUek, 
milyenek az erővel Leljes Luminais, Regnault, Bouquereau s a. finom 
Corot 1). Az angol Rnskin a XV-ik századiakba lett <~zerelmes, s más 
egyebet keres mint a kapósat. Németországban is kerülköznek jól 
átgondolt festm~nyek. milyenek Kaulbacb L u t h e r-je vagy Mackart 
V. Károly a. 

Általában a festészet sem visel magán eredeti jelleget, s mig 
nyugodt és rideg volt a XIV. században, szabatos és szellemies a 
XV -ikben, fesztelen és választékos a XVI-ikban, utánzó a XVII-ikben, 
aztán klassikai a múlt században s a mienk elején, most eklektikus, 
miként minden egyéb; s még az olas~\OI'szági jó nevfi festők, Berlini, 
De Nittis, Pasini, Pagliano, Zona, Indono s mások sem fejezik ki a 
kort. Hayez a drámai ízlést terjesztette el. A nagyobb szabású tár
gyakon megérzik az akademikusság. kivéve Morelli K é p ü J d ö z ö i t 
és Ussi D u c a d' A t e n e-jét. Mariani s a gyászolt Fracassini a 
legjobb fresco-festök méltó versenytársai. A kiállítások hemzsegnek 
a táj- és arczképektől vagy epigrammatikus jelenetektől, de szegé
nyek a hosszas tanúlmányt igénylő tárgyakban; a szent festmények
ben nem találjuk fel a hitet, a szentek közöns.>.ges emberek. 

A fényképészet sok arczképfestési alkalomtól megfo8ztotta a 
festészetet, s jó szolgálatot tett a nag y on l:' l terjedt illustrálási szo
kásnak. A kö· és fametszés segélyével sok könyvet díszítettek, me
lyek köziil megemlítjük Do ré D a n t e-ját és a B i b l i ti. t, Charton 
'1' o u r d u m o n d e-ját, Vero n 'r r o i s i é m e i n v as i o n-ját I.a.nc;on 
Ágost rajzaival; s mondhatni, minden történelmi munka és regény 

•) A rémuralom utolsó áldozatai11ak kivégzésre felhivatása Mullertöl; IV. 
He1trik bevonúlása Gér·ardtól; Julia és Romeo bucsúja, a két Foscar i Delacroix
tól (t 1863) s a labdajáték-eskit s a Boi.~sy d' Anglas; a Visszavonulás Orosz
országból Meissonniertöl; Ma1·ia Altlonia, a Gh·ondiak, Gmy Cha1·lotte Dela
rochetól (t 1856); a Rispa Beckertől; a1. lllle,·dictum és Formosus pdpa Lau
rens-tól ; a Barbárok Róma láttdra Luminaistöl; a kivégzés az Aikambrdban 
Regnauit-tól (a bu~envali csat!\ban esett el). Egynémely mester-miivek mesés ára
kon keltek el, főleg azon árvereléseken, melyeket Párisban és Londonban szokás 
tartani, s sántúgy a ritka kiadások ~agy bekötési táblák. Miként más egyéb, ez is 
divat dolga, s némely banktulajdonosok ezer meg ezer font sterliuget dobnak ki 
habozás nélkül ily1!smikl'e. Érdekes Bnmet munkácskája: Könyvdiih 1878-ban. 
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mutat fel képnyomatokat - Cbam (t 1879) eleven rajzónja nem 
megy feledésbe. 

Sokan megírták a müvészet történetét, gyakran kiigazitva új 
okmányokkal az elöbbieket, miként ezt V asarira néz\'e Milanesi, 
Crowe és Cavalcaselle tették, kik, ép ugy mint Luebke, az olasz 
festészet történetét írták meg : Müntz pedig Róma emMkeit írta le. 
Németországban Rafaelloról egymagáról Grimm, Forster, Springer 
írtak , miután Passavant már elöbb közzé tette terjedelmes életraj
zát, s hazájában egy társulat alakúlt a nagy festö neve alatt. A kri
_tikába új fogalmak kerültek, melyeknek olykor egyéb érdemök sincs 
mint a különczség. Rio és Quatremére után, Francziaországban Vi
ardo, Luborde, Coin det. GruyP-r, Siret, Clement, V éron arattak di
cséretet. A német aesthetika oly eszményibe csap át, mely nem 
mozditja elö a müvészetet. 

Ez általában elsajátította a század gyarlóságát, mi nem egyéb 
mint a közönségesítésre való törekvés. A mostani találmányok a mü
kivitelben könnyüségt>t teremtettek, minél fogva gyorsan és bösé~

ben lehet valamit előállitani és népszerűsiteni; de eredeti teremtö 
elv és valódi haladás teljességgel nincs. Azután van müv~szet, mely 
erősíti, felemeli, megtisztítja az emberi természetet; s v~~on, mely a 
fóldre vonz, lealacsonyit, megront ; s ennek is vannak müvelöi. 

XXII-

T ö r t é n e l m i t u d o m á n y o k. 

Az ép most jelzett k ülönbözö módokon, nem mindig tartva 
szem előtt a helyes eszmék hathatósságát, vizsgálták a nemzetek és 
az emberiség szerves tényeit. Miért is az erkölcsi tudományok közölt 
legnagyobb változáson talán a történelem ment keresztül, a múlt e 
statistikája, miként a statistika a jelen történelme azon tényekre 
nézve, melyek számokra vihetök vissza. Némelyek arra vállalkoztak, 
hogy rendezzék ama roppant írott anyag-balmazt, mélyet a múlt 
hagyott reánk s melyre nézve megszúot a féltékenység 1); Pertz 

1) Airy, greenwichi csillagász, látva a csillagvizsgálóintézetek által közzé tett 
adatok folyvást növekvö halmazát, elijedt ana a gondolatra, mennyi mindent kell 
majd egy csilla~ásznak figyelembe vennie, hogy jól értesült legyen arról, mit tár
gyalni akar. 
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(t 1877), Yaffe, Ranke, Stabl. Betbmann, Waltz, Böbmer (t 1863) 
a németországi, Giesebrecht a balticumi (t 1873), Fiker és Siebel 
az osztrák, Horváth a magyar, Garbard n belga, Herculano n porto
gal, Tbeiner az egyházi, sok történelmi társuhLt az olasz történet
irás terén tüntek ki, bó.r kevésbbé ismeretesek, mint akármely re
gényíró. 

Archaeologla. 
A történetirá~hoz minden rokon tudomány segédkezet nyúj

tott. Lyons, Botta Emil, a siracusai gróf, Schlieman, Cesnola, Her
mozd-Rassam Ninive, Corsabad, Trója, Sibaris, Cyprus romjait ko
tatták. át; napfényre kerültek Priamus és Atreos kincsei, Helena 
ékszerei; feltárúltak előttünk a feledésbe ment római catacombák, a 
bolognai temetők; megismertették velünk az etruriai edényeket; ki
fürkészték Acerra, Selinunte romjait, s most a Tiberis medrét ku
tatják. Rawlinson, Talbot, Sayle, Smith, Oppert, Lenormant, Layard, 
Schrader, Delitsch a fal-feliratokkal újjáteremtették a chronologiát 
és a történelmet; a bathuni és persepolisi ékalakú feliratokról kitűnt, 

hogy megegyeznek a bibliai his?.emekkel, vagy nem monda.nak d
lent a mózesi elbeszélésnek, habár nem lehet állítani, hogy teljo
sen összba.ngza.nának azzal 1) 

Egy igen nagy papyru:,;, bieroglyph és demotikus (nép nyelvi) 
jegyekkel beírva, mely 1866-ban került napfényre, biztosságot bozott 
az egyptQIIli titkos nyelv értelmezésébe. A chafrai nemes izlésü szob· 
rot, mely ·a világ legrégibb ilynemű emlékeként szerepelt, háttérbe 
szor-itótta a sakkarai fa-alak, mely semmi egyezményest nem mutat 
fel; bronz-lemezek, feliratok, viasz-táblák megvilágitották a római 
jogoL, és újjáteremtették a görögöt. Campanari, Mommsen 2), Bunsen, 

1) A bibliai archaeologiáva.l foglalkozó angol társulat Records of the Past 
czimen régi it·ott emlékek gyüjteményét teszi közzé, melyek egyiptomi és Rssyr 
irott emlékek forditá.sai. Lásd még Bragsoh Belll'lk Egypto11t Uh·ténete a Fáraólc 
alatt feliraltí munkáját, wely egeszell az eml~kek uyomán keszlllt, s Vlgoarea 
abbétól La Bible e les découvertes modemes en Palestine, en Egypte, en Assg
l'ie, Párizs 1879. 

•) Mommsen Theodor, azon kivül, hogy ellenszenvez a katholicismussal, 
nagy megvetést negédel Olaszoi'Szág iránt, melynek archaeologiáját oly nagyban 
elomozditotta. ~Az oJas:r; nemzetet sem előbb nem lehetett, s~>m most nem lehet a 
költői értékkel biró oemzetek közé számítani .... az olaszok puhaságával össze
férhetetlenek az erőteljes indulatok. A rhetorikában es a vigjátékban egyetlen uép 
sem érte utól n olaszokat, de a mi a müvészet bensli alapjait illeti, sohasem emel
kedtek hí! bizonyos középszerllségen, s irodalmok sohasem mutathatott fel egy epi
kai vagy drámai kö)$emény~, mely tökéletes lett volna. Maguk azon miivek is, me-
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Ghemrd (t 1867), De Rossi, Kirschoff, Corsen, ll'11brelti előmozdí

totttik az archueologiát. 
•ytbologla. 

A mythologiába világosságot hozott az összehasonlitó nyelvé
szet sőt a psyebologia is, mert az istenek származása gyakran ösz
szefüződik a nyelv s1ármazásával, a görög istenr;Pgek azonosaknak 
bizonyúlnak a többi árja népek istenségeivel, s természeti tünemÁ
nyeket vagy eröl,et fejeznek ki. melyek oly módon v1mnak szemé
Jyesitve, hogy homályba boritják az eredeti értelmet. A mythologia 
tehát az emlitett tudományok segtilyével egyik istent a másikkal, 
egyik mythust a másikkal kötötte össze, nyomozva és megoldva a 
bonyolodásokat, s ötven század múlva is felismerve a befolyást, me
lyet amaz istenségek és mythusok a népekre gyakoroltak; s meg
gyökerezett előitéleteknek és rendszeres túlzásoknak vetett véget; 
nagy néprajzi felosztásokat állapított meg, s felismerte, mily külön
böző módon fogják fel kiilömbözö népek a legfőbb vallási problé
mákat; hogy minden népi fokozat vallási fokozattlll jár, s hogy ez 
inkább szóelemzésekben keresendő mint symbolumokban. 

Nyelvtudomány. 
Böckh (t 1867) úgy határozza meg a philologiát mint törté

nelmi rendszert, melynek feladata újból összeállitani valamely nép 
társadalmi és politikai életét egy meghatározott időszakból, s értel
mezésire és birálatira osztja azt fel. De az összehasonlító nyeli-tudo
mány, szorosabb értelmében véve a dolgot, miután a jazsuiták meg
ismert.ették velünk a chinai t és sanskritot, bizonyossá lett, hogy a 
nyelv lényeges elemei emlékezetet baladó idő óta fennvanna.k. Bopp 
(t 1867) a grammatikák összehasonlításával ajándékozta meg a 
nyelvtudományt: Grimm Jakab (t 1863) az ó-német grammatiká
ját és szót.árát adta; öket követték aztán Ha.a.se (t 1867), :\funk 
(t 1867), Arnold (t 1869), Windischmann. Újabb keletü a dialec
tologia, mely körííl a görzi A seolinak van nagy érdeme, ki jó se
gítséget nyujt a régi irllmdi nyelv újbóli felépitéséhez. 'l'ehát nem 
csupán mint meghatározott hajlitások által módosított szervi funcLiót 

lyek legnagyobb becscsel birnak az olaszokn;il, mint p. o. Alighieri Divin-rt com
mediaja, Sallustius, Machiavelli, 'facitus és Colletta történelmi munkái, inkább rhe
torikai gyakorlottságról tamískodnak, mint alapos b1ívárlatról. :Mi több! a1. olaszok 
111ég a zenében sem árultak el soha v:1lódi eredetiséget, hanem csak könnyed és 
svontán szellemet. ... A zene-mfívészetben valódilag avatottak l1elyett inkább bi· 
zonyos oly miivészeket magasztalnak egekig, kikben bi;\nyzik amaz isteni ihlettség, 
ruely képes meginditani a kebleket." Római tört. I. könyv. Il. fej. 
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tekintik a szavakat, hanem kutatják eredetöket, nyomról nyomra kö· 
vetik azokat a századokon és költözéseken keresztül, s a gyök és az 
eszme maradandóságából minden hagyományt megelőző rokonságokra 
következtetnek a népek között. 

PoUtlka. Fóldrajz. 
'l'hibllllt, Savigny elvonlbM és eszményiből ismét valóssá f~:~j

lesztették 1\ politikát és jogot; Shal és Jering új elméleteket állitot
tak fel e téren. 

N agyban tágitotta a történelem látköré t az uta1.ási könnyűség, 

minél fogva meg lehet tekinteni az elbukott országok régiségeit s az 
ujo.k különösségeit. S az utazó nem bocsáthat többé bohóságokat vi· 
lággá, mint mikor egymaga jutott el egyik másik helyre, mert más
nap már meghazudtolóra találhat abba.n, ki a távolság s a rendszt!
rek akadályozó köde nélkül szemJéL 

A földrajz, miután, társúl véve a statistikát, nyelvészet.et, nép
rajzot, psychologiát, másodrendiiből nagyszabású és tágkörű tudo
mánynyá lett, megismerteti az em ber viszonyait a természethez, 
a társadalmak szervezkedését az idők egymásutánjában s a helyek 
különfélesége szerint, a gazdagságot, melyet a természoli szülemé
nyek feldolgozása teremtett. Santarem nagy munkáját a F ö l d r aj z 
e l öm e n e t e l e i r ö l a z em l é kek se g é l y é v e l (1849) Pertbes, 
Bergbans, Sebnider, Sch witzer, Laborde, Petermann müvei követték; 
igen sok társúlat foglalkozott e tudománynyal, s egy emlékezetes 
rongressus is jött össze annak érdekében ; tanúlmányozták az éghaj
latokat, s az üledéki területeket, melyek a földgolyó legtekintélyesebb 
részét képezik: vizsgálták az oczeánok böm~;rsékletét, mélységét, föld
tani batós~ágát, s fenekökön a sujátos növ~ny- vagy állatvilágot; s 
meghatározták azok folyásait, ugy mint a levegöéit 1), mínek folytán 
kitilnt, Llogy a földgömbön minden vált.ozik : a folyók, a szárazföl
dek, a hegységek. Szabat.osan megállapitották n föld felszíni kiterje
dését, s a sarki behorpadás t, ki igazítva Bes.selt 1/288· nak találták. 

A 172 s 183 lapokon s másut.t emlitett utazókon kívül, Ander
son, El ton, Baines, Mohr, Ross, Halle a sark· vidékeken keresték az 
átjárót a két oczeá.n között, melyet mostanában Nordenskiold talált 
fel 1\ V e g a hajóval, Japanba jutván azon át (l 879 aug) 2); söt lég-

1) A legújabb sz;\milások szerint az egész föld kerekségén 1391 willió em· 
ber volna, mely számból Európára esik 300,Fi30,000; Ázsiára és l\lalésiára 798 
millio; Afrikára 203,300,000 ; Amerikára. 84 és fél mill.; Oceaniára 4 és fél n1 illi ó. 

2) BUúe 1\eclu, Nouvelle geor".apltie. - A helyrajzi ismeretek elégte· 
lensége igen mcgbostúlla magát az 59-ki olasz·franczia s a 70-iki frauezia·poroaz 
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hajókkal is tesznek kisérletet a sarkhoz jutá~ v~gett. _Nem kevesebb 
érdemök van azoknak, kik közelebbi s még sem igen ismertebb vi
dékeket fürkészoek, milyenek J.i,awsrhaw Tozer, ki a török felföldet 
(H i g h la n ds of 'J' u r k e y), De H11hn, ki Albaniát, Bont\, ki eu
rópai 'rörökorszá.got járja be tanúlmányozva, és Charton munkatár
sai a •r o u r d u m o n d e részére. Aljas előitélet be nem vallani, 
mily hösiesstiget fejtenek ki e téren a missionariusok, e bámulatra 
méltó emberek, m~g ba jazsuiták is. A rettenthetetlenségnek és ön
megtagadásnak a l~gvonzóbb regényekkt\l versenyző tényeit mutatjtí.k 
fel a polgárosodás e vitéz elöörsei, kik szeretetböl oly népek iránt, 
malyeket nem ismernek, keluek útm oda, hol küzdelem, bántalmak 
s gyakran vértanú-halál vár reájok, de lelkeket. nyernek meg Krisz
tm.nak 1). 

StaUsUka. 
A történelemhez s a földrajzhoz társúl szegődik a statistika, 

mely nálunk majd nem kizárólag c:;ak gyakorlati rzélokra szolgál, 
mig másult külön tudomány rangjára van emelve. Sr.hubart (J!: u
r ó p a st a t is t ik á j a 1835-Löl 48-ig) az alapvető tudományok közé 
számítja azt, s a földrajzéival és a politikaéival egyenlő jogokat tulaj
donit annak. Maitbustól eltérőleg ö e tudománytól csak azt kivánja, 
hogy egyszerüen tüntesse fel az állami állapotokat, nem kutatva az 
okokat és következményeket, s módszere typikussá lett. N 11gy becs ü 

Mbortikban. A sarkvidéki kutatásokat kiilönösen Hertz llárely munkái tárgyalják: 
La conquete du Globe, Geographie co11temporaine, Les Pole11. Petermann mindig 
a Spitzberg- novaja semljai utat ajánlotta; s Nordenskioldnak ez úton sikerlilt 
megkeríllnie a sarkot. 

Az angolok az észak-nyugati iránynak adtak elönyt, s a Baffin-öblön 8 a 
Davie-szoroson keresztlil Ross 1818-ban a 77-ik fokig jutott; Ingeifieid 1859-ben a 
79-ikig; Hayes 1855-ben a 80° 17'-ikig, aztán 60-ban a 81o 31"·ig· Hall 71-ben 
a 82° 26'-ig; Nares 76-ban a 83° 20' 26"-ig, honnét a tá\'olsá.g csak 1!)0 mérfóld
nyi (lega) a sarkig, mely a 90o-kkal esik össze. 

Ausztria 1872-ben a Tegethotfot inditotta títnak, mely a. 80o és 88° között 
járt; sokáig azt hitlék t·óla1 hogy elveszett, de szenvedések árán és hösies bátonág 
folytán, melyek egy bámulatos odysseá.ban \'annak elbeszélve, megkerlllt. 

A franczia Lambert nem az Atlanli hanem a Csendes-tengeren 8 a Behring
szaroson át szándékozott oda jutni, de a 70-ki há boniban elveszett; s ez utat most 
Bennet; a. Ne1o-York-Herald szerkesztöje akarja megpróbálni, ki, ugyancsak az em
litett hirlap költségén, Stanley-t az egyenlitöhöz küldöttc títra Livingston felkere
sése végett, 

1 J A Hitterjesztö-Tát-sulat hetenkénti egy sou adakozásból tartja fenn magát, 
s milliókat gylijt össze. A Jézus szent gyermekség<'nek Társulata ifiak hetenkénti 
egy sou adakozásából vásárolja. meg a kitett chinai gyet·mekeket. 
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Európa statistikája (1865) Hausnertől, de a valódi és nagyszabású 
tudományos irányt Güssmilch s még népszerübben Quételet adta 
mPg a statistikának, a mathematikát alka.lmazván, hogy számjegyek
kel és vonalakkal fejezze ki az anyagi és erkölcsi tényeket 1). É~z
lelési módszere hasonló a természettudományuk terén alkalmazni 
szokotthoz, felhaszn!\h•án a. nagy tudományos haladásokat, s a. té
nyek ből levonván a bölcsPleti következményt, vagyis azok törvt;nyeit. 
Ö különö:>en nz em bern• l foglalkozik, kinek élettüneményt~iröl azt 
hiszi, hogy külsö okoknak vannak alárendelve, anélkül, ho~y tagadná 
a szabad akaratot. Ily módon a statistikát az anthropologia fontos 
eszközévé teszi s az ált.alános oksági törvényből indúl ki, melynél 
fogva a tünemények oly módon követlieznek egymásra, hogy minden 
következőnek megnlll a maga határozott elözöje, s mely törvény alapja 
ugy a természet mechauismusáoak, mint az emberiség mozgalmának: 
A közép értékek elméletének s a nagy számok törvényének segélyé
vel, mely törvényt Bernoulli hozta alkalmazásba Poirson után, ki még 
a fenyítő és polgári ítéletek valósziniíségére is kiterjesztette vizsgá.
lódásait, keresték az állandót a változóban, a szabályost az esetle
gesben. 2) 

') Lásd Odtelet , Lettres su1· la thlo1·ie des p1·obabilités, appliquée aux 
sciences mo1·ales et politiques. - L. Bodlo, Sulla statistica nei rapporti ,coll' eco· 
nomia publica e colle altre scie1zze afjini. - 1\aeoloppl, Dei li111iti d~!lla stati· 
stica, Napoli 18!57. - Borpurgo, La statistica e la scimza socinle, Firenze 
1872. - Walllaus, Allgemeine Bevölkerungsstatistik. Leip~ig 1859-71. - Bayr, 
La statistica e la vita sociale. Torino 1879. - Wagner Adolf, A sintistica terv· 
rajzá1•ól, hatá.~ail·ól, kiviteli eszközeil·öl. Berlin 1867. 

t) A menn)·iségtudomán)· összekapcsolása a statistikával nem uj Olaszország
ban. A meteorolog Toaldo, Paduából, életiség i táblázatokat készitett; B~lbo Pro 
sper Saggi di aritmetica politica, e intorno all' ordine della mo1·talita neUe 
diverse stagioni; Con ti Károly, Pmsiel'i sop1·a l' applicazione del calcolo ctl mo· 
vimento delle popolazioni; Fontana Gergely Sugli azzardi e i calcoli di proba
bilita, applicati alla vita e al valo1·e delle testimonia11ze czimfl olynewü munká· 
kat irtak. 

Az utolsó forradalmakat megelöhöleg is jöttek ki tudományos statistikai mun
kák Milanóban, 'foscaoaban, a Két· Siciliában. 18:'i3-ban egy statistikai congress us 
iilt össze, melyet töl"b u1ás követett. J.ampertico úr a statistikai tanulmányozások· 
nak Olaszországban hátramaradotts:ígáról be!Jzélve azt mondotta, hogy még a né
pesség számát sem lehetett pontosan megtudni. (AmiUl. di Statistica, 1879. 168 
lap). De a 17:'i-ik lapo n ö maga em Iili a "vitákat, melyek Francziaországban és 
Angliában népességök száma fölött folytak, s a . Rok közvetett módot, melyekhez a 
miÍitban folyamodni kellett, hogy számba lehessen venni a népességet 

A tudományos congressosok alkalmából naprilágot látott statistikai munkák 
közfil 6 kife)édte i\ kilUIIQ e SUQ tel'l'itQrio l':r.imüt, me)~· a változások e)Öestéjén 
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Ily módon némelyflk szerint minden esetleges ki van küszö
bölve nem rsak a természeti hanem a társadalmi tényekl:Jöl is, s 
annyira mennek, hogy tagadják a szabad akaratot, oly értelemben, 
mintha az emberi tényekben volna. valami, mi nem kikerülhetetlenül 
fordúl elő, egészen (')prózaiasitváta az emberiséget a számokkal ép 
ugy miként az anatomia.i rombinatiókkal s a'l. ábrándszülte végzet
.szerííséggel t). 

De mago Güthe is igy nyilatkozott: "Azt mondják, hogy a 
számok kormányozzitk a világot: bizonyár!\ mutatják, hogy kormá
nyozva van az." 

Történelmi felébredés. 
Tehát a földrajz, chronologia, statistika hatalmas hozzávetési 

es1közök, nem('sak a hol, a miként, a mikor, hanem a mennyi iránt 
is felvilágosilással szolgálnak a tiirténelemnek. 

Miután kényelmesebbé lett a kutatás és szabad a nyilatkozás; 
miután szaporodtak az utazások, fölfedezések, társulatok ; miután a 
állott Lombardia állapotainak bizonyára legterjedelmesebb és legpositivabb ismer
tetése. Az adatokat hivatalos títon n~·ertiik, s csak miután már közzé tettük, akkor 
jutott es1.ébe az alkirálynak bllnOI róni fel azt nekünk. 

•) Giuseppe Ferrari kabalistikus történelmi körforgás:tival tartanak, ki maga 
sem hitt azokban; söt, áltl\lános skepticismusánál fogva, semmiriSI sem lehetett 
meggy3z3dése. 

"A szl\bl\d akarat, válas:r.t:U!, fontolgatás, önelhatározás, az akamt szerinti 
tt!nykedés lehetsége, mind csl\1! phrasisok, melyeket azért találtak ki, hogy egy 
mesterkélt fontoss~ és méltóság érzetét távJálják benniink, az inditó okok és cse
lekvényak igen alanti rendét a biró, a. fiigl!:etlenii l döntő, a. Rourerain nemes tisz
tével akarván egy sziuvonalra emelni." Baln 1 Mental oud moral science, Lon
don 1868. 

Butle 1 (Histo1·y of cívilisati011 in En,qland, London 1861) ki akarja kii
szöbölni a.z emberi szabadságot és betudhatóságot, a tények sziikségképi eredmé
n)·elll tlintetvén fel &z erényt és I:JIInt· Ugyanezt vitatják Block és Wagner, s némi 
fenntartással Rtul\rd Mill. 

Oetuogen Droblsoll {Die moNtlische Stalistik und die menschlöche Wil
lmsjreiheit, Ltipúg l&i7) az inditó okok :iltal elhatározásra IJirt szabadságot vé
deluoezi, mert szerinte, ezer megfigyelt tény nem elégséges arra, hogy a.:r.t tagadjuk, 
ha millió meg millió t~nyek vannak megfigyeletlentll. 

A florenczi iskolában azt tanitják "hogy az akarat sziikségképi kifejezése az 
agy bi1.onyos állapotának, melyet kiils6 befolyások idéznek el 6; nincs tehát szabad 
akarat, nints akarati tény, mely fiiggetlen volna a.z embert minden perczben elha
tározásra. bn·ó befol)·ásoktól; s e befo!) ások a legha.ta.lma.sa.bbakat ie korlátokkal 
veszik körai, melyeket azok út nem léphetnek." •olesohott, Circolazione della 
vita. 

Lásd Bnrloo Frrrl 1 La teoria della imputabili ta e la negazione del libero 
arbitrio (Firen7.e 1878); ArlsUde 8&beW, L' twmo e le scienze socioli (u. ott 
1871); Lomltroso, L' 11omo delinquente. 
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Ievéltárilk és nemzeti gyüjtemények hozzáférhetökké tették anyagaJa
kat a kiváncsiságnak és kimélytelens•'gnek, nem csak új fény deríilt 
az ismert dolgokra s részletezett és biztos felvilágosításokat nyert 
a tudomány, hanem addig ismeretlen vagy ,feledésbe ment müvésze
tek, nyelvek, nemzetek is tűntek fel. Az tíletirás megszünt az egyedi 
tények gyermekes elbeszélője lenni, s a sir-bt>szédekre és a szolga
lelküségrP hagyt.a az idő ellenőrzése alatt nem álló magasztalásokat, 
melyekben csillagnak n~zik a távesö lencséjére esett porszemet 1). 

Minden orsr.ág birni ohajtván saját, nem csak politikai, hanem 
jogi, irodalmi, t>rkölcsi történetét is, új szempontokhoz emelkedtek, 
megrostálták a t(: nye!. et, átnézték 87. it,;leteht, újból fölépitették a 
múltat, kisérletet tettek a bonyolúlt problémák megoldása VPgett, 
melyeket a törtrnelemnek meg kell oldania, ha nem akar dogmatika 
lenni, hanem birái ó tudomány. Söt nagyon is me sszire mentek a 
hagyományoknak, a történelem dicsérő vagy gynlá1.ó itéleteinek 2) 

felforgatásában, igen gyakran kezére játszva ama szenvedélyesség
nek, mely le akarja rántl1ni trónjokról a nagyságokat, vagy pedig 
simogatva a meggondolatlan hnzafiat~kodást, hízelegve 11. sirol;nak, 
hogy di<-söitsék a dynastiákat, ócsárolva az egys1.erü erényt söt a 
hősiességet is, hogy felmagasztalják a diadalmaskodó igazságtalansá
got. De hányan vannak a7. oly történetírók, kik, a. sokféle esemé
nyek közepetl, nem csupán királyok súrlódásaira, hadser('gek küz
delrneire vagy úliáalkotott nem7.etiségekre fordítva figyelmöket, sze
repeltetnék az igazi elöharczost, az embert a milyen az most Váló
sággal a testek világában, az érz·~ki dolgok benyomása alatt, a szon
vedélyek s a lelki ellentétek hullámzása. között, s látnák a. nagy 
eszméket, melyek láncz~zemekHnt fü7.ödnek össze s teljességre jut
nak a. részleges szerencsétlenségeken kere~ztül? 

Annyi agga~<ztó lázas jelenségek, a maradandóknak hirdetett 
dolgok egymást követő pus7.tulá.sa s oly helyzetek mellett, milyenek 
közötl mi magunk is forogtunk, a szellemi k~pességnél még sziiksé-

1) Mazarin húgai, Saint Cyran, a Miralleau·k, Mária Antonia, Parini, Bec
caria, Monti, Bruno, Campanella, Galileo .... 

2) A Lombard-szövetség, Konstantinápoly meghóditása a latinok által, a Ka
takombák, Gers'lnius, Panfilo Castaldi, Fernando Colombo, Dino Compagni, Ciullo 
d' Alcamo, a Cenci-család, Ricordano lllalaspini, Alberico Gentile, J,oyola lgnácz, 
Luynes vicomte, II-ik Fülöp, Eboli grófn3, Robespierre, Marat ... az amerikai 
gyarmatok alapítása.; a Forradalom önkénytesei. ... Kiilönösen 1igyelemre méltók 
a Question.~ histori~ues. 1\tostanában Colnmbus Kristóf cson~ja.i fölött fol.v a. vita 
Cuba. és San-Domingo közötr. 
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gesebb a jellem ahhoz, hogy a történetíró változatlan szeretettel 
csüggjön az igazságon, az egész igazságon, csak az igazságon; kell 
hogy legyen türelme kutatni azt forrása1ban, igazelmü itélettel a 
fellángoló politikai és vallási sze n vedélyek közölt; hogy legyen bá
torsága az elóitéletek csábitása s a tudós rágalomtól vagy a pórias 
megvetéstől való félelem ellenébt·n őszintén feltárni azt ép ott, hol 
leginkább ki van téve a gyülöletnek és üldözé:snek, és ne tegye ma
gát valamely ügy védőjévé vakmerő vagy kibúvó állitásokkal és ta
gndásokkal. Miként a független ember nem lehet hizelkedő, úgy 
a történetíró nem lehet h>telgö; nem állhat meg habozva 
felszínes dicséretek és féleuk gánesolások között, hanem vonza
lommal kell festenie a szeretett egyéneket, részrehajlatlansággal 
a nem szeretetteket; nem lehet cúlja csupán a kiváncsiságot 
legeltetni, hanem erkölcsre tanító munkó.t kell adnia. Az igazi his
torikus nem folyamodik a szenvedélyekbez, hanem barátokat és el
lenségeket egy hp tauukúl hiv fel, s megörökiti az érdemeket és azok 
ellenkezőjét munká.ja lapjain, rem é l ve, hogy az utódokban fel fogják 
azok kelteni az érdeklödést, melyet az egykorúak megtagadnak attól, 
ki, a szellemi képesség és jellem kettős czimén, s ama. nyugodt ko
molysággal, melyet a.z emberiséggel való hosszas érintkezés ad, te
kintet nélkül megbélyegzi a kó.rhozta.tá.sra méltót. 

A modern történetek íróinál igen gyakran találkozunk friss 
gyillölködéssel vagy alaptalan magasztalásokkaL s inkább magukra. 
tukmált mint meggyőzö lelkesedéssel ; nem igen türik a szenvcdő 

pa.naszait, bizelegnek a demokratikus kényura.lomna.k, mely a ruonar
ch,iai helyébe lépett, s a pórságnök gyakrabban mint fejedelmeknek, 
kiknek versek, ~;zobrok, érmek istenitenek, de ~iket lealacsonyitannk 
11z általok díjazott rágalmazók. 

Sőt a tört._;netirást majdnem lehetetlenné tt!szik azok az értesi
t._;sek, melyeket a piaczi kofálkorlás. a távíró, a levelezök tálalnak fel 
napról napra, anélkül, hogy átsziírnék, szembesitenék azokat, nem 
tisztelve a józan észt, nem mérlegt>lve akár a valószinüséget, akár a 
cseJekrés indító okait, nem törődve vele, hogy más nap már mt'g 
kell bazudtoluiok magukat. nem kivánv1\ m~g ·<~sak egy név SZHVIL· 

tosságáL sem; s reftexiúiklal, melyeken megérezhetlik a pillanat po
litikai vagy bölcseleti szenredélyei, a pártoskodások segPde;.;zközévú 
teszik a tudományt. S vannak, kik az ily, fiistölve átfutott értesi
tések alapján értekezéseket írnak, melyeket történelemnek, mar
tyrologinmnak, leleplezéseknek rzimeznt~k. 

Azok, kik részt vettek nz eseményekben vagy közeiJ·öl látták 
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azokat, szemtanúk tekintélyével léphetnének fel, de hogy tanúskod· 
hatnának részrehajlatlanúl, mikor hasznot húztak azokból, vagy mi
kor még vórzenek a sebek, melyeket az irigység és igazságtalanság 
ütött? harmincz évi hazugságokkal és meaékkel szemben hogyan le
hessen érvényre juttatni az igazságot, az egész igazságot, csupán 
az igazságot ? 

A diplomaczia, látva, hogy titkai napfényre kerülnek az úgyne
vezett sárga vagy zöld, vörös vagy kék könyvekben, nem bátorkodik 
többé kimondani az egész igazságot, mert nem tudja, vajjon, a mi
niszterek folytonos váltakozásában, valamelyik nem fogja-e azt dobra 
ütni ama módositások nélkül, melyek általában nem csak mérséklik 
azt, hanem meg is változtatják. 

A történeUfás kötelességet. 
Mindez nagyobb szabású kötelességeket ró a történetirásra. 

Valamely tudomány bölcseletéből külön tudomány alakitása s a tör
ténelemnek bölcseletétől megkülönböztetése 1) merész föltevésekre és 
hamis következtetések re vezetett (Buckle, Lewes, J. S. M ill). Ficbte 
és Sebelling a történeti korszakok ban egy alanyi tehetség diadalát 
látják, mely tehetség azonos a tárgygyal ép úgy miként az eszme a 
tüneményekkel, az eszményi öntudat a gyakorlati ténynyeL Hegel 
történetet úgy tekintette mint nyilvánúlását a legtöbb észnek, mely 
a világot kormányozza, s igy ö a szabadságot áldozatul dobja a 
dialektikai folyamat ssükségszerüségeinek, malyeknek, szerinte, a. 
physikai és erkölcsi rend minden tüneményei ·alá vannak vetve. Mi
után a pbysikai világra nézve felállitott kifejlődési tanokat az er
kölcsire is rá akarják alkalmazni, Herbert Spencer az ember és a 
társadalmak életében amaz elvek alkalmazását látja, melyek az anyagi 
lények biologiaját kormányozzák ; Bnckle a nemzetek történetének 
menetét az ~galji és földrajzi viszonyokból akarja kiolvasni. 

Az orthodoxok, Orosius, sz. Ágoston, sz. Tamás nyerodokait 
követve, látják a teremtőt, ki az embert a nemi ösztönnél fogva 
cs a l á d i életre ; a felebaráti sze re tet, a kölcsönös segély szükséges
sége s a nyelv-képesség által t á rsadal m i együttlétre; a közös 
eredetnél fogva a j o g-e g y e n l ö s é g r e ; a képességek egyenlőtlen 
mártékénél fogva a hierarcbiai e g y e n l ö t l e n s é g r e; a munkásság 
ösztönénél s a föld müvelésének táplálá!3unk végett szükségességénél 
fogva a munkára; a tökélyesbedés vágyánál s az arra való képesség-

1) R. Fllntll, 'Eke Philosophy of history in Europa. London 1874. A tör
téneti iskoláról jó eszméi vannak Stahl·nak, A jog bölcselete II. 630· 
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nél fogva a folytonos haladásra szánta ; s látják haladni az emberi
séget a gondviselés vezérlete alatt, a rend és igazságosság elvével 
szabályozva az emberi szabad~>ágot. (Bossuet, Vico, Bonald, Buchez, 
SchlegeL Balmea . . .. ). 

A történelemben minden összefügg; a jelen föltételezi a mnl
tat, melynek fejleménye, s rámutat a jövőre, melynek előjelensége. 

Abban nyilvánút a nemzetek gondolata, az emberi valói'ág viszony
ban a természet különféle elhatározó befolyásaival ; elénk tá1ja azt, 
mi különféleképen fejlődik és teljességre jut, a mint Isten akarja; 
adatai föllebbentik a leplet az öntudat titkairól s arra ösztönzik az 
embereket, hogy vitassák a legkényesebb humanitarius kérdPseket s 
megoldják a legfontosabb bölcseleti és társadalmi rroblemákat, me
Jyek a természet végzetes e az emberiség ellenmondó elemei között 
folyó küzdelemben, s a társadalom hármas alakjánnk, az egyház, 
állam és polgári életnek oly annyira külömböző rendszereiben fel
merűlnek. De mi azt akarnók , hogy a történP.tirá.s érintetlenül 
hagyja az emberi szabadság jeiJegét; hogy az embert olyanút te
kintse mint aki képes öntudatosan é~ elmélődre állitani, és szaba
don akarni: hogy felölelje az alanyt úgy mint a tá.rgyat, a gondo
latot ugy mint a gondolót. 

GeogoDia. 
Ki mostanában általános történelmet akarna irni, nem kezd

hetné többé a teremtés hét napjától 1); az őslénytan, a történelem
előtti archaeologia, a földképződési új elmélet kötelességévé teszik, 

l) Midéln Világtö•·Unelmt7'11ket elsö ízben közzé tettiik, bevesen megtám:\dták 
azt mintegy eretneket, mert a bét nap értelmét kitágitva hét kosmikus korszakot 
vett fel, mig az akademikusok a középkor rehabilit:\lioja miatt mondottak ránk 
átkot. Ki látta annak valam('ly fordítását, tudja, miért maradunk meg a történe
lem elötti korszakok mellett. - Lásd Broest Baeokel, Hist. de la création des 
étres organisls d' apres les lois natUJ·elles. Paris 1874. - &ace•ot, Physics and 
politics of the priuriples of the natural selection and inhel"itances to pratical 
society, London 1872. - Oli. JlartlD, Valeltr et conco1·d(111Ce des p1·e1tves sur 
lesquelles npose la theorie de l' évolution en histoh·e natut·elle. Paris 1876. -
B Speooer1 Principes de biologie. Paris 1871. 

Valtz Theodor, Uebet· die Einkeit des Mmschengeschlectes und den Na
turzustCtnd des Menschen (Lipcse 1877) czimll munkája a természeti állapotban 
Iév5 népek te1jedelmes antbropologiája. Lásd m~g &blriDgbello-t a turini a.kade
mia actáiban. - Lloy-t a velenezei Institutum actaiban, 1876. 291. lap. - 0&• 
Teral. Dell antichita dell umno .~econdo la scimza moder1w, a Rassegna n:\ziona
le-ban, 1879. - Alfred 1\ussel Wallue, The geographical distribution of ani
mals 1cith a studg of the relations of lioing and e:z:tinct faunos as elucidating 
the past citanges of the earths Sltrface. London. 1876. Saodys1 In principio. 
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hogy tekintetével az idő és hagyományok határain t1íl visszamenve 
a természet nemzetségi fájához fí\1.ze elbeszél~sét. 

Hogy a legfinomabb fény-~tnyag mi módon állott össze köd
tömeget képezendő, s hogy ebből miként keletkeztek a napok ezrei 
és a bolygók, melyek azok körül forognak, oly titok, mely előtt a 
tudomány zava1·ba jő s a bit meghajlik. Még különösebb, hogyan fog
lalhatta magában ama ködtömeg potentialiter az összes dolgokat, ma
gát az embert is minden értelmi és erkölcsi tehetségével; hogyan 
eredményezhették a parányok, előleges terv nélkül, kölcsönös vonzás
nál fogva, s csak a legalkalmasabbak fennmaradásával, a tényleg 
létező bámúlatos rendet. 

Vannak szavak, melyeket a tudomány nem képes megfejteni, 
s melyeket mégis el kell fogadni. Ilyen a t e r em t és szó, me ly a 
végest a végtelennel köti össze, kezdettől egy lényt tételezve fel, kinek 
nem lehet nem léteznie, ki független a tünem~nyi világtól, s ki előbb 
g o n d o l ko d o t t, azután a ka r t 1). Csupán ez akaratnál fogva áll
hatott elő az anyag a semmiből, csak annál fogva szünbetett az meg 
tétlen lenni s megelevenedni, miután meg volt teremtve. Igaz, hogy 
ez kifürkészhetetlen titok; de ha elvetjük a szükséges természetfe
letti okot, a végleges rendező eszmét, úgy megszünik minden jog, 
mely egy előlétező felsőbb erkölcsi fogalomból származik, s az em
beri tények egyedüli int~zőjéül és birájáúl az erő marad hátra. 

Ama bolygóknak, melyek a szá1.adok meghatározhatatlan folya
matában légneműekből szilárdakká váltak, egyike a mi földünk. Elein
tén izzó állapotban volt az, azután megmerevedett, s e változások fo
lyamában roppant tömegeket, kövecs-halmazokat, a legrégibb világ 
letünt lakosai ból, kagylók ból, csús1.ómászokból álló rétegeket, szene
sült erdőket, a mostaniaktól külömbözö növény- és állatrajzi marad
ványokat zó.rt keblébe, melyek fekvése bizonyítja, mily rég óta lt>te
zik a s1.ervezet és az élet. 

A kosmikus kifejlődésről szi>ló tant, mely már Aristotelesnél 
is s egész világosságban Leibnitznál található, Geoffroy Saint-Hiloire 
tudománynyá emelte az által, hogy kimutatta az egységet, mely az 
állatok testalkatában uralkodik, be lévén bizonyítva, hogy a lények 
sorozalán keresztill egy őseredeti terv, egy fensőbb gondolat ismer-

l) llqÓTfJfl rá(! Ú•t~o~<I·?J Ttf!ofJa}.úv, t:-ra i<Jil?J11t. Sz. lreDeU, I. 12. 1. 
"Bölcsell!k és theologosok sokat erl!lködtek, hogy B?.ámllzzék a csodát, de haszta
lanúl, mert nem tudták azt fölöslegessé tenni, és nem voltak képesek rámutatni 
valamire annak pótlá~a vllgett, midl!n a.z nélkiilözhetetlennek látszott." Str&UI1 Ó 
ls új hif. • . 

19·t 
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hetö fel, mely azokat országokba, o~ztályokba, rend ekbe, családokba, fa
jok ba, módszeres keretek közé <'Soportositja. Darwin (A hj e r e d e t e, 
1859) tetszésré talál, mert eleget tesz a szükségnek, melyet a ta
pasztalati tudomány a hasonlóságok gyűjtésére nézve érez: de ezek 
csakis azon régióhoz vihetnek minket, hol az egy teremtő uralkodik; 
s követői (Huxley, . Wallace, Agassiz ... ) az ismeretlent az isme
retlennel fejtegetik; a kísérletre szoritkoznak, mely nem adhatja meg 
a szükséges eszméjét. 

Egy gond(llat, egy akarat intézte a lények bámulatos és mégis 
rendezett kifejlödéseit, az állatiság legalsóbb fokáról folyvást maga
sabbra és magasabbra emelve azokat észrevehetetlen átmenetekkel, 
oly módon, hogy minden alap-réteg el Jön különitve egymástól, mi-

. nél fogva az uj alak semmi más alakra nem vihető vissza. A ge
rinczesek rende, malynél oly nyilvánvaló a tervezeti egység, sem
mi mással össze nem fíízhetö, bármennyire igyekeztek is azon. Az
tán a gerinczesek legkifejlettebbje s az ember között áthidalhatatlan 
hézag van, melynél fogva az ember különálló lénynek, a gondolat, 
az elvontí.s, a nyelvtehetsége által külön országnak tűnik fel 1). 

A föld kora. 
A geologia, ez uj tudomány, haboz gömbünk rétegeinek régi

ségét illetőleg s a vizözöni terület eredetére nézve : Cuvier és Be
aumont Illés áradási elméletétől Darwin és Spencer folyton müködó 
okok szülte fejlődés elméletE're, az ember-központi rendszertól az ál
talános tökélyeshűlés fölvételéhez tért át ; de az iránt mindig egy 
nézeten volt, hogy a lények hierarchikus fokozatban alulról folfelé 

') Quah·efage bebizonyítja, hogy az embert az állatoktól Keplerféle mozgás
beli, természet-vegytani, életi, lelki, elmebeli jellegz3 tiinemények kiilömbö•tetik 
meg; a sok eredetet vitatóktól megtagadja a természettudomány teljes ismeretét; 
határozottan kiilömbséget tesz a fajt.ák (ra~e) változékonysága s a faj (species) át· 
a.Iakúlása között, s az állati és növényi ország összehasonlításából az általa embe
rinek nevezett ország kiilönleges egységét veteti le. Az igen nagy változások, me
lyek más égaljak a.lá áthelyetett állatokon és növényeken észlelhet3k, az 3 szemé
ben megfejtik az emberek között uralkodó szín- baj· sarkcsont- arczszöglet· és test
magasság-kiilömbséget, mely magasság mig a bushma.noknál egy méterre száll alá, 
Tuugatubon sziget lakóinál 1.93-ra emelkedik. Okoskodását meger3siti a hybri
dismussal (két kiilömbözl:l faj vegy!llése), mely már a ba.rmoknál is nebezen eszkö-
1-ölhetl:l, az embernél pedig lehetetlen, mig a mestizismus (két kiilönböz3 fajta -
race - vegylllése) közönséges. Tehát oly törvényekkel, ruelyek minden ezerves 
lényre nézve érvényesek, czáfolja. meg a physiologiától fiiggetlenlll, csupán némi 
esetlegességekre s a morphologiára alapított elméleteket. 
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követik egymást, s a szarvezetek egész sorozatának koronájául az 
embert tekinti. 

A ma földrétegzetekböJ s az azok ban eltemetve található nö
vény- és állatmaradványokból bölcs és elöitélettöl ment megfigyelés 
segélyével következtethatni hittek a korra, az éghajlati viszonyokra, 
a különféle vidékeket lakott fajokra, melyek elütnek a most P.löktöl, 
s melyek némelye egészen kiveszett. 

Ki tudja mennyi más után, egy kor állott be, midön egész 
földgömbünket jég borította, melynek felolvadásával vette kezdetét a 
föld ha.rmad-k~pződési szaka. Lehet, hogy az ember csak ekkor je
lent meg a földön, de ez iránt az üregekben vagy kiszámíthatatlan 
régiségű földrétegekben talált némi hulla-maradványokon tett tanul
mányok eddig még nem szolgáltatták azt a bizonyosságot, melyet a 
tudomány megkiván 1). 

N émely ek az ember eredeti vad állapotának bizonyitékaul sze
re tn ék venni a tavi lakásokat, vagyis a mocsárokban és tavakban 
talált czölöp-építményeket, hol eledeleinek s durva kézi munkáinak 
nyomaira, kovaköböl készült apró nyilakra, kalapácsokra, késekre 
bukkannak, malyekkel olykor igen régi korba tartozó állatoknak is 
rágás-nyomokat felmutató csontjaiba alakokat metszett be. Különö
sen figyelemre méltók a brasiliai kagyló-kö,·ületek, a patagonia.i pa
radero-k , a perzsiai gyep-területek , a dániai konyha-hulladékok 
(Kiökkenmödings); mint szintén az Appennin, az Adriai-ten
ger s a Po között található agyagföld-halmazok (terremare vagy 
mariere ), malyekben nagy böségbP-n fordúlnak elö á.llati és ipar-ma
radványok a legtávolabbi korszakokból. 

Durva kó-korszakra (a r c h a e o l i t h) következtettek tehát, mi
dön az emberek csak a kovakövet tudták volna eszközökül felbasz-

l) Különös, hogy sok történelemelötti kaponyl\ át van lyukasztva, bizonyára 
kovaköböl kénült késsel vagy fiirészszel, nem pedig fúróval, mert a lyuk alakj:\ 
tojásdad. Némelyeken halál után történt az átlyukasztás, másokon az el3tt, söt 
fiatal korban is, miként ezt az tíjból összeállítás· kimutatta. A kapouya belsejében 
gyakran megtalálják a csont-darabot, mely egy más kaponyából Vl\n kivágva. E 
tén)1, mely csak 1874: után tiint fel elöszőr egy, Párizs melletti halom ásatása al
kalmával, csupán úgy fejthetjük meg, ha feh·eszszük, hogy a lélekre és jövő életre 
vonatkozó babonákkal és vallási gyakorlatokkal állolt az összefüggésben. Nicolucci; 
ki Olaszországban egy becses kaponya-gyiljteményt állitott össze, mely, minthogy 
kormányunk nem volt képes azt megvá.sárolni, Amerikába került, talált nehány 
olyat, melyek valamely külsö részen s épen a bal oldl\li la.mbdoida.lis varráson 
meg voltak csiszolva. Titokzatos dolgok, de melyek kevesbbé durva barbárságra 
hagynak következtetni, • mint a· hogy közönségesen tartják. 
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nál ni. E~zt követte a csiszolt-kö-korszak (n e o l i t h), melyben a ka
la pácsok kal, késekkel, nyilakkal együtt némi ékszerek, napon szárí
tott agyagedények, fahéjból font kötelek, durva malomkövek, szárazaD 
rakott falak, sőt hajózó ~s halászó csónakok is fordulnak elő, mi 
oly emberekre rontat, kik vadásztak, állatokat tenyésztettek, háborús
kodtak. 

Azután a rezet vették használatba, czín hozzáadásával kemé
nyitve azt, s e b ro n z-korból gömböstük, büvös ereklyék, edényt•k, 
női csecse-be.csék, fegyverek maradtak fenn. A vasat, bár oly any· 
nyira el van az terjedve s a polgárosodás lényeges eszközéul szol
gál, csak mintegy 2000 évvel korunkat megelőzőleg kezdették szob
rocskákra, pénzül, szekerekre alkalmazni. A bronz-korszaktól a vas
korszakhoz való átmenetben már az etruskokkal ta){,)kozunk, Róma 
alapitását megelözőleg 300 évvel, tehát 30 század előtt. Scandína
viában az első kö-korszakot K oisztus előtt 3000 évre teszik 1). 

A törtbelemelőtti ember. 
Mit jelent tehát a történelemelötti ember? talán hogy megelőzi 

ez az emlékeket? De mit tudunk mi Ausztralió.ról Cookot, vagy 
Amerikáról Columbust, sőt Olaszországról is Homert megelőzőleg? 
Amerika még vad volt, midőn Olaszország diadalt ült a szépmüvé
szetek arany századában. S a durvaság nem régiség jele. Ruhogy 
amaz ereklyék az általánosan felvettnél nagyobb régiségről tanús
kodnak is az emberi nemre nézve, mt>g azért nem elégségesek an
nak bizonyítására, hogy az ~mber mint barom és emberevő élt vol
na, mert Polynesiaban, Új-Caledoniában egész nápek vannak, me
lyek mostanáig sem emelkedtek felül amaz állapotoD. A Tüzfóld szi
get-lakói között s a Magellán-szorosban, mindamellelt, hogy igen 
zord az égalj, .. gész néptörzseket találunk teljes mezte.lenségben, 
vagy legfelebb a ruházattil könnyen alkalmazható tengeri farkas-bőr
rel fedve; a.lig képzelhető a nJomor és baromiasság, mely ott ural
kodik; kinézésök buta, sot"ányak, izmosak; nyelvök csupán erősen 
súlyozott orrhangok egymásutánja; földbevágott tanyá.ik alig nevez
hetök kunyhóknak; legfölebb halászó, variászó és harczi eszközöket 
tudnak elöállitani, s fahéjból készült s~~:iká.kon vagy kivájott szálfákon 
szállnak szembe a tenger veszélyeivel, rsupán puhányokkal táplál-

1) Worsaae sterint (Nordisk Tidskl"ift f•ir vetenskap, Konst och Indtt
strie; első szám 1~78). A magyar akademia A1·chaeologiai közlemények-et ad ki 
a történelemeliUti ereklyékről, melyek azonban föleg a celták korával foglalko:t.nak. 
Az llredetek kérdését Hayuald, kalocsa; érsek, most bíboros főpap, tárgyalta ottan, 
a. fü\'ész Parlatore Fülöp felett tartott emlékbeszédében. (1878. j unius J 6-iki Illés). 
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kozvu, melyeket a IJII.rtok meJ.atéu szednek össze, s a nők egyedüli 
foglaiLozása az, hogy a vízi járómüveken folyvást táplálják a tüzet, 
mi nélkülözhetetl~<n ama f11gyos vidékeken 1). 

Az igen kis kaponyák, a gyermeknek való kardok, miként 
egyeztethetök össze a mastodootokkal, melyek akkoriban a mi vidé
keinken barangoltak? Kovakő-fegyvereket találhatni a föld szinén, 
vagy eltemetve bronz fegyverekkel, korongon készült edények, zo
mánczokkal, pénzekkel együU; kovakő-nyílhegyek kerültek elő egy 
thebt-i apogeumból a Lagidák korából, s ugyanolyak sírokból, me
lyekben finom érczmunkák is voltak. Szokásban volt igen régi dol
gokal temetni el a bolt testekkel; sok minden réginek látszik, mert 
feledésbe ment; más egyebek a szartartásokban maradtak fenn, 
mint p. o. a zsidók h'l-késsel végzik a körülmetélést, s a mi egyhá
zunk az olajat és villszt irja elő, ámbár a háztartásban e czikkeket 
már a stearin és a luciJin helyettesítik. Ha valamely városunk fold 
a~á kerülne, az utódok paloták mallett kunyhókat, porezellánokat é:s 
durva cserép edényeket, gőz-gépeket és kezdetleges ekéket, hímzése
ket és rongyokat, ezüstből készűltek mellett czín- vagy fa-kanalakat, 
bortartó tök-edényekd és tömlöket és üvegeket, büdös pipákat és 
illatos vizeket, takarék-konyhákat és po lenta-nyújtófákat fognának 
találni. A Sublicio-hídban, az elsőben, melyet a rómaiak a Tibari
sen építettek, csupán fa-czövekek tartották össze a gerendákat 2). A 
két utolsó osztálybeli polgároknak, Servius Tullius osztályozása sze
rint, nem volt kardjok, hanem rsak hajítódárdájok 3), s az első ércz
paizsról, melyet ott láttak, azt hitték, hogy az égből esett alá (an
c i l i a); az őseredeti szertart.ásokban a bronz-edények kizárásával 
csu pán agyagból készül teket basználtak; s ezek nyilt tfiZön roszul 
kiégetett kézi munkák valának. 'ritus Livius a facialis szartartások
ról szólva emliti. hogy a pap az áldozatot kova-ködarabbal (cum 
sa x o si l i c e o) ütötte le, ~:; megjegyzi, hogy egész Servius Tulliusig 
a fegyverek mind rézböl (om n i a e x a e r e) készültek 4). Pedig 
hát a vasat már az egyiptomi pyramisokban is találjuk. 

l) Magellán-szo1·os, -.yne Rlohard kapitány tanulmányai 1866-69. Con· 
suli jelentls, 1876. aug. 

2) BaUoarausl Diaes lll. 45; V. 24. Plinius, XXXVI, 100. 
1) Ru)lao, Beitrage zw· Vorgeschichte Italiens. - Belflg B. Zur altita

lischen Kultur und Kunstgescltichte. I,ipcse, 187~. 

4) Arma antiqua manus, uogves, dentesque fuerunt, 
Et lapides, ét item syl~arum fragmina rami1 
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'förtineleael6tu mllvek. 
Olaszország hámúJatos érintkezéseket mutat fel a történelem

elötti és az uj idők között. A tavi czölöp-épitmények között réz- és 
bronz-edényeket és eszközöket, üvegeket, feliratokat találtak ; Pe
rugiában és Genzanoban nyers rezet (a es r u d e) ; a bodio-i állo
máson a Varese-tó mellett kő- és réz-apróságokkal együtt száz pénz
darabot a római köztársaság utolsó idejéből; Imola és Faenza kö
zött Tiberius barlangjában bronz-alakocskákkal együtt kezdetleges 
c11erép-töredékeket. Az emiliai terremare-k a dániai tőzeg-lápokkal s 
a schweizi tavi lakásokkal egyezőségeket tüntetnek fel, pedig már 
ott mind a közönséges tölgygyel, mind bronz-müvekkel találkozunk, 
melyek a villannovai és marsabottoi temetökben előfordúlókkal jőnek 
össze, pedig e helyeken már a gazdag etrusk müveltség tárúl sze
münk elé. A római geologusok chronologiai fokozatot állapitottak 
meg az Aequa ApolJinari ülepedési rétegzeteire nézve, hol lépcsőze

tesen egymás fölött fordulnak elő a fogadalmi ajándékok, melyeket 
a buzgólkodók ama gyógyító forrásokba dobáltak, s melyek kezdet
bt>n kovaköböl valók, azutá. n jön a nyers réz (a e s r u d e), majd a z 
a. es g r a v e, s végül különféle csinos müdarabok. 

Midön Mariette Abydosban ásatásokat eszközöltetett, a. munká
sok köszarszámokat használtak. Japánban még most is szárnyas ko
vakö-nyilhegyek vannak használatban, milyen sok beduinnak a lánd
zsája. is. Valószínű tehát, hogy ugyan azon időben elvadult népek 
mellett oly népek is éltek, melyek nem sülyedtek le a vad állapotba., 
s melyek, költözve, magukkal hordozták a müvészeteket, szokásokat, 
erkölcsiséget, az állandó lakás szokását, a családias életet, a szer
tartásoka.t, szóval, a. polgári társadalmat, mely lassanként tökélyesbe
dett, mert az embernél a haladás átszármaztatható, de nem az ál
latnál. 

Nincs-e behizonyitva, hogy mesopotamiai pásztorok és chinai 
tudósok többet tudtak a csillagászatból, mint a.zephesusi és athenei böl
csek? Olaszországban még a Cyclops- és polyphemus-fae vad népek 
éltek, midön Görögország már az O d y ss e a t énekelte, s müvelödé
sök gyors menetet vett, mihelyt előbbrehaladott vidékekről a thes
mophorok állandó házasságokat, törvényeket és szartartásokat vittek 
be közéjök. 

Posterius feni vis est, aerisque reperta, 
Sed prius aeris erat quam felTi cognitus osus. 

Lucretius. 
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A hypotlaeslsek. 
A ma müvek tehát inkább pályafokokat jeleznek az emberi szel

lem haladási utjában, mintsem világkorszakokat vagy átmenetet az 
állatiságból a polgárosodáshoz : s bár"mennyire durvák, azt bizonyít
ják, hogy az ember fölebbvaló a:t állatoknál, mert tud szarszámokat 
késziteni magának s képes czélirá.nyosan múködni , vagyis okos
kodni. Aztán a nyelv ajándéka nem csak felül emeli öt az állato
kon, hanern valamennyitöl meg is külömbözteti ; s ennél fogva már 
bizonyosra lehet venni, hogy egyetlen törzsböJ eredett az, bár weny
nyire elváltozott is aztán a kaukázusi, néger, sárga, rézszínű fajták
ban. A nyelv oly képesség, maly winden elméiödésen felül áll: s nem 
is az elmélödésnek, hanem az öntudatnak köszöni eredetét, mert kez
dettöl fogva az érzéktúli fogalmak s. a logikai erö oly gazdagságát 
tünteti fel, melyet megfejteni lehetetlen. Annál inkább, mert miután 
bizonyos tökéletességre jut, s midön valamely népnél már nem any
nyira az önkénytiség (spontaneitas) mint inkább az elmélödés ural
kodó, minden nyelv veszíteni látszik gazdagságából, s szarvezeti alak
jaiból és finomságából, habár a művelödés elöre halad. Oly gazdag 
és tartalmas lévén, a nyelv nem lehet egyetlen egyed műve: oly 
egységes lévÉn, nem lehet sokak munkája. A külömbözö nyelv-cso
portok lényeges külömbségei nem zárnak ki bizonyos egyformaságot 
azok általános fejlödésében: mintha csak az egész emberisÁggel kö
zös ösztön kormányozni\ a külömbözö nyelvek fejlödését ugyanazon 
törvények sze ri n t. 

A physiologia és philologia, e legújabb és legfüggetlenebb tu
dományok, ugy az ember-fajták mint a. nyelv egységes eredete mal
lett tanúskodnak, úgy hogy ha Moyzestöl meg akarja is valaki ta
gadni a sugalmazottság tekintélyét, nem tagadhatja meg töle az el
ismerést mint hámúJatos és részrehajlatlan észlelötöl. 

A nyelv egysége a természet egységére s a gondolat vagyis 
azon tehetség egységére vall, melylyel a létezöt megismerjük. Hogy 
külömbözök a hiszemek? ez az emberinem szétszóródását bizonyítja, 
egy másik bibliai tényt, mely szarint a nyelvekben is külömbség ál
lott be, midön a hagyományos igazság helyébe a tévely lépett. 

De annak vagy azoknak, kik feltalálták a nyelvet, vagyis be
látták, hogy a nyelvvel ki lehet fejezni az eszméket, miután elóbb 
belátták, hogy vannak eszméink, érzékeken túlemelkedö elmével kel
lett birniok. Már most hogyan egyeztethetök össze az ily szellem~k 

a történelemelötti idök baromiasságával? miképen fejthetö meg, hogy 
a nyelvek anná1 összetételezöbbek minél régiebbek, s hogy a barbá.r 
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népek nyelvében is vannak oly finomságok, melyek a müvelödésben 
elóre haladott nt;peknél feledésbe meotek? 

A tudományt szomjazóna.k nem szabad figyelmen kivül hagy
nia ama nagy k u t a t ó k búvárlatait és hozzáveté1<eit, kik komor ki
tartással fürkészik a végtelent, mt!lyhilz hozzá nem férhetnek; de őriz
kedjék egymástól eltérö sőt egymásnak ellenmondó rendszerekre épü
leteket emelni : és ne akarja elfogadni az anyag örökkéialóságát, az 
önkény ti nemzöd~st, La mark embryologikai lánczolatát, Darwin faj
átalakúJási elméletét, a létért való küzdelmet, a kiválást sat. oly bi
zonyíték kedve~rt, mely maga is bizonyításra szorúl, oly föltevések 
alapján, malyeket oem állapithat meg a tapasztalat, s melyeket új 
tények vagy új t:>sz-okok holnap már elpárologt:\thatnak. Igy csak nem 
régiben Renannal azt vitatták, hogy az egy I slenben hívés ösztön
szerü a sémi nép-törzsnél; mo,t pedig azt bizonyítják, hogy a zsi
dók polytheisták voltak. Még csak a legközelebb múltb'ln is a leg
nagyobb természettudósok sem beszéltek a mérlegelhetet.ltmekröl. Az 
égi testek változhatatlanságára nézve egy századdal elóbb elfogadott 
elmélet helyébe Laplace szép elmélete lépett, ki haladási átmenete
ket és kül:imbözö korszakokat talál azokon, malyeket a szinkép-elem
zés megerősített. Ki rendszt>rekre hagyja. magát, gyakran kényszeriílve 
van kitörülni azt, mit tegnap írt. Igy a vonal, melyet a nap a Her
cules csillagzathoz közeledve befut, egyenesnek látszik, mert végtelen 
kerülék-pályájának ci:ak egy rövidke részét vesszük számításba. Már 
hogyan szerezhetnénk bizonyosságot oly idökröl, midön még nem 
volt meg az egyetlen lény, mely az időről fogalommal és márték
kel bir? 

A történelemnek az embert nem ábrándosan, banern úgy kell 
vennie, a milyen az valósággal. Tulajdonképi és igazi tartalmát uz 
emberiség szellemi fejlődése képezi, melyben az egyéni akaratok, 
bár részleges czélokra. irányúlnak, az egész társadalmi test baladá
sának közös tényezői. E haladás folytonos, dc meg kell azt külöm
böztetni az egyedi boldogságtól. A baladásban az egyesek terveitől 

kölömbözö ok, egy általános akarat nyilvá.núl, melyet nem ismernek 
az egyedek, s mely az egyesek lelkét egységesiti a kosmikus lélek
kel. A r~giek azt végzetnek nevezték, mi nem egyéb volt mint az 
oksági összefüggésből foiyó föltétlen előrendeltetés ; a keresztények 
gondviselésnek, ,.11gyis az ö~<szes eszközök bölcs sorakoztatásának 
egy czélra: a most.ania.k tapasztalati észelviségnek mondják, mely 
ezerint a történet az egyedek öntudatlan, psychologiai törvények sze
rint, de Isten nélkül végbemenő cselekvőségének eredménye, s ta-
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gadják miudnzt., mi az emberben bit ~s szeretet tárgyn. i\linthogy 
azonban mt•gfoghataUan tények helyébe megfoghatatlan ábrándokat, 
titok helyébe titkot állítanak, mégis csak jobb lesz ama felfogáshoz 
ragaszkodni, mely jobban megegyez a többi igaz~ág~~ok összletével s a 
cselekvényak -nemességével. 

Az emlter klvá16sága. 
Még ha a pbysiologusok nem mutatták volna is ki uz ember 

szervezeti külömbségeit, tudja az használni a. tüzet, a~ár fa-dörzsö
lés útján jutott hozzá, akár Prometheustól nyerte, ki az égböl ru
holta azt: bir végtelenü} tökélyesbülhetö értelmi tehetségekkel ; 
nyelvvel, mely lehetségessé teszi a szerzett ismeretek öröklési át
származtatását; érzékfölötti fogalmak kal, melyek szüks.>gesek az er
kölcsi ~s vallásos élethez; van felfogása· a jogró l, a kötelességröl, az 
~rdemröl és annak ellenkezöjéröl: megvan nála a feleJósség érzetc; 
hisz láthatatlan lényekben s a si rontúli életben. Az ösztön nem csal
ja meg az állatokat; ha a jövö érzete és reménye ösztönök volná
nak, miért csalnák meg az embert? 

A barom értelmiségét lehet magasztalni a nélkül, hogy. ma
gunkat lealacsonyitva, el kellene fog11dnunk llZ ember öntudatlansá
gát, vagy a lealázó állat-eredetet (zoogenesis), melyet az ásadék
fajok úgy mint az élök, az öslénytani tények úgy mint a tényleg 
ldt-zö állatvilág egykép megczáfolnak, s mely csak az alaktanra 
(morphologia) támaszkodik. •). Az allatokkal való tesh·ériségtöl a 
zsidóság és kereszlénység egyformán irtóznak, különbRéget téve az 
érzéklötehetség s az értelmiség között, elis merve Istent mint örökké
v~tlót, Ádámot mint idöben korlátoltat, s az emberben az ethik11i, a 
jogi ~s politikai momentumot, vagyis az eredetet és termés~t>tet, a 
szabad~:~ágot s következébkép a felelösségel a s~tját tényekért s 11. 

jogok használatát és a társulási k~pességet. 

A geDesls. 
Nincs tehát okunk megijedni az igazságoktól, melyek veszélyez

tetni látsza.n~~ok vallásos meggyözödéseinket. Az anyug bizonyítékai 
nem tagadjál a szellemet, az ö.ntudatot; kiilómbözö rendhez tartozó,. 

') lsten téglld embené teremtett, én majommá teszlek. Bqo. 
"Az ember mint pbysikai és értelmes lény a természet mllve, minél fogva 

nem csak lóte, hanem cselekedetei, gondolatai, akarata., érzelmei is végzetszarllen 
alá vannak vetve a. windenség szab!lyozó törvényeiu ek." tBilohDer 1 Erő és anyag, 
XX. fej). o,,r,\Íil sterint, a. jog new egyéb mint a.z egyedi ösztönök összhang-tása. 
a társadalmi ösztönnel: sziikségletem percznyi egyezése a.z a faj követelményei vel, 
welyhez, ép moet, tartozom. 
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de összhangzatos igazságok azok. Miként botlást követnek el az ész
szertlség ellen azok, kik minden találmányból fegyvert kovácsolnak 
a hit ellen, szintúgy hibáznak, kik a bibliai állitás bizonyitékáúl 
akarják használni a fölfedezéseket, melyek ellenke:ö értelemre is el
csavarhatók •). A biblia csupa igazságot, de - bármit mondanak a 
protestaosok - nem minden igazságot foglal magában, s szerzöinek 
isteni ihlettsége a hit és erkölcs dolgaira van szoritva. Meg lévén 
erröl gyözödve, a helyett, hogy hirtelenkednénk, legyen türelmünk 
várni, sem meg nem ütödve, sem haragra nem gerjedve. Fölfedezé
sek vagy természetbölcseleti inductiok ellenmondani látszanak a bib
liának ? nem esak bizonyossá.got kell azok iránt szereznünk, hanem 
azt is felderítenünk, vajjon a szöveg jól volt-e értve, s elkülöníte
nünk a bibliai elbeszélést a népies legendáktól, melyekkel gyakran 
összezavarják és kivetköztetik azt természetéből. Az egyház külde
tése abban áll, hogy értelmezze a hitet, az erkölcsök et, a lelkek üd
vességét érdeklö dolgokat; elöirván a hitet a mint az atyák és 
szá1.adok egyérlel mü tanításából kifejlett: de a történelem, a föld
rajz, a régiség-tudomány, a közönséges értelmezés határain túlra is 
kiterjeszthetik kutatásaikat. Miért fosztanók meg magunkat a tudomány 
új segéd-eszközeitöl? Miutá.n a tudomány kimutatta, hogy a világ-egye
tem, a testek sőt erkölcsi és értelmi mivoltunk is sokkal inkább me
chanikus elv szabályzata alatt állanak, mintsem azt elöbb hitték, az 
értelmi haladással az orthodoxok is megváltoztatták nyelvezetöket. 
Eleintén szoros értelemben vették a genesist ; azután egy atyát is
mertek fel abban, ki gyermekeihez a kor nyelvén beszél, de aki te
hetségekkel ruházta. fel öket, melyek fejlödnek és szabatosabb kifeje
zésekre képesitik azokat. Értelmes, bölcs egyének állitják, hogy a. 

1) Cuvier s mi, a utána., azt állitottuk, hogy az ása.dék ember nem létezik: 
"A téuyekbeu csupán a.z igazság keresendö: ki fél vizsgálni azokat, nagyban 

elárúlja, hogy nem biztos elvei felől. . . . Az igazság magasabb ismerete összhan
got fedeztet fel amaz ah\.rendelt igazságok között, melyek elsö tekintetre ellenmon
dóknak látszhatua.k ... Az emberi elme hajlandó megállapodni egy roszúJ föltett 
kérdés mellett." 

n Minden, gtínyosan tárgyalt kérdésben nagyobb elönye va.n annak, a ki tá
mad, mint annak, a.ki védelmez •... Semmi sem képesebb nevetaégessé tenni va
lamely dolgot az emberek elatt, minl ha figyelmeztetik öket, hogy ama. dolog más 
emberekre nézve komoly és fontos: mert mindenki saját feusabbségének nyilváu
való jeiét látja. abban, ha. mulattatja at az, mi mások elméjét elfoglalja és uralko
dik a. felett. . . . Anna.k, ki az iga.zságot asziutén keresi, ma.gát a. nevetségest is 
sza.bad vizsgálatnak kell alávetnic, a. helyett, hogy visszaijedne a uevetségestal." 
JlaDzoal. 
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biblia nem határozza meg az ember teremtésének idejét, hanem igen 
is úgy beszéli azt el mint az egész emberi nemre tartozót. A ké
söbbi esem~nyek elöadásában a választott nemzetet értette, péld:í.úl 
mikor a vizözönt általú.nosnak mondja, s minden n~ppel építteti a 
tornyot. A hit egyetlen teremtést mutat fel: a történelem egyetlen 
elsö embert; mindnyájan Ádámtól származunk, de talán nem mind
nyájan Noetól 1). 

Az emberi nem bölcsöjét a nagy ázsiai fenaikra helyezik, me
lyet dél-keletröl és dél-nyugatról a Himálaya, nyugatról a Bolor, 
észak-nyugatról az Ala-tau, északról az Altai, keletröl a Kin-Kan, 
délröl a Felinan és a Kuen-loun környeznek. Egyedül ott találkozik 
az emberi fujták (race) három typusa, ott a nyelv három alap
alakja, a cbinaiak és siamiak egyszótagos, a malájok és ongro-japá
nok ragasztékos, az árják hajlító nyelve 2) ; onnan származtak hoz
zánk a házi állatok és a gabona-neműek ; onnan a külömbözö faj
ták, malyeket az öröklés, a keresztezödés, az éghajlat befolyása kö
vetkeztében külsö, bonezszervélet- és kórtaní jellegek elütökké tettek 
egymástól. 

S az egyetemes történelem, midön kimutatja, hogy az ember 
ti:ikélyesbül, ezáltal a leghathatósabb tiltakozásúl szolgál az atheis
mus ellen, mely minden alap nélkül szükségképen örökkévalónak 

l) Multa in scripturis sanctis dicuntur juxta opinionem illius temporis, 
quo gesta referuntUJ·, et non juxta quod rei veritas conti1Jebat. Sz Jeromos in 
Jeretn. XXVII. 10. ll. Math. XIV. 8. Szent Tamás gyakran mint vitatás alá. nem 
esbetil elvet alkalmazza, hogy secundum opinio11e111 populi loquitur Scripturrt. 
Al1onnan Duto, Purg .. IV: 

Per questo la Scrittura condiscende 
A nostra facultate, e piedi e mani 
A Dio attribuisce ed altro intende. 

A. csillagászok most is azt mondják: a nap felkel, a csillag lemegy, sat. 
A jezsuiták g)·a.kran visszatérnek e dologra Etudes ,·eligieuses czimli becses gyOj· 
teményökben, f6leg az 1865 octob. és 1868 a.prilisi számokban s a Revue des 
q~testions scientijiques-ben. Lásd Dlég r. Vlgoarou abbé, La cosmogonie biblique 
d' ap,·es les Peres de l' Eglise; Ch. De la VaUéo Poasslo, J,a cel"titude en géologie. 

2) Müller Miksa, azon kérdést állit va fel, vajJon minden emberi nyelvre 
nézve elfogadhatunk-e egy közös eredetet, haboz;\s nélkl!! felel "Elfogadhatunk ..•• 
Vakmer6 dolog külömbözll és független kezdeteket tulajdonitani a nyelvnek, mielött 
csak egyetlen érvvel is rendelkezhetnénk, mely meg;í.llapitaná az ily külömböz6ség 
szükségességét: ~ a nyelv közös eredetének Jehetetlen~égét eddig még senki nem is 
bizonyitotta be." Seience du langagt, Paris lg6(. 35(. lap. S a 366·ik lapon el· 
ismeri az embe.riftij egységes eredetét és "ha e hiszem megerllsitésre szorúlna, fel· 
találta volna a1~t Dat·w.in munkájában A fajo!· n·edetl.rlil. u 
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hirdeti az anya.got, s az atomistikus tanokkal szemközt., melyeket a 
DPmet iskola birdet s egynémely olaszok visszhangoznak. Mi nem 
akarunk itt theologiai munkát végezni ; de úgy látszik nekünk, hogy 
nem létezhetik törtéw·lem és míiveltség, ha nem ismerjük el az em
beri nem egységét, melyből millt kút főből ered az általános testvé
riség, a jog, az igazságosság. Küszöböljétek ki azt, s nem marad 
egyéb hátra, mint az erősebb önkénye. 'fagadj:í.tok az emberi faj ál
landóságát? ám ha csupán a typusok és fajták tökélyesbitésére leg
alkalmasabbakat akarjátok a kiválás elmélete szerint valaminek nézni. 
úgy megszünnek a gazdászati és erkölcsi törvények, kárhoztatás éri 
a szeretet szellemét. mely korunk legszebb vonása., s mely a .Kiki 
magának'' -féle elmélettel szemben ama parancsot állítja fel .sze res
sed felebarátodat, mint tenmagadat." Ha. fajunk csak esetlegesen 
nyerte mostani megállapodottságát egy kifejlődés által, melyhez a 
baromiságból jutott, s melytől az életi erő segélyével ismét maga
sabbra fog emelkedni, úgy engem semmi sem fog a magamhoz ha
sonlókhoz kötni inkább mint a majomhoz vagy a varangyhoz: nem 
fogom táplálni a sziíkölködöket, nem támogatui a bénákRt, a nyava
lyásokat, a koldusokat, kik ismét csak nyomorúltakat nemzenének, 
és szaporitanák a szenvedök számát; nem az alacsonyabb állású nép
ség, hanem csak a magasabb oRztályok lennének ez esetben töké
lyesbitendök. Nem, ily tanok mellett a történelem semmivel sem já
rúlhat amaz újból rendezésbez, mely után a titrsadalom szorongva 
epedez a folytonos gazdászati, ipari, politikai és vallási rázkodások 
között. 

A tudomány haladtával el kell-e dobnunk azt a könyvet, me
lyen annyi századok óta alapúlnak a legmüveltebb népek hiszeme i? 
Ám jól, hagyjuk figyelmen kivül ann ak isteni tekin tP ly ét! ·de vajjon 
kell-e magunkat igazolnunk, a miért főfő történelmi okmányúl fogad
tuk azt el? Ime annak menete. 

A btltUal tirtéaet. 
Mintbogy semmiból semmi sem lesz, a biblia egy · személyes 

teremtöre utal, ki terv· sze ri nt és czéliró.nyo~an teremti a mi odensé
get. Teremtés-napjai évszázadok ezrei, de a rend, melyben azokat 
egymásután Rorakoztatja, nem ellenkezik a tudomány szavaival. Első 

napon a chaos uralkodik : azután, miként az ujabb rendszerekben, 
jő a világosság, mely fény-rubába öltözteti a napot és csillagokat: 
lassan lassan elöállanak az állatok az eredeti teremtés elemeibőL 
mig végre az ember-párt alkotja Isten, egyedüli törzséül ama fának, 
melynek ágai az egPsZ földet befedendók valának. 
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Isten az állatokat az ember elé vezeti, ki míndeniknek meg
felelő nevet ád. Igy gyakorolja az észt és a nyelvet, megklilömböztetö 
két nagy képességét: gondolkodva, megérzi a teremtőt: szemlélve a 
teremtettet, észre veszi, hogy magán kivül is lt>tezik valami. 

Az ember értelmes és szabad vala; müködnie kellett tehát, 
n1~ro ösztönnél fogva, hanem tudatosan és akarat szerint. Sznbad volt, 
de a rend határai kö1..ött; azt kellett akarnia, mit Isten akar. S ez, 
kisérletül. egy"'tlen tilalommal áll eléje. Ö ezt megsérti: s ekkor ér
telmét homály fogja el, esze meggyengül, akaratában az ötlszhang 
megzavarodik. 

E p~rc1töl kezdve, hogy bukásából újra felemelkedhessék, fá
radságos küzdelem vár az emberre, ki ve1 ejtékező arczczal hódoltatja 
meg a természetet, tökélyesbiti magát és azt, mi öt környezi. s bízik 
egy igért megváltóban. 

Némely ös hagyomáoyokat, példáúl egy nagy vizözönröl, egy 
bárkáról, mely magas hegyeken megmenti az emberi-nem s az ál
latok maradványait, igen régi, nem bibliai okmányok is megőriztek, 

melyek most kerülnek napfényre. 
A patriarchák hísznek a teremtő és fenntartó Istenben; tiszte

letben tartják a természeti törvényt, büntetéssel járónak az engedet
lenséget; bizonyo~ szartartásokat gyakorolnali; engesztelő és égő ál
dozatokat mutatnak be; megazentelik a szombatot. E bit, mely csupa 
bizalom és engedelmesség lsten s az ő eredeti és folyton megújúló 
kinyilatkoztatása iránt, támogatja az észt, miként az emlékezet tá
mogatja az értelmet; az ért,~lmiségnek önkénytes , szabad megegye
zése az a kinyilatkoztatott igével; hit az a csodákban, melyeket el 
nem fogadni nincs semmi okunk, ha elfogadtuk az első csodát. 

De a teremtés eszméje homályba borúl. Az ember csupán az 
ész segélyével nem képes újból felemelkedni az első, föltéUen, szük
séges lény fugaimához; szemlélve a. tüneményeket, bá.múlva az egek 
pompáját, másodrend ü okokat kezd tiszteletben tartan i ; a hagyomány 
daczára, az istenség általános érzete általáno~:~ tévedés forrásává vá
lik termész-atimádá.sba, mindeuistenlésbe, kifolyásirendszerbe, emberi
tésbe, vagy kételvis,.·gbe menvén az át, hogy meg lebessen feiteni a 
jó és rosz létezését; az ember magához vagy a világhoz hasonlónak 
képzeli a.z Istent; lelket tulajdonít a teremtett dolognak, vagy ebben 
személyesiti Istent, isteniti az égi testeket. De mindenütt, még az 
Ovid-féle kevésbbé észszerii polytheismnsban is található egy legfőbb 
istenség. 

N em v ott tetd't többé elégs,:ges az f'm bl"ri Prtelemnek a jó is-
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merete, sem az igazság, melyet Istenben, önmagában, a világban lá
tott; kelett tehát, hogy egy legfőbb tekintély érezhetőleg eléje szabja 
az erényes cselekedetet, mi a tizparanes által történt. 

Ime egy másik történeti genesis, melyet IJem tudom miért 
kellene gúnyosan kizárni ama számos hypothesisek közül, melyek se
gélyével a tudomány nem csak a világ, hanem a gondolat, az isme
ret, az én és nem én eredeteit is fürkészni igyekszik. 

A keleti gondolat, nem ismerve idő- és térhatárokat, a pantbeis
musba tévedett: mely ezerint, állomány-egység mellett külömböző 

alakokkal, minden isten csak az Isten nem. 
A görög bölcselet a természeti kifejlődést a házassággal, a 

maggal, a töjással jelképesiti, de nem kutatja az elsö okföt ; miért is 
zavar és képtelenség nz eredmény. Erősebb szellemek az anyagban, 
a vizben, tűzben, számokban bennrejlő erőket képzeltek; de hogyan 
foglalta el mindenik elem az állást és vállalta el a tisztet, mely azt 
megillette? Ilynem ü kutatásokban kifáradtak a különféle iskolák, s 
egy demiurgost vettek fel, ki rendezte az anyagot, a chaost, anélki\1, 
hogy kutatták volna, honnét jött az a demiurgos. És nem jutottak 
el a tartósság és a tér fogalmához, mit sem tudva az örökkévaló
ságról és a végtelenségrőL 

Hanem altalános volt nálok a vélemény egy arany korról, mely 
után az ember hanyatlásnak indúlt (mox daturos proJem de
t e r i o r e m); azonban valamennyien (talán az egy Pliniust kivéve) 
magasztalták annak természetét, ellenkezöleg a. mostani bölcselettel, 
mely a majomtól származtatja. azt, s minőségeit a baroméival akarja. 
hasonita.ni. 

Ezzel már elértünk a történelmi időkhöz, a. chronologiához, a 
hol nincs többé szükség a hitre. De ama könyvet .követve a legne
hezebb problémák marülnek fel s nyernek gyakran megoldást. Mi
ként szülemlik az igazságosság eszméje? Az ember az egoismustól, 
melyet rá nézve természetesnek mondanak , hogyan juthat el az al
terismushoz, melynek feltalálták a nevét, de okát nem tudják adni ? 
Ha mindebben csak biologiai törvények uralkodnak, úgy nincs többé 
állandó, határozott, szokásoktól független, azokon felülálló, azoktól 
különbözö jog, mely ítéletre képes volna. 

Némely .kiváltságos fajták egyede civilizált emberré lett. Ez 
csak véletlenül történt: lehetséges vala e dolognak nem is történnie, 
s az ember megmaradhatott volna a nem beszélő állatiságban, vagy 
pedig egy más faj emelkedbetett volna e magasságra. Mily absolut 
erkölcsiség volna lehetséges egy fajra nézve, mely igy alá van vetve 
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a forgandóságnak? Tehát csak egyetlen elv maradna fenn , a speci
ficus hasznosság: a győzelem teremti a jogot: a kötelesség nem 
egyéb, mint a faj szerint való élés szükségessége. A társadalom er
kölcsi törvényekké változtatta át a faj ezen szervezeti szükségességeit. 
De ki kötelez minket azok megtartására. 

Ha, hogy az első ásványi jegeczetedésröl az emberi hősiesség

hez érjünk, az erök és tünemények meg nem szakított, gépies vagy 
erőtani szükségszerüség szabályzata alatt álló folytonosságát kell el
fogadnunk, ugy nincs többé igazságosság, mely szabályozná a társa
dalmi tényeket s melyet az emberre rá lehetne erőszakolni: nincs 
semmifél~ jognak többé tárgya és alanya: ha az ember története 
csak a physika egy ága, ha az ember pusztán természeti tünemény, 
melynek paránya nem bir több joggal és nincs kötelességeknek alá
\'etve inkább mint az ásványi molekula, mely bizonyos föltételek 
mellett jegeczesedik, ugy niocs többé történelem ; az erkölcsi rend 
ily módon összezavarodik a physikaival, melyböl származik. 

Azt gondolhatná az ember, hogy, komoly elmék között, létre 
jöhetne a meggyözöd~sben való egyetértés, főleg minthogy ama té
vedrsek józan elmék tévedései ; ahelyett azonban elkeserednek a vi
ták, mert mindkét fél képzelő tehetsége átalakítja az ellenfél okos
kodását s nagyitva tünteti fel ugy annak fogyatkozásait mint a ma
gunk érdemeit. A vitatkozás, ha szabadulni tud a czivódás, epéske
Ms, tulhajtás szellemétől, előnyös dolog, mert egyesiti az elméket. 
hogy szeHöztessék a tévelyt, keressék sz igazságot, s mindinkább ki
zárják a csalódást a végokokra nézve. Folytonosság igen is van, de 
az nem az állomány, banern a törvény folytonosság&; vagyis a lé
nyek s a tünemények rendjei között létező külömbség a törvény egy
forma haladásliban van megőrizve. 

Ez elemeket, melyek mind•·n polgári történelem elemeit képe
zik, összegyüjtöttilk mi itten, nem annyira önigazolásunk végett, 
mint inkább hogy megvilágitsuk a. szellemek mostani müködésének 
irányát és eredményeit. Ám, ha a min.dent újitani akaró riszketeg 
arra birna minket, hogy megtagadjuk azok ~rdemdt, kik benniinket 
megelöztek, ezek felkelnének sirjokból s azt kiáltanák: H á l á t
l~tnok! 

XIX. 20 
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xxm. 
Politika és morál. 

A történPlem az embert érdeklő tanúlmányozásábn.n nem kiilö
niti el egy mástól az erkölcstant, a politikát, a jogot. 

A múlt század awn flolgozott., h•)~y a világi bataimat el!yen
lösitse a köúpkorban felülkerekeilett egyházi hatalommal, világiAsilva 
ar. intér.ményeket, csökkentve az egyház társAdalmi tev~kenységét a 
nevel~s. a jót~konyság terén, s rendelett>k és megszoritások sE'gélyé
vel sikerült föléje is emelni azt; az uralkodókat, kik minden tekin
t~lyt m1Lgukhoz akartak rAgadni, támogatták a böl('selők vkoskodá
saikkal, hogy megfosztva attól a papságot. az államban összpontosít
stí.k azt. Miként egyének, egyetértve, alkotják 11 csaiádot, az első szük
séges lársadalmat, ugy sok család, egyesülve, képezi a községet, sok 
község az államot, a n(·lkííl hogy egyik a mtisik1Lt megsemmisitené. 
Az állarnnak az volna dolga, hogy fpj)eszsze, g)·ámolits.L a jogokat, a 
kötelességeket, az emberi tényeket ; biztosítsa a szabAd tev~kenység 

gyakorlatát; czéljáúl egyenesen az igazság érvény re juttatását tekintse. 
Az államnak tehát mindig a világi urulom lula.jdonitmányainak kor
látai között kellene maradnia, az egyházra bagyvn azt, mi isteni és 
örök; mig a csK!ád ezeket is, azokat is átölelte. A helyett, hogy 
összhangba hozták volna a t.agok szabadságát az állam egységével, 
önrzélú, legfőbb lénynyé, nz egyedek, a ('Salád. az egybtíz kén.vbirá
jává változtatták át a.z államot .. 

A nagy forradalom ily cúlra szolgált. Viss1.aéh·e az elvont 
elvekliel, 1t szabadságot az egyenlöségf!el belyettesitette, mely nem 
követelt megelőző politikai neveltist. mely félt~kenystiget. támasztott 
a. hatalmi körök között, egészen anyagi fogalm11.t adott a tulajdonról, 
megvetésbe juttatta a személyi jogokat, számjegygyé ttive az egyedet, 
melyet semrniWe erkölcsi kötelékek nem fűznek a hozzá hasonlók
hoz, hn. csak nem 11. rendeleteken alapulók. Ar. uralkodók soha sem 
voltak korlntlanabbak, mint mikor, az egyenlőség czimén, eltörölték 
a ('salád, n. községek, az egyház, a tartományok, a müvészi- és ipar
társúJatok kividtságait. 

De a1. állam nem n z egf>sz t.tirsadnlom, hanem ennek csak jogi 
szarvezettel biró ala.kj<L. Csirája. az emberi egyed, s fogai ma az egyedi 
társríl<í:-képesség megfigyelt elemt;re vihető vissza., minélfogva a pol
gt\r és az állam között nincs más külömbség, mint az, mely van az 
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egész és rész között, s ugyanazért nem állitható fel elv-külömbség 
arra nézve, mi a két jogi személy külömbözöségével összeegyeztet
hető. A társadalom nem olvasztja magába az egész embert. Az em
ber a társadalomban él, abban futja világi pályáját, de a mallett 
saját személyiséget, akaratot, öntudatot őriz meg, malyekre a társa
dalmiaktól külömbözö jutalmak, büntetések, rendeltetések várnak. 

V antura atya úgy látta, hogy, a társadalom elkeresztényteleni
tésével, a mostani rendszerek a bölcseleti rendben az észelviségbez, 
az erkölcsiben az érzékiséghez, a családiban az egyediességhez, a 
gazdászatiban a közösségbez, a vallásiban a caesa.rismusboz, a poli
tikaiban a kényuralomhoz szegódtek. 1) 

Azután szükségesnek látták féke1mi az uralkodókat, s alkot
mányokat léptettek életbe. Példányúl az angolt vették; de mig az 
angol népnél történelmileg s a régi mentességeket tiszteletben tartva 
fAjlödött az, az ujitók oly országokba vittek be ahhoz hasonlókat, 
boi a rendeleteken kivfil semmi más alapjok nem volt. 

Egy oly kormány helyébe, melynek alakúJási e.zélja az volt, 
hogy védelmezze az egyént az összesek egy~sületében, s hogy min
denkinek biztosítsa a jogot embertársa sérelme nélkül ugy eszközölni 
a jót amint akarja és tudja, az egyes polgárokéitól külömböző söt 
olykor azokéival ellentétes jogokkal is felruházott államot léptettek, 
mely a francziák által kihirdetett emberi és társadalmi jogokon ala
púlt, a mivel nem tettek egyebet, mint hogy a fejedelmek mindenba
tóságá.t a miniszterek és parlamentek mindenhatóságává változtat
ták át. 

Igy állottak a dolgok e század elsö felében, s a történelem a 
királyokkal kevésbbé foglalkozott mint a miniszterekkel, kik egyfor
mán kormányozhattak még ha gyermek, nö, vagy egy eszPlős volt is 
a király. 

Gyakorlatilag véve a dolgot, a 48-iki forradalmak is csak ke
vtSssel eredményeztek több jót, s igy folytonos volt az elégületlenség, 
betöltbetetlen ek a remények; alig történt valami változás, mindjárt 
egy másiknak érezték szükségét, s vagy a kabinetekben készitették 
azt elő, vagy titkos egyetértések útján. Hirlapirók és ügyvédek ke
rekedtek fellll ; gomba módra szaporodtak a lyrai értekezésekben rög
tönzött elméletek; megeredt a rosz nyelv mindaz ellen, ki kormá
nyoz, mintha tetszetős dolog volna a kénytelen engedelmeskedés 
olyan irányában, kit megvetünk mint tudatlant vagy romlottat; foly-

1) n potet·"e politt"co. 
20* 
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ton folyvást átalakításokon törték az emberek fejöket, s haladásnak 
kereszteltek el minden újítás t, és S?.R bad el vüségnek minden ellenzést; 
feledve, hogy minden országnak olyan kormánya van, a milyet ér
demel, s hogy egy népet erkölcsei tesznek szalladilá, nem pedig a 
szenvedPiyek é.~ tudatlanság által tévntra vezetett közv~leményen ala
puló törvények. 

Láttuk, miként bukott meg Franczia.országban, valamennyi tár
sadalmi szenvedélyek e klinikájában, minden rendszer; l. Napoleon 
dicsőséges kényuralma ép ugy, mint a restauratio alkotmányos kor
mányzata, a Coovent despotismusa ugy, mint a Consolatus fékezet
lensége, a határtalan hódítá.~ ugy, mint a minden áron VRló béke, a 
socialistn köztársaság ugy, mint a humaoitariu;; császá.rsiÍ~. Nem: n. 
szabadságot nem az alkotmány, nem parlament, nem választások, 
nem hirlapok teszik : az kell ahhoz, hogy tevékenységi- és jog-körén 
belül mindenki mindenütt és mindig szabadon mozoghasson. 

A szabadság cuitusának csa.k ugy megvannak a maga hypokri
tá.i, miként minden miÍs cultusnak, s azok a népet souverainnek 
mondjó.k, hogy megcsalják azt ép ugy, mint a sou\·eraineket; azt 
mondják neki, egy fokon áll a nemesekkel, a ga7.ilagokkal, a tudó
sokkal, az Istennel, hogy kiöljék hPlőle amaz ainrendeltség érzetét. 
mely akudályozza a leala.~'sonyodást mert me,rszabja a határt a med
dig ar. ~lávetésnek mennie kell. A nP.p souverainsége rlogma, de ép 
oly elvont milyen a társadalmi szerzödús; s eddig mPg senki sem 
ha.táro:~,ta. meg, miként gyakorlandó ar., söt mP.g csak azt sem, mi
kéot lehet annak kifejezé~t adni. Ki az ~sz és igazságostlág szabály
zatától függetlenitett föltPtlt>n uralomúl veszi ar.t, P.p ugy tesz, miot 
azok, kik mPg Cl'lak nPm régibeo kénybatalmú királyok elött. borúl
tak ar<' z ra; ellenben megtámadják azt., kik, a birlapok sokastiga s a 
vitatkozások bosszu~ága szerint mérlegt>lve a szabadságot.. hatalomra 
juttatják a piaczot a laoács, a páholyokat a sr.ószék, a til.kos össze
jöveteleket a köz-gyülekezetek, a Iármázók kis csoportját a törvényes 
képviselet, Pgy hirlapíró MvRjságát egy kPpvisPlö vagy biró felelős

sége felett. 
Szabadság helyett a nyers erö uralkodik n em csak ott, hol 

fegyvrrrel tukmálják az emuerre a jobbAt, hnnem ott. is, hol a kP.ny
ba.talom a nagyobb szám kezébe van letéve, minél fogva a csekély 
számú tisztességeí'ek és a gondolkodók háttérbe l'Zorúlnak e. csel
szövő, a megvásárolható, az elámított előtt. A zsarnokság mindig 
zsarnokság marad, akár a. szent officiumtól , akár a. rendőrségtől, 

akár a közvélemény fölött királykodó .ama beréltektől ered, kik ül-
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dözökké, száműzökké lesznek, midön a szuronyok királyai megszün
nek azok lenni, s kik, a mint tágúJnak a kormányi kötelékek, bé
kóba ver!k a gondolatot a lármás türelmetlenséggel s az által, hogy 
megtámadják az embert becsületében és lelkiismeretében ; erőszakot 
követnek el a közakaraton titkos társulatok, párbajok, szabad CS!Lpa
tok segélyével; alatlom ös árúlkodásoknak vagy arrzrítlan hercze
hurczáknak teszik ki az embert, ki bir annyi bátorsággal, bogy ész
szerűleg és állhatatosan balad a maga útján, nem ijedve vissza sem 
az ellenségek börtöneitöl, sem a testvérek igazságtalanságaitóL 

A forradalem. 
Harmiurz ére annak, hogy a forradalom, melyet egy perezre 

elfojLottak a szuronyok és vértörvPnyszéliek, lesr.abadúlt lánczairól; 
azóta felülkerekedett a szám, vagyis az erősebb joga; a folyvást 
szaporitott hadseregek tartlisa kimeritette a kincstárakat, 1:1 mégis 
mindenfelé napi renden vannak a zavargá.sok, felkelések s amaz 
eszelösségt!k, melyek forradalmi korszakban ragályosakká válnak: 
kormányzókat iiztek el ismét és ism9t és öltek meg l); fejedelmecs-

') 1848, jun. merénylet a porosz herezeg (most Vilmos császár) ellen Min
denben; 

J 849, Pell~grino Rossi és sok miniszter megöleté8e. 
1852, merénylet az angol királyn3 ellen ; pokoli gép, melyet Ma.rseillebea 

fedeztek fel UI. Napoleon utazása alkalmával. 
1853, az osztrák császárt a magyar tibényi megsebzi. 
18!>4, a párm:li berezeg gyilkos kéz áldozatá.lÍl esik. 
lj:\!)!), Piauori Napoleon ra 13; 57-ben egy másik összeesküvés, aztán !>8-ban 

az Orsini-félé. 
1856, merénylet Jsabella, span)·ol királyn3 ellen; Agesilao Milano megtá

madja II. Ferdiuaudot, Nápoly királyát. 
1862, Becker, tanuló, Badenben, kétszer lö a porosz királyra auélk~l hogy 

talál ná; a tanúló Brucios Görögország királyát veszi c zél ba. 
1865-ben JJincoln, az Eg:vesíilt-Álllunok feje, orgyilok alatt vesz el; szint

ugy 1867-ben Lopez, ftlontevideo kormányfeje; l 868-ban Mibály azerb fejedelem; 
1872-ben a perui ködársaság feje; 73-ban a Boliviaé; 75-ben az equadori közlár
saeágé; 77-ben marénylet a paraguaii ellen. 

1866-ban merénylet a czár ellen Pétervárott, 67-ben ugyanaz ellen Párizs
ban, aztán ismét 79-ben. 

1871-beu Amedeo, spanyol király ~llen; 
1878 m.ij. merénylet Hödel s juniusban Nöbling részér31 a német csaszar 

ellen; Octob. 2 :S-én Moncasi a spanyol királyra 13; nov. 17-én Passauante Umberto 
olasz királyt támadja meg Nápolyban; deczemberben Anglia királynéja fenyeget3 
levelet kap. 

1879-ben kitlönféle más ILlerényieteken kivíil, szeptemberben a. szultán, de
ctemberben a c~_ár ellen történt olyan. 
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kéket és köztársa.ságokat fosztottak ki; példátlan vérontások fordúl
tak elő; fejetlenség és kénJllfBlom váltották fel egymát:t. · S mindezt 
szülte, vagy előmozdította, vagy helyeselte, vagy legalább mentegette 
a sajtó bizonyos része, mely nem ismeri az igazságosságot és erköl
csiséget, mely megfosztja a birói hatalmat tekintélyétől, kárhoztatva 
azt még azon tényekért is, melyek a társadnlom védelmére szol
gálnak. 

A franczia legitimisták voltak azok, kik leginkább ohajtották 
az átaJános szava7.ást, abban bízva, hogy ily úton a nemzet vissza 
fogja hívni az el ü zött Bourbonokat. III. N spoleon ügyesen felhas z~ 
nálta azt a maga javára, s az időtól fogva eszközül szolgált az nem
csak arra, hogy megrendszabályozzák a forrongásban lévő népeket, 
hanem arra is, hogy felbomlaszazák a rendet, s egyik úr helyébe má
sikat ültessenek; még a. nyugodt Nizzát és Savoyát is megkérdezték, 
olaszok akarnak-e maradni vagy francziákká lenni; az szantesitette 
III. Napoleon tényeit kevés hónappal azelőtt, hogy ugyanaz átkot 
mondott reá; másutt a percz szenvedélye-, a félelem-, az öröm-, a 
barag-szülte káprázat, vagy a változáson kapó pórias ízlés segélyével 
valamely nagyravágyó karjai közé dobja az az országot, mig a nép
vezérek a növekedés eszközéül használják azt fel, hogy beolvaszszák 
az apró államokat s hogy az anyagi hatalom, s az ágyúk és pánczé
los hajók beszerzésére szükséges pénz segélyével három vagy négy 
óriási államot csináljanak Europából. Ki biztosit, hogy a népszava
zat oda nem csatolja Belgiumot Francziaországhoz, Hollandot és 
Scbweizot N émetországhoz, Szerbiát Oroszországhoz, Sicziliát Angliá.
hoz, vagy hogy Irlandot el nem szakasztja N agy-Brita.nniától, Ma
gyarorszÁ-got Ausztriától, Ticino és Genf cantonokat Schweiztól? 

KözmUDkák. 
Az állam már előbb is folyvást nagyobb és nagyobb tért fog

lalgatott a tulajdonképen a családokat s a terjedtebb családot, t. i. 
n községet illető tevékenységi kör határain belül ; magáboz ragadta 
a gyermekek nevelést>t s a jogot azok alkalmazása iránt. Az állami 
tevékenységet még inkább növelték, és sürü nemzetközi viszonyokat 
s nagyobb központosítást szültek a vasutak, melyek rögtönzötten 

Megjegyzésre méltó, hogy Passanaute hivatalos védelmezője egy oly vétségre, 
welyet nem lehetett s az illelö nem is akart tagadni, meutséget a birlapoknak a 
hatalom s a hatalom képviselője ellen naponként intézett tá~adáeában. keresett. 
A megvetés és gyülölet énelmei, melyeket folyvást szila.nak, arra. birjá.k az &mbe
reket, hogy oly tetteket kövei!Senek el, melyek kifejezik azokat. Ily értelemben tud· 
ták oe bíiuül egykor a jezsuitákMk Clément és Ravaillac gyilk088ágait. 
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roppant nyereségekkPl jái·va, egy új aristohatiát teremtenek. A for
galomnak 160,000 kilométernyi van olyan átadva Europában, 16,000 
Ázsiában, 3000 Afrikában, 4500 Oreaniában, 150,000 A meriká.ban, 
mely a vasútt.al összekötötte a két tengert, várvl\ a perczet, midön a. 
kere~ztülmetszendö pllnamai földazoroson át .-gybe-kevercdnek 
m~ok vizei: mig a. Sárga folyó, a Ganges és a Mississippi hullámait 
gőzhajók szeldelik. 

1877 után nagy gözöeökkel tettek kísérletet, melyeknek az nia
sokat, megkiméh·e öket az átszá.llástól, Londonból egyenesen Mel
bourneba és Sidneybe kellett volna vinniök. E rzélra most Glas
gowban O r i~ n t-et épitik. me ly nagyságra a G r e a t E as t e r n
nel s a O i t y of B e r l i n-nel vetélkedik : teher-képessége 9 500 ton
nányi; útját a sz. Vineze- s a Jóreményfuknak veszi, a Suezi csa
tornán át tén·e vissza: van négy árborza, három va.s-hidja, 113 
szakasza: nyolezszor fordúl évenként: s 120 elsö, 130 másod, 300 
harmad osztályú utast fogadhat b~>. 

A bámulatos szállítási könnyűség igen nagy lendületet adott a 
forgalomnak; a gondolat a táviró sz~ royain az Oceán alatt vette 
röptét; az emberek közelebb julot.tak egymáshoz ; az é b ség pusztítá
sainak és sok egyéb esapásoknak elejök van véve, habár még eddig 
nem sikerült kitalálni, bo~yan akadályozzák m"g az áradásokat, a 
ragályos betegségek betörését, az évszakok szabnlytalanságlit. A me
chanika terén történt haladás lehetségessé· tette meseszerü ru unklila
tokat bajtani végre s az ember szolgálatára. krnyszeriteni a termé
szetet, óriási tervek szülöjévé tévén korszakunkat. 

Vasutakkal akarják átszeldelni Afrikát és Oceaniát; csatornát. 
nyitnak a Kaspi- és az Azowi tenger kö7.ött.. Stanley Henrik ösztön
zése folytán. ki Livingstont kt>resve keresztül hotolt Afrikán. Angliá
ban 60 milliónyi t.őkével egy társúlR.t alakú!, hogy vasutnt hozzon 
létre, mely a Zambeze folyótól kiindúlva összekösse ezt a 400 mér
fóldnyi (olasz) távo)~ágban fekvő zanzibar i partok kal, érintve a 
Njassis-tó partvidékeit Tervben van Spanyolország bárom-szögezési 
hálóz;,tá.t összefüzni az afrikai cont.inenssel : ami azonkivül hogy 
szabatositaná a két szárazföld térképeit, arra is szolgálna, hogy meg
határozzák a legnagyobb délköri ívet., mely a Scotia északi r~szén 
fekvő Sbetla.nd-szigelektől a Sa.baráoak vinne. A Zuider-see kiszári
tátla vetélkedik a Fucino-tóéval. 

Zirzavarek. 
Követkeúskép le kellett tenni u. iakarékosságról, mire a reg1 

kormányoknak föfö gondjuk vala; szokásba vették azt az államot . . 
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vagy községet nevezni virágzónak, mely minél többet költött, vagyill 
mely minél többet esikart ki alattvalóitól, s dicsérni a minisztert, 
ki nép-boszantó és erkölcsrontó új adókkal 1) egyensúlyba tudta hozni 
a bevételt a kiadásokkal ; ingósági- föld- nemzeti-hitelintézmények
hez, kölcsönökhöz, sorsjátékokhoz kelldt folyamodni, melyektöl sar
kalva a nyereség-vágy megragadta a társadalmat kezdve a legalsóbb 
osztályoktól a hirtelen milliókhoz jutott szerencsefiakig. Bank-ügyek 
társadalmi igazságtalanságokra és háborúkra BzolgíLHattak okot, mi
lyen volt a mexikói ; a nyerészkedés lett az ifjúság elsö foglalko
zása; a börze volt gymnaziuma; az évjáradékokról Bzóló jelentés az 
újságuk legérdeklöbb része. A pénz tehát kény-hatalommá lett; oly
kor azonban összeütközéseket akadályozott meg s forradalmaknak 
vette elejöket. 

Miután kiküszöbölték a vallásos nevelést és fizetik a t11glldót, 
a valódi ismeretek gyérsége lehetségessé teszi a Reformatio társa
dalmi munkáját, milyen volt a theokra.tikus jelleg elpusztítása, hogy 
közvetlenül saját lelkiismeretének vessék alá 11z embert; s az ala
csony gondolkodásmód kap azon a tanításon, mely szerint az egye
düli Isten az ember, egyedüli hatalom a szám, egyedüli törvény az 
ösztönök, egyedüli ezé) az élvezés a lehető legnagyobb mértékben. 
Mi a következmény mindezekböl? az, hogy határtalan kevélység fújja 
fel az emberek~t; gyűlölik mindazt, ki többet tud és tehet; a eivili
satiót nem az alacsonyabb felemelésébe, hanem a magasabb lerántá
sába helyezik ; kölc,;önösen irigylik eg:ymástól az élvezeteket s az ara
nyat, melyen azokat megszerezbetni ; s tunyaságban és kéjelgésben 
kábítják el magukat és élveznek, mig a tt>st vegyi elemeire, viilóra 
~s timsóra fel nem bomlik. 

A nagyszerű kényelmek mindinkább tágasabb körben terje
dése; a gondolat-, árú-, személy-közlekedésnek a hirlapok, távirók vas
utak által könnyitése; a tudákos önhittség, melyet az elszaporodott 
iskolák szültek; a nagy fényűzés látványa, melyet magánosak éB kor
mányok kifejtenek ; a pajtáskodás, melyet a ka.szárnyai élet, az ipa
ros egyletek, a közös czélra törö társulatok eredményeznek; az 
emberek egészségtelen és erkölesrontó összezsúfolódása a na
gyobb városokban 2); az apró államok beolvasztása a nagyob-

') Az adó javitja vagy megrontja az erkölcsöket, munkára buzdit vagy el
veszi attól a kedvet; életet önt az iparba vagy megbénitja azt. •oatbyeD. - A 
jövedelmi- és fogyasztási adó hazugsághoz azoktatja az embereket. 

=) Európa nagyobb városaiban a lakosság száma 400 év alatt következöleg 
u öve kedett: 



313 

bakba 1) azt eredményezték, hogy az emberek nem csuk letettek a 
hagyomíÍ.nyos szokásokról, hanem meg is vetik azokat, meg a külön
leges jelleget, a történelmi jogot, s a tudatlanság, durvusiÍg, szolgo.i
ság bélyegét sütik az ösökre. Innen van, hogy senki sincs megelé
gedve saját sorsával, hanem mindig valami határozatlan jobb után 
epedez; hogy mindenki a sziiks~gen felül igényel, R növeli magát 
a szükséget is; innen a nyomor, mely nem esetleges válság többé, 
hanem állo.ndósúlt társadalmi betegség ; s innen a szarvezett henyélő 
intézetek. A pénz-aristokratiával szemben ott vunnak a félelmes pro
letárok, kik keblökben vágyakkal, malyeket a birlapok s a fény és 
élvezetek lát\'ánya izgo.tnak, kétszeresen érzik a szükségek, az adók, 
a katonai azoigálat súlyát, mely rájok nehezedik ; s vad bangon kö
vetelnek jobb részt az újból megejtendő társadalmi osztozkodásban, 
magasabb napi díjakat, hathatósabb képviseletet: s miután a felosz
latott ezébek helyébe gyó~yitószerííl ipar- és kölcsönöt'en segélyzö 
egyleteket állítottak, most már rettentően emelik fel fejöket, egyet
értöleg megtagadva szolgálataikat egész tartományoktól vagy épen 
állnmoktól, s követelve, hogy a nyereség~t oszszák meg a munkássnl, 
kinek fáradsága elli.elte értékben a nyers anyagot. 

Brll:iloatelea t&Doll:. 
Elbizakodva a tudományban, melyet az új idök egyedüli iste

néül kiáltottak ki, az emberek merész kézzel hozzá nyúltak az ere
detek problémájáboz, szellőztették a mindenség s a végesség titk~it, 

s tagadva minden természetfölötti rendet s a vallási és családi te
kintélyt, miután a mühelyt és o. bankot a királyilak és a templom 
fölé t-melték, :s a civilisa.tiót uz emberiség önl.udatl11n és végzetszerű 

Londonban l ,!500,000-rel vagyis 98°/o-kkal. 
Berlinben !550,000 " " 220 
Párizsban 1,060,000 " " 119 " Bécsben 330,000 " " 106 " Nápolyban 242,000 ,. " 67 
Moskvábau 140,000 " " 50 .. 
Pétervárott 187,000 " 39 
Dublinban 62,000 ,, 20 
Pál"izaban van 75,374 ház s ezek miudeuikére 26 lakos esik 

közép számit3ssal; Philadelphiában van 130,000 ház, csak öt lakossal egyenként; 
de néhány város-negyedben vannak ott összeszorúlva a munkások, miként New
Yorkban is, hol 21 esik egy házra, vagy Bostonban, hol meg épen 7 esik egy szo
bára. 

') Az olaszországi hábortí előtt Európában volt ötvenhat állam, most van 
tizennyolcz. 
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haladású.úl tekintették, következett, hogy tagadják meg a politikai 
hate~lmat is, az összes népség eszével és alaratával belyettesitve azt, 
ugy~tn llkkor, midön az egyedet minden értékétől megfosztják azon 
kirül, melyet az állam kölcsönöz annak. ÁltaltillOS töfi'Pnyíil tehát a 
határozatlan kifejlödést fogadják el, s rögtönösen, iszonyú áldozatok 
árán akarják elérni a basznos újításokat, malyekhez idüvel, lassú ha
ladás útján lehetne eljutni. Közepette a mostani, vágyaktól és ösz
tönöktől sarkalt érzéki társadalomnak, mely előtt a sikeren és élve
zeten ki v ül egyéb eszmény nem lebrg, mely a positív tanokon s az 
anyagi érdekeken kivül egyéb törvényt nem ismer, mely a hittől 

megfosztva széltől hajtott nádként ingadoz, mely ép oly kevl>ssé haj
landó tisztelettel adózni, a mily kevéssé érdemli meg azt maga, s 
mely nagy hangú beszédektől és álokoskodásoktól részegill; most, 
midön, a bit szükségességének érzetében, egyéb hinni való nem lé
vén, mindenki önmagában hisz; midön a közigazgatási egyedárús
ság folytán elernyedt lelkek csak is a kormány lökPst;re lendülnek; 
midön a merész koldusok nemcsak irigylik, hanem fenyegetik is a 
pénz- és erkölcsi tökét, melyet a vállalkozók felhalmoztak ; midön a 
magasabb értelmü boldogság utáni ~ágyat az ö t é r z é k sz e r v e
z e t é b e fojtják; midön a szem~lyes szeszél y minden hagyományt 
visszautasít, vagy elnyeli azt az újítások őn'énye; midön az üdvös
séget és reményt egyedül a tudományba helyezik, s ez a vallásta
lanság népszerüsitésén mesterkedik; midön a philosophia hadat üzen 
a józan észnek, a törvény a tulajdonnak, az irodalom a családnak; 
midön a kétel y, vagy a megvetés aláássák a polgárosodás és a vallás 
alapjait; midön a józan érzék ily módoni legyalá.zását ugy tekintik, 
mint a tiZabadság diadalát a kényuralom, a va.lóságét az eszményi, 
a haladását a visszabatás felett, lehetséges-e most, kérdjük, megálli
tani a gondolatot a meredek lejtőn, melyen az hanyatt-homlok ro
han? de hát aludhatunk-e, midön szomszédunk háza ég? 

Mig a század első felébP-n a bel politika az alkotmányos rend
szer kivivására és megszilárditására irányúlt, most a köztársaság felú 
fordúl; sok kisérlet történt már e tekintetben, sok most. van érlelö
désben ; maguk az uralkodók is segitenek csökkenteni varázsukat az 
által, hogy földhöz ragadt politikát ííznek, s kijátszá.k a nagy kérdé
seket a helyett, hogy kisérletet tennének azok megoldósára ; nem 
kényurak ök, de nincs bátorságuk ellenállni az apró kényuraknak, 
s mig télnek az elégületlenektöl, nem biznak a jókban. 

Soolallsmu. 
A forru.dalom, nem elégedve meg azzal, hogy trónhoz, had~;e-
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r~gbez és szer.vezetbet jutott a ca.esa.rismus által, az internat.ionnh",. 
val mindenlut.tóságra törel<súk. hí.r::tl\dulmi liquidatiovu.), vagyis a tár
sadalom új szervezésével fenyegetőzve, mt>ly a vagyon egyenlő fel
osztnsát, a. törvényhozási jognak min d~zokra., kiknek a törvények 
iránt engedelmességgel kell viseltAtniök, kiterjesztésút, az öröklési 
méliósúgok eltörlését ezélozza, sőt a csal,ádok B a forradalmi felfo· 
gás szarint s~mmi fensőbb szentesitt'•ssel nem biztositott egyedi t.u
htjdon anyagi jogait is megtámadja. A n~gyedik rend dühösen kin
bál a polgár-rend kényuralma ellen,~ nl'm E>gyenlősülni 

akar a közép osztálylyal, h!lnem föléje emelkedni annak, 11z egyedü
linek, mely most történettel bir, miként nem régiben a nemes
ség birt. 

Olaszországban, 1870 april h ~t v ában közzétették a lom b a r d 
köz társasági egyesület programmját, mP-lyben minden bajun
kitt annak tulajdonitjl\.k, hogy az ország igen hamarkodva elfogadta 
a népszavazatokat s az alkotmányt, mely valóságos "kényszer-ingu 
Olaszorszagra nézve. Szükséges tebitt új ból átnézni az állam alap
törvényeit, s á.ltalúnos szavazat útján alkotmányozó gyülést hozni össze 
s ebben vitatni meg, vajjon az alkotmányos egyeduntlom megfele
Jőbb-e Olaszországno.k vagy a köztá.rsaság, vajjon az egységes vagy 
a szövetségi köztá.rsasl\.g lenne-e előnyösebb : tisztába. jöve e pont 
iránt, akkor kell aztán megállapitani az állam hatulmi körét, s a 
választási- és sa.jtó-törvényt. 

Egy do.l versszakai a következő végrímekkel záródnak : 

Pace pace ai tugurj del povero, 
Guerra guena ai pal agi, alle chiese; 
Nou sia scampo ali' odiato borghese 
Cbe alla fame, agli stracci insultó. 

{Béke, béke a s:tegéuy kunyhójáuak, 
Hl\rcz-háboní a paloták és templomok ellen; 
Veszszen men1betetlenill a g)lllölt 'l"árosi polgár 
Ki bántalmazta az éhez3t és rongyost). 

Az 1879-ben fölfedezett általános köztársasági szövef.ség tagjai 
oly polgárok, kik belntvn, hogy a népek szerencsétlenségei
n ek e g y e d ü l i é s v al ó d i o k a. a m o n a r e h i a, öszintén és 
s:tilárdan hisznek a köztársasági elvben, s E>urópai Egyesült-Államok 
alakitását akllt:ják. A belépni kivá.nó felszólitandó, hogy jelentse ki, 
vajjon elfogadja-e a programroot és a szab1\lyzatot, mielött letenné 
llZ esküt., mely igy szól : 

"Tedd jobbodat a római nyalábokra (fasces) s menten a ná-
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Junk hitelre nem találó kinyilatkoztatolt vallások minden előitéleté

iöl, csupán az éflz, a köteleHség, a becsület szavára hallgatva, az 
emberiség E's köztársasági testváreink szine előtt moudd utánam e 
szavakat: 

"Becsületemre t>sküszöm, hogy a szabályzntot, a programroot s 
minduzt, mit az eskü-forma előír, pontosan meg fogom tartani." 

A szövetség müködő és segélyző szakaszokra oszlik, egy tit~os 

és láthatallao fő-bizottsággal. Arra. ki feljelentés vogy bármily más, 
a társaság h;tét veszély~ztetni képes cselekvény által vétkessé teszi 
ro agát, a névsorból kitörlés s mint árulóra n y i l v á n os (?) megbé
lyegzés vár. A szövetség eszközei a clubok, a meetingek, a I.Jirlapok, 
a henyék csapata, a folkelések, a főbbek legyilkolása. 

Oroszországban gyiiLolva, gyújtogatva 1) terjesztik a nihilismust, 
melynek szemében az előbbi forradalmiak czélzatai elavúlt tréfa~á

gok; Garibaldi és Pyat hátra maradt emberek; a párizsi Commone 
vérengző fellobbanásai 1871-ben csak egy suganí.t képezik a fény
nek, mely a jövőben fel fog derülni ; csak egy l~pést tett az a tár
sadalmi forradalom útján, s nem merte ezt bevégezni; cs u p á n 
tizenkettönkénL puskázta le a kezeseket, holott lopással, gyújtogatás
sal, gyilkolá~sal, rablással összekötöt t kiméletlen háborúra van szük
st>g; háborúra, mely felforgas~a a polgári társadalom szarvezetét s 
romjai alá temesse az ó világot; akkor következik aztán a birtokok 
lefoglalása, minden magán tulajdonnak, a családnak sőt magának a 
szabadságnak is, mint értelem nt>lküli fogalomnak, megszüntetése. 
E programroot akarják valósit11ni fegyverrel a hóhérok, a kereske
dők, a tulajdonosok, s rémület·terjeöztéssel mindazok ellen, kik nin
esenek ugyanazon véleményen 2). 

l) 1879. szept. havában Oros:tországban 3U3 gyújtogatási eset fordtilt elo, 
melyek 8,li58,844 rubelnyi kárt okoztak. Pétervári hivatalos közlöng. 

:) Lásd l Ol. lap. Leroux Péter, hires socialista, követke~ö okadatolás! ad & 

munkások szájába: 
~Miután nincs többé a földön semmi egyeb, csak anyagi dolgok és javak, 

csak arany és trágya, adjátok ki hát részemet ez aranyból és e trágyából"' mond· 
hatja nektek joggal minden ember, ki lel'egöt sziv magába. 

.- Részed ki van adva." feleli neki a ruostani társadalom kisérteties képe. 
"- f;n ros1.nak találom a~t", vág viesza az ember. 
"- De bis:ten egykor meg voltál vele elégedve", mondja a váz. 
"Egykor (felel az ember) volt Isten az égben, volt mennyország, ruelyet 

megnyerni, pokol, melytöl félni lehetett. A földön is volt társadalom. E társada· 
lomban nekem is volt részem; mell, ha ala IL való voltam is, legalább l'olt alattva· 
lói jogom, azon jog, hogy lealacsonyitás nélklll engedelmeskedtem. Uram nem pa-
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Szóval, e harmin<'z évi idö alatt annyira meifáltozott a világ 
ar<'zúlat.ll, hogy, ha ifjúsági éveinkre visszaemlékezünk, alig hiszszük. 
hogy ugyanazon országról, ugyanazon korszakról van szó. Az igaz
ság szüksPgt>s voltúnak érzetE\, mely a. lelkek életiségét képezi. elhal 
az ügyek okozta szórakozottság s a változatos álokoskodások köze
pette; még csökönösség sincs akár a jóban akár a roszban. Csak 
az kell, hogy kifeszitsék 11z ábrándok vitorláit, hogy ügyesen terjesz-

rancsolt nekem jogtalanul, csupán önzése nevében; hatalmának forrását Istenben 
birta, ki megengedte a földön az egyenl3tlenséget. Ugyanaz volt erkölcstannnk, 
ugyanaz vallásunk : ez erkölcstan s e vallás nevében szolgaság volt az én sorsom, 
parancsolás az övé. De azoigáini annyit tett mint Istennek engedelmeskedni, s hli
séggel, ragaszkodással fizetni védelmezlimnek e földön. Azután, ha alattvaló voltam 
is a világi társadalomban, mindenkivel egyenl3 voltam a szellemi társadalomban, 
melyet egyhá.znak nevntek .... S ez egyház maga is <'Bak elll-pitvara és képe 
vah a valódi, a mennyei egyháznak, mely felé tekintetem és reményeim irányul
tak ... Türtem, hogy kiérdemeljem, szenvedtem, hogy élvezzem az örök boldogsá
got . . Ott volt ré~zemre az imádság, ott voltak a szentségek, a. szent áldozat, ott 
a bánat és Istenem bocsánata. Mindezt elves7.1ettem. Nincs többé mennyország, me
lyet remélhetnék; nines többé egybáz. Ti fel világositottatok engem, b ogy Krisztus 
csaló volt; én nem tudom, van e Isten, de azt tudom, hogJ· azok, kik a törvényt 
('Sinálják, nem igen hisznek benne, s ugy csinálják a törvényt mintha nem Ilinoé
nek benne. Tehát ki akarom venni részemet a földbl51. Ti ezerintetek minden cs.'\k 
arany és ganaj, követelem részemet ez aranyból és e ganajbóL 

"Mit beszéltek ti engedelmességr151? Mit beszéltek urakról, felebbvalókt-ól? e 
szavaknak nincs többé értelmök. Ti kimondottl\tok, hogy minden ember egyenl6; 
tebát nincs többé uram az emberek között. De nem valósitottátok a. kikiáltott egyen
llleéget: s igy még csak az az elvont ~ou verain sem létezik rám nézve, melyet ti 
majd, ha:r.ugúl, nemzetnek vagy népnek, majd, egy m!\sik hamis feltételnél fogva, 

. törvén~·nek neveztek. Minthogy tehát nincsenek többé sem királyok, sem neme
sek, sem papok, s az egyenitiség még sem uralkodik, én magam vagyo:t a magam 
királya és papja, egyedlll állva és elszigetelve minden hozzám hasonló embertnr
saimtól; egyenliS vagyok az emberek mindegyikével, és e~·enlö a1. egész társada
lommal, mely nem társadalom, hanem önzések halma1.a, miként magam is csak 
önzés vagyok. . . .'' 

S mintha lélekben el3re látta volna a párisi commone jelenl!teit, kitör: 
"Bonasztó zaj 111\llatszik! Har<'7.osok csapnak össze és öldöklik egymást. 

Egy halavány, reszket3 árny jelenik meg s azt mondja ,,Térjetek vissza. a rendhe:r., 
én vngyok a. társadalom." - Szám os hang kiált fel egyszerre: - "Azt mondod, 
te vagy a tánadalom; szolgáltass te hat igazságot nekünk; mi szenvedünk, mig má
sok élveznek; juttass nekünk is annyit, vagy mond meg, miért szenvediink mi." 
A váz mozdulatlanúl, fejét lecsüggesztve ball gat. Akkor ez emberek, lat va, hogy a.z 
csak tehetetlen árnyék-kép, ismét fegyvert ragadva, felkiáltanak: "Le mindazzal, ki 
elnyom bennilnket! Az alattvalók miért ne bnktatnák meg fel ebbvalóikat? A sze
gények miért ne foglalnák el a gazdagok helyét? Miért vannak nlftt~valók? Miért 
vannak szegények Í'" ' 
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szenek valamely véleményt, hogy ennek tulajdonitsanak minden ki
vánatos jót, s az ellenkezőnek mínden roszat, még a kikerlilhetet
leneket is, s a világ rögtön divatból helyesel vagy helytelenit min
dent, terv nélkül, az elbatározásban kitartás és méltóság nélkü]. In
nen a jellembiány, mely, fájdalom, a mostani nemzedéket bélyegzi. 

.& baluu. 
Bármiként állanak különben a dolgok, mi, a baladás tántorít

hatatlan hirdelói, szembeszökőn"'k találjuk azt úgy a gondo14t mint 
a t .. ttek terén. Mindinkább terjed az oktatás, nagyobb gond van a 
földmlivelésre, növekszik az ipar, szabad a. gabona-forgalom ; meg
szíintek a különféle zsarolások, a testi szolgálmányok, a becstelenítő 

bíintetések; több figyelem van az egyedi jólétre, sokasodnak a köz
munkák, általánosabbak lettek az élet kényelmei; kölcsönösen se
gélyző munkás-egyletek keletkeznek; a szegények részére menedék
helyek nyilnak; emberebbnek érezzük magunkat, mint egy századdal 
előbb; a vidékek munkára kész népe érzi, hogy van gondolata, czélja, 
lelke, s tiszteletet követel a becsületes rongyok iránt. A nő ismeri 
méltóságát, mindamellett hogy vannak, kik a férfiakat illető zord fog
lalatosságQkra akar01ík kárbozla.tni, melyektöl felmentik őt a házri
tel, a bölcső, a nevelés, a vigaztalás, a szeretet gondjai. 

Ritkák a nagy elmPk, de ritkák az igen tudatlanok is, köúp
szerííséggé f'gyenlitve ki egymást, mit a legtöbben elPgségesnPk ta
hí.lnak. Igaz ugyan, hogy tanúlmányok, melyeket nem előzött meg 
készület; hírlapirodalom, mely nem tiszteli sem önmagát, sem a kö
zönséget; eszmék, melyeket úton-útfden, pia('zokon, korcsmákban 
vagy válns1.tékos termilkben szellóztetnek, megzavarják, léhákká t~

szik az értelmiségeht, de más ri-szt \'annak józan gondolkodók, kik 
szárnyakat adnak az emberi nem becses reményeinek, s kimutatják, 
hogy vallás és szabadság nem ellentétes dolgok. S ha. van irodn.lom, 
mely csak a hasznot tartva szem előtt s a romlottság eszközévé ala
('sonyitva le magát, póriasságban és középszerüségben leledzik, ám 
ran nemes érzületií, jót akaró, emelkedett és önzetlt>n is, mely lL7. 

igaz, a szép, a jó apostolául mutatja magát. A rombolás után az· 
ujból építésnek kellene kezdetét vennie, s némelyeknek ú~y látszik, 
hogy az csakugyan meg is kezdődött már. 

Most már a 89-iki nyilatkozat hármas kánonának az ember 
eredeti jóságáról, a természeti Pgyenlőségröl, a szám souverainségé
röl szóló tanát is meg merik támadni, látva, hogy a rögtön1.ötten fel
f~Zabaditott egyénnél hiányzik a pbysikai, értelmi és erkölcsi képes
ség, mely elkeri\ihetetlenül szükséges nemcsak a végbőJ, hogy köte-
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lességeit teljesítse, hanem arra is, hogy nyereségeivel saját sérelme 
és másoknak ártás nélkül tudjon élni, és belátva, hogy a nagy tör
t~nelmi korszakok, melyek term•'keny ujitásokkal és döntö baladás
sal járnak, nem a tudománynak, hanem az erkölcsnek és érzelemnek 
köszön betök. 

Javítások. 
Nem régibt:>n a pétervári hirlapban olvastuk: "A vas és 

vér politikájának mep; kell szünnie, s az államok nem lesznek többé 
kéuytt:>lenek minden vagyonukat számtalan bad8eregek fentartnsára 
pazarolni el." Scbweiz ismét visszahozza a hah\1-büntetést, jóvátevési 
korszakot helyez kilátásba, s túri még a. szarzeteseket is, kik örökö
Rek, miként a hó rs jég hegyei között. Némely országokban n kle
rikálisok, megszakítva az elnyomá~-szftlt.e hallgatagságot., s kilépve a 
tétlenség ből, melyet az orleansi püspök a n tehetetlenség békt:s ön
megadásának" nevezett. felemelttik fejöket s ha nem kivánják is, 
ho~y egy firkász-tömeg helyett a püspökökre szálljon az intézés 
joga, nemcsak kérni de követelni is bátorkodta k az oktat1is, a sze
retet, a vallásgyakorlat szabadságát. 

A helyett hogy egészében megvetnék a múltat, tanulmányoz
zák minémüségét, módositva ujból felelevenitik némely intézményeit, 
mint például az iparos egyleteket, habár gyahnn a v1~llalkozók 

ellen •). 

Únni kezdik a pnrlnmenti ür>ls szószaporitást, de szen~tik kö
vetni röptében az ékesszólást, mely az erköl<'s szolgálatáha szegődik; 
nzon gondolkoznak, mikP.nt lehetne akadályozni, hogy a sajtó egyet
len hatnlom legyen korlátok nélkül; s látva, hogy ott, hol a nép 
király, a söpredék királynévá les1., kevésbbé félnek a rend veszélyeitől, 
mint a szabadságéitól, azon önzö szabadságritól, mt:>lynek neve kény
uralom. 

}[iután előbb a kereskedelemnek miuden kötel.;ktől föltétlen 
. feloldozását magasztalták, most ismét. ipar-védö rendszereket léptet

nek életbe; Smithtel Colbflrt-t, az általános elméletekhi az egyes 
országok érdekeit állitJák l'Zembe. Canada védö-vámokkal igyekszik 
akadályozni az Egyesült-Államok gyártmányainak beözönlését; a.z 

l) Ellet·o Péter, ki a Riformrt elvile-ben azon módl'król értekezik, melyek
kel ~~ tényleges társadalmat nem felforgatni, banern javitani kellene, az i>P-ik szám
ban azt kivánja, hogy "a menuyire jó és lehetséges, igyekezzenek az emberek visz
szalérni a régi tözs·gyökeres szokásokhoz és erkölcsökhöz"; s a XIV. fejezethen 
nemzeti szokásaint ujból· életre keltését sürgeti. 
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Egyesült-Államok pedig az illetékek (tariff) rendkivüli emelésével hiszik 
elejét vehAlni az ipari túl-termelésnek. Általában az ors1.ágok most 
már inkább azon vannak, hogy öntözés és hatásosabb müvelés által 
a föld-terményeket szaporítsák. Határt szabnak az uzsorának; a jog
gal, melyet eddig egyedüli szabó.lyzóul tekintet.tek, párosítják a kö
telességet, s ez által lehfitik önhittségében az egyediséget, mely az 
emberiség egyedüli törvényefil akarta azt feltolni. 

IDJ6zanodu. 
A köz-vélemény, mely haladóboi forradalmivá let.t, s arczátla

nul és önhitten haczra kelve a vallási tekintélylyel, iskolát akar Is
ten. házasságot egyházi áldás, temetést kereszt nélkül, és majom<'sa
ládfát, most már, ugy látszik, vagy kifáradt az eröszakoskodásban, 
vagy elvesztette kedvét annak hatástalansága folytán; s kezdi észre
venni, hogy a fenyegetés attól jö, ki a hatalmat tartja kezében, nem 
pedig attól, ki tanit, segélyez és imádkozik, ki azt kivánja, hogy 
szűnjenek meg háborgatni a lelkiismereteket s lábbal tapodni a jo
got, hogy engedjék meg az Isten törvényéhez s az egyház paran
csaihoz alkalmazni a cselekedeteket, s hogy, ba el akarják rabolni 
a kórházakat, menedékhelyeket, árva-intézP.teket, legyen legalább S1a
bad újakat alapítani. 

A bölcselkedök, kik, iskolafői gőgből, hamisunk nyilvánítottak 
minden szemlélődést, mely ellenmond a tapasztalati vizsgálódás ered
ményeinek, a ködös német tagadásoktól s a franczia eclecticismustól 
a scholastik us okuskodáshoz térnek viss~a; s mig előbb ugy tekin
tették a világot Hegellel mint az absolut eszme szabatos és rideg 
dialektik~ját, vagy Schopenhauerral minL vak és buta akarat gyászos 
adományát, vagy Hurtmannal mint eszme szarint kitünöt, de az aka
rat által megrontottat, most, hátat fordítva a kiábrándulás önző és 
kesernyés böl<'seletének is, az emberi-nem ''igasztaló hagyományai 
felé irányozzák tekintetöket, s a mindenség rendében t\zt látják, ki 
minden teremtmt;nyénél bensőleg és szüntelen jelen van , nnélkül, 
hogy ugyanegy volna azzal, s ki tudattal bir önmagáról és müvei
röl. Mig elóbb <'sak azért akarták ismerni az Istent, hogy szembe
szálljanak vele, most kezdik belátni, hogy a Jegjobb fék a vallás, 
mert a ki hantalmazza a~ Jstt>nt, könnyen kikel az a tekintély ellt>n 
is; a az igazság, kibontakozva a köd ból, melybe azt a tudományok 
nem kevésbbé mint a tudatlanság burkolják, egész a katbolicismusig, 
vagyis a keres~ténység általános jellegéhez, eljut. A cambridgei 
egyetemen ez évben 88 szavazattal 60 ellen&ben mondották ki, hogy 
a vallásos testületeknek VIII. Henrik által történt elnyomatása nagy 
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szei.encsétlenség volt Angliára, s hogy a jelenlegi körülmények pa
rancsolóan követelik hasonló intézmények tíletbe léptetését. Észak
Amerika vetélkedik a délivel szent épületek emelésében. Pétervárott 
katholikus seminnriumot alapitanak 1); a cz:ir megkegyelmezett a 
lengyel papoknak, kiket Siberiában tartott be lebbezve; figyelmet ta
nusit a galicziai püspökök iránt, s a kat holikiJSok érdekében Rómá
nak tett engedményeiröl besúlnek. Ausztria térítöket küld Bosniába. 
Poroszországhan Bismarck beleunt a Kulturkampfba, elbocsátja Fal
kol, s e~zel lemond az üldözésröl ártatlan katholikusok ellenében ; 
egyezkedik a pápával annélkül, hogy Canossába kellene mennie meg
csókolni annak lábát; megszori~ja a parlament kiváltságait, a VL•dö 
kereskedelmi rendszer mellett lép fel, hogy gyámolitsa a. nemzeti 
ipart, és korlátozza a kivitelt. Egy miniszter Oloszor~.tzágban is a 
szabad házi oktatásra s a szab!ld testiiletekre fordítja a figyelm<,t., 
melyek a középkorban a különféle társadalmi érdekek képviselöi lt!
vén, kisu\mithatatlan szolgá.latokat iettek, s oltalmazták a népeket 
az állam mindenhatósága ellen 2). 

Mindez visszatérés-e vajjon Göthe szellemétöl Kempiséhez, vagy 
<'Sak divat-változás, vagy szokásos \'Ísszabatása az eszmék tulhajtásá
nak, mil a ki elsö vesz észrí', a maradiság vádjának teszi ki magát? 
Vagy talán az egPsz dologban csú az van, hogy a világi elem, 
miután szóval, írással, üldözéssel, rágalommal, gúnynynl minden ha
tályától mt'gfosztotta. a papságot., s az észehiség, s a haszonlesés- és 
nagyravágyás-szillte elfogultság segélyére! ngy az elmélet mint a 
gyakorlat terén kiöl te a keresztény öntudatot, megszelídül biztositott 
diadala érzetében, lt•gfelebb arra ügyelve, hogy megőrizze ar.t. aka-

1) III. Napoleon is 1\Zt mondolta: ,.Vall~shoz, erkölcsiséghez, jóléthez aka
rom juttatni a. népesség ama tekint.S!yes ··~szét, mely, egy oly OI'Szágban, hol unl
kodó a hit, alig ismeri Krisztus par~ncsait: ;uely 1t vil:íg legtermékenyebb földén 
ali:r élvezheti a legszükségesebb termékek~t. 

2) "Mélyen gyöke1·ez6 és régi meggyözadésem, hogy az állam siralmas min
denhatósága s a polgári élet majdnem minden viszonyaira kiterjeszkedö folyvást 
növekvő beavatkozás&, mint szintén ama bárgyú politikai tudomány eredménye el
lenében, mely a történelem vagy a. polgárok jelenlegi akarata által teremtett minden 
önkormányzati intézményben, o1inden tf.rsadalmi colleetiv lényben az állam el
lenségét hítja, hatásos orvosszer csak az azonos tdrsaclalmi érdekeknek csopol·ton
ként újból erkölcsi léi~!Jekké tömöl'itéslben ta!Mhntó ; úgy hogy minden külön ér
dekcsoportnak külön társulat feleljen m.,g, mely gyámolitsa él! ell~mozditB•• ~owk .. t 
jogos illetékességeik határn.i között, mely kifejezte 3Zok sziikségeit ott, hol az állam
hatalomnak szükségk~p közbe kell lépnie, hogy kijelölje és oltalmá1o~.a jogaikat." 
Perez miniszter. ' 

XIX. 21 
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dályozva a vallásos oktatásnak a szülemló nemzedékhez férkezését? 
A feleletet e kérdésekre a jövő adja meg. Egyelóre a világ még 
nyugtalanságban ~s bizonytaJamágban marnd, mert egyetlen nép 
sem bir ama measzebb jövőbe ható nézletekkeL melyeket a bölcse
ség vagy elórelá~ás adnak meg j nincsenek megbizható és azorosan 
összetartó szövetségek, nincsenek határozott el v ek , nincs megálla
pitott és tiszteletben részesülö nemzetközi jog j hasonlitv{m az em
beriség Dante bolondjaihoz "Kik mentek, mentek, és nE-m tudták 
hová" 1). 

T6DJleges ülapotek. 
A három császár szövetsége mindegyiköket visszatartja attól, 

hogy valamely marész lépést tegyenek akár szomszédaik, akár a sza
badság ellen : de Poroszország nem hajtotta végre a német egység 
iránt felállitott programmját: Ausztria a benső nemzeHségekkel küzd, 
s mialatt keleti birodalommá alakul át, megakadályozhatja a pansla
vismust, ha egyetértésre jut Francziaországgal, melynek nincs oka 
töle tartania 2). Oroszország, e nagy folyam , melynek nincsenek 
gátjai, nem számítva a Kaukazust és Szibériát 3), húsz évnP.l keve
sebb idó alatt oly birodalmat alakított, mely nagyságra Ausztria, 
Németország, Holland és Belgium együtt vett területével vetélkedik: 
hatalmas hódítás ez, mely a Nagy-Sándorét vagy Dilengiskhanét 
juttatja eszünkbe. Az összes szláv népek ('gységesitése ép oly erő

szakos mütét lenne, mint.ha Francziaország v11.lamennyi latin népet 
kormánypálczája alá akarna terelni; de óriási növekedése szükstígessé 
teszi rá nézve hatalmába keríteni északon a Beltet, hogy eitirje a 
Balti-tengert, s délen a Bosporust, hogy kijárata legyen a Fekete
tengerröl a Földközire. Az utak, melyeket nyit, a bevándorlások, 
melyeket előmozdít, a rend, melyet teremteni igyekszik, a tudomá
nyos kutatások, melyeket eszközöltet, mindinkább közelebb visztk öt 
Perzsiához és Chinához: majd, ha vasút által összeköti Moskvát Oren
burggal s ezt Tasbkenddel a bokbarai b&táron, akkor biztositva lesz 
számára az uralom Ázsia fölött, melynek központi magaslatai elkü
lönítik öt az angol-indiai birodalomtól. 

A mult század végén a mandzsu cstí.szárok a mongoloktól el-

•) Paradiso XIII. 126. 
') Ausztria. mérlege 1879·re 412 millió forint kiadást és 400 millió bevé

telt mutat: a hiányt új vagy emelt adókkal kell majd fedezni. 
1) Most hogy Szibéria Oro112:ország által történt megbóditásímak harmadik 

évszá2.ados fordúlója közeleg, a pétenári fóldmjzi társulat ama vidék álblimos Jei
l' :isát késziti el3. 
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foglalták s a mennyei birodalommal egyesitették Dsunga.ria.t, melyet 
hegységek különítenek el attól. Midön Francziaország és Anglia 
megtámadták Pekinget, a. dsungarok fellázadtak (1863), elpusztítván 
a városokat és intézményeket, melyeket a cbina.iak ott létesítettek, 
s, a mint mondják, 150,000 egyént ölvén Je. Hogy véget vessenek 
a fejetlenségnek, az oroszok bevonultak oda (1870) s ugy látszott 
meg akarják tartani ama terfiletet; de nem régiben (1877) 25 millió 
fmnkért fisszaadták azt Chínának, kikötve maguknak, hogy a biro
dalom bármely részében kereskedést üzbessenek, mi sokkal többet 
ér, mint ba n hegységek közé tolnák elöre uralmokat. Lehetséges, 
hogy Oroszországnak van fentartva a vele szomszédos China átala
kítása, ha hogy a szolgaság árán megszabadítja azt az örökös pol
gárháborúktóL China. azonban magától is változik, s látva, hogy 
Európa bomlásnak indította mert fegyvertelen volt, nagy badsereget 
alakitott s erösségeket és fegyvergyárakat épit.ett; leigázta a lázadó
kut, s n11gy segitségre vagy veszedelemre lehet majd az összeütkö
zésben Oroszország és Anglia között. Akközben az egész világot 
elárasztja munkásaival. 

Sr.audinavia, Belgium, Schweiz , a dunai fejedelemségek mu
tatják az apró államok fontosságát a végböl, hogy ékül azoigáljanak 
a nagyok között s egyensúlyban tartsák azokat. 

A nemzetiség sokasitja a megoldandó feladatokat Dániában, 
Némct-Lengyelországban; még Olaszország is, mely pedig oly sza
batosan határollnak látszik, azon kérdéssel foglalkozik, nem öt illé
tik-e a Varus, a Brenner, a Karni és Juli-alpesek. Nagyobb a 
bizonytalanság a dunai fejedelemségekre nézve, és Hellasban, hol a 
népesség fele részét az albánok teszik, kik elsők kisérlették meg 
lerázni a szolgaság igáját, s hösöket és vezéreket szolgáltattak a füg
getlenségi háborúban. De a mostani önzö kizárólagosság helyét egy
kor majd az általános érdekközösség fogja elfoglalni. 

Franrziaország, malyhez a rokonérzet oly nagy erővel vonzza 
Európát, igen gyakran fogadja kormányosúl a vihart, s a világ 
utána fut, s köztársasága, mPlyet a császári demokraczia s a pol
gári dem11gogia fenyegetnek, bizalmatlanságot kelt, holott reményt 
ébresztbetne, ba ki nem vetkőztetnék természetéből a politikai pár
toskodások és szenvedélyek 1). A porosz foglalás következtében ha-

1) Louis Bianc l'rogrammja szeriut, melyet 1879. azept. 20-á.n Marseilleben 
tartott beszédében adott elll, a köztársaságnak át keJI nlakúlnia, megszüntetvén a. 
cultus-kiarl:íst, a eoncor·datumot, a papi ol!tat:í.s egyedárúságát, s egyetlen kamarát 

21* 
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!árai az Ardennek és Belfort között 50 márföldnyi hosszúságban ki 
vannak téve 11 támadásnak, s Elsass-szal elveszttHe a bt\tor katoní'k 
és ügyes tisztviselök tenyésztő iskoláját, miként Olaszországgal is 
történt Savoya elszakasztása által, minek folytán az szintén meggyen
gült határaiban amaz oldalról. 

Anglia, miután Palmerston habozó politikája fenyegető nagy 
államokat engedett alakúini, :s A fghnnistan meghódítása érintkezésbe 
hozza azt Oroszországgal, m.,g~zíínik most már rájok erös1.akolni más 
népekre a boldogsó.got, melylyel maga sem bir 1), elárasztja majd a 
világot gyt1rtmányaival ugy mint példáival , s ellen fog álluni a 
nyers erő felülkerekedésének. Ott mindenki szabad, s mégis min
d~nki engedelmeskt:>dik; anélkül hogy a kormány kezdeményezrsét 
várnák, milliókat költenek hidak ra, utakra, földmíívelésre; mig, nzon 
irigylendő büszkeségböl, hogy elég legyenek maguk maguknak, fel
kutntnak valamennyí tengert és folyókat, a gyurma Lok ban csatorná
zasi rendszert honositanak meg; 13 millió font sterlinget szánnak 
egy u tra, me ly Calcutta t összeköti a Ki bor-torkolatokkaL 

Még ruindig fő helyet foglal el a keleti kérdés, mely csak az 
európai török birodalom bukásával lesz megoldható; s e bukás szám
talan más kérdést fog szíilni. 

Tibetet békés buddhisták tartják elfoglalva; Bokhara, a sama
nidák fővárosa, Bullí, Zoro11ster hazája, Samarkand, egykor Timur · 
székhelye, élénk kereskedést űznek a környező népekkel. 

Az lndiát ismert.etö legujabb munka. (M o d e r n I n d i a, Lon
don 1879), melyet Monier Williams, hires orientalist:•, oxfordi ta
nár, tett közzé, értésünkre adj:\, mennyire igyekeznek az angolok 
megszüntetni az özvegy-égetés, az ember-áldozás, a gyermek-ölrs, 

nere:.vén; köztársas:íg-fllre, e kendllzött kit·ályra, nincs Bl.iikség; nem kfll h~dset·eg, 
hanem nemzeti katonas~g; a. l..ir;\k elmozolithatatlans:íga. megsziinik, s a. nép fogja. 
azokat választani a. törvénytudók közlll; az esküdtek vála.szl:ísa sors-lníz:ís útján 
történik; a. proletársig fokoza.tosan kikiiszöbOlendll, s ~ munkások díjazottakból 
részes társakká lesznek. 

Franczia.onz:íg nem régiben az Új-Hebridákat szerel.le meg, mel~·ek mint· 
egy 50 szigetecskéblll állanak 70,000 la.kossal. 

1) Giad~tone, a1. 1879-iki Ni11eteenth Century egr c7ikkében, egyéb v:ídak 
között, mel)·eket az angol kormány ellen szór, azt mondja: "Bármily kérdés fölött 
meriilt fel vita az európai hatalmak tanf.es:íban, az mindig az elnyomás, nem ~ 
s1.abadság mellett foglalt állást. Igaz:\n elmondhatni, hogy, a hol csak az emberi· 
ség sors:ínak intézésér/ll volt ~zó, az igazságosság és szabads:íg érdekében jobb lett 
volna, ha a britt nemzet nem létezik vala." Emlékezzék viss7a !IZ olvasó ugyan:l-n
ual! kil;eléseire :1 tHipolyi királyok és Róma ellen. 
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az i~tenek kocsij11. álLal való elgázoltat.ás embertelen szokásn.it, 
s mindamellett, a hol <'Sak leh·.~t.. most is lartják nzokat. Ama pan
theismust., mely~rt egynémely tudósaink a kereszténysrg fölé emelik 
a brahm1mismust, m•'Jt liaFonlit az n moslani bölc~elet tudományos 
pantheisrnusához, Monier ugy tekinti mint az ottani barbárság fő 

okát, mivelhogy elmossa az a személyiség érzetét, s oda viszi nz 
Pmberekt!t, hogy ehneritö szemlélőMs által a nagy mindensPgbe való 
beolvadást s gyakran a test elpnsztitását keressék. Innen a saját eis 
mások Pietének semmibe vétele. A kaszt-szervezet szüli a kötelezett 
rokonsági s egyszersmind a kor11.i házasságokat, mert fö dolog nálok, 
hogy maradékot biztosítsanak maguknak , melylyel kiérdemeljék a 
mennyei él('tet; az eredményezi a nők elkülönzését, annyira hogy 
a házi, családi élet leljesen ismeretlen ottan. 

Hahogy egykor minden orsz.~g maga fogja gyárilag feldol
gozni saját terménycit, mivé lesz majd tiZ öreg Európa, st.emközt 
Jndiával, Amerikával, Chinó.val? 

Az Egye~ült-Államokban is változáson megy keresztfil az álla
pot, mióta az elszakadási háború folytán n déli földmivelő államokba 
is bevitték az előbb ismeretlen óriási gyárintézményeket., hogy fel
dolgozzák a talaj termékeit. Innen a rendkivül magas t.n.riffák, a 
munkadíjban beállott változás, a nagy vtírosokba tódúló.s 1), az állami 
segélyezés szükségessége, a nők vagy gyermekek mtmkára alkalma
zása a mühelyekben, a fölmíívelésnek a bevándorlókra. hagyása. S 

1) A la.koss~g Bláma mosl m.tr : 
New-Yorkban 
Philadelphiában . 
Raiut Louisban 
Haltimore ban 
Bostonban 
Ran FranciscolJan 

J,:'iOO,OOO. 
811,000. 
500,000. 
300,000. 
342,000. 
2'í0,000. 

Az Egyesiiit-Államok főbb történelmi mlivei 8ta.tistikai és gazdászati köny
vek, mint: 

Bdwa.rd YoUDgh, a statistikai hivatal f~je Wasbingtonban, Lrrbou•· in Eu-
ropa and America (W asbington 1876, M. W. G:); 

Sumaer 1 H isto''!! of protection in the united States. (New-York, 1877). 
Fraaols Walter, The W(tges Question (Ne\\'-York 1876); 
0UDDiagham 1 Condicion of social wellbei11g in Europa a11d Amel"ica 

(London 187!:í); 
Stadattz 1 Nordame1·icanisclte .·l.l'beiterverhliltnisse (Lipese 1879); 
O. L. Braoe, The da11ge,·ous classes of New-Yo1·k city (Nev.-York 1872); 
Seamaa, Commentairts in the co1r.stitrtti01~ and laro.•, peoples a11d kisto''!l 

of the united Stat~s. 186j, 
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minthogy ezek nagy részt katholikusok, s az e tekintetben óvatos 
protestaosoktól elütőleg igen szaporák, innen oly átalakulás ered, 
melynek nem lehet kiszámítani következményeit. Mig egyrészt mél
tán bámúlják az amerikaiakat tevékenységökért, másrészt megróják 
öket a szeszes italokkal való visszaélés miatt, melyek nem csupán a 
müveletlen és szegényebb sorsú embereket fosztják még pénzöktől 
és eszöktől: a mértékletesség egyike azon ezimeknek, melyek legin
kább tekintetbe jőnek a választásoknál : ·a szesz-mérések látogatói
nak megvannak ott a maguk pártolói, mig a mértékletességi egyle
tek s a rappiaták és ahakerek községei abajgatják öket. 

1865-ben a kimutatott adósság 2, 787,639,571 dollárt tett, me ly 
összegtől 150,977,697 dollár kamat jft.rt. A hatról négy száztólira 
történt conversio folytán 1879 julius 20-án a szövetségi adósság 
l, 726,912,800-ra szállott alá, mi kilencz és fél milliárd frank ot tesz 
évi 83,722,542 dollár kamattal. Egy évi igen bő termés gabonában 
és gyapotban 1), mig másutt e czikkeknek nagy szüke volt, s a ke
leti háború-szülte kerestet, a nemzeti adósságból körülbelül egy mil
liárd dollárt juttatott oda vissza idegen kezekből. A pazarláson, mely. 
főleg a. helyi kiadások körül, az általános szavazás folytán történik, 
New-York városa ugy segített, hogy a syndikus s a községi tanács 
mellé egy külön pénzügyi tanáesot rendelt, melynek tagjait csak az 
adófizetök választják, s mely az egész pénzügyi kezelést ellen
őrizheti. 

Or~gon-állam évenként mintegy fél szélességfoknyira terjesz
kedik. Az Egyesült-Államok körülbelül 150 millió acre-nyi müve
letlen területtel rendelkeznek, melyet a bevándorlóknak ajánlanak fel. 
Calitornia egymaga több híganyt termel mint a világ összes többi 
része. 

Bobáz ú állam ; hit és tadomá.Dy. 
Európában ugy mint m~utt mindl:!ntelé conservatívek és pro

grassisták küzdenek szakadailan ú l, hasonlóan a beteghez .. ki nem 
talál nyugtot a pehely-ágyon"; s legtöbbnyire az egyház és állam 
közötti harczbau rohannak egymásra 2). Ámde az egyház és állam 

•) 77-78-ban 723 millió dollárnyi értékft volt a kivitel, mely összegböJ 
mintegy 600 millió termeszeli és földművelési termékekért járt. 

') Lajos Fiilöp, kételgli és philanthrop miként kora, s hiányi\va.l ama tá
gabb látkörű és finom értelmiségnek, mely a vallási dolgokhoz szükséges, a je
zsuiták ellenében szinre hozott ellenségeskedés idején azt mondá minisztereinek : 
"Nem kell az egyház dolgaiba avatkozni, mert a rövidebbet htízzuk." S hozzá 
tette: "Hagyjuk meg mindenkinek a. maga szabadságát, egy kis rendiSri ozikk 
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nem két társadalom, melyek egyikének uralkodnia kPllcne, s a má
siknak eltünnie; hanem az át alános emberi társadalom két faja, 
malyeket csak a legközelebbi czél s az ennek elérésére szükséges 
es:;o;közök kiilönböztetnek meg eg-ymástól. Hahogy az egyháznak el
odázhatatlan kötelessége az emberi szellem megszentelése, jogának 
is kell lennie azon benső és külsö eszközökhöz, melyek szükségesek 
annak elérésére. És az, hogy egykor uralkodó volt, nem lehet. jog
ezírn arra, hogy elnyomják, miként a fiú sem lázad fel atyja ellen 
azért, me rt gyárnsága alatt tartotta öt. Az hogy th eosophiRtikus és 
exegetika.i czimboráskodó szövetkezetek kiforgatják a vallást értelmé
ből; hogy a tömeg összezavarja a hiszékenyeket a hivökkel ; hogy 
szenvedélyes elmék, klerikálisoknak gúnyoh·a, másokat mint szabad
elvü katholikusokat bántalmaznak, oktalan visszahúzódá.st sürgetnek, 
s bec::;mérlik azt, ki segély ül jön an éH ül, hogy barát-csubája és bre
viarium a volna, s igy hirlapi pártocskákra darabolják szét az átalá
nos egyházat, még oem el~g ok a gyülöletre ellenök, mely mindig 
igaztalan valahányszor egész ·osztályt ér, s oem igazságos dolog a 
polgári túraadalom ellenségeiíl tekinteni ama társadalmat, malynek 
egyedűli fegyvere a rábeszélés és a szó; ama vallást, mely a szán
dék tisztasága szerint ítél, s összeegyezteti a hitet az észszel 1). 

Ép oly alaptalan ama hivök félelme, kiket nyugtalauságba ej
tenek a-:-[ölfedezések, az elmélödl:'sek, az oktatás terjedése. Söt inkább 
elö kell ·ezt mozditaniolc, hogy az ifjak az abc-vel együtt tanúlva a 
vallást tudják meg, mik~p az erö és ravaszsÁg nem minden; hogy 
aki torpedókitt akar kötni a bit hajójáboz, tudja meg, mikép erös el
lenállá.sokra fog találni; hogy akik le akarják a hitet polgárosító kül
detésének útjáról téríteni, ne lássák a mennyei atya báiát kereske
déR házó.vá téve. sem pedig czivakodás terének, hol müveletlen vi
ták és becsmérlések folynak, melyek elkedvetlenitik a mP.rsékelteket 

elégséges lesz." Csak attól félt, hogy az eg~· házi collegiumokból az ifjak legitimista. 
érziilettel kerlllbelnek ki, s tartott az énektől: .Deposuit potentes de sede. 

1) Habár a hit az ész fölött áll, mindazáltal az ész és hit közölt valódi el
lentét nem lehet, mert aki a titkokat fölfedi s a hitet az ember súvébe önti, ugyan
azon Isten adta. az emberi léleknek az ész világosságát. Vaticani Zsinat. 

Mindazzal, mit a heterodox itészet s a tudományos hitetlenség az evangeli
umoknak ellenök szegeztek, s mindazzal, mit, nem csak katholikusok, hanem más 
hiUlek is írtak azok védelmére vagy azokat fejtegetve, megismertet minket Curci 
Carlo. M. pap mftve Il nuovo Testa.mento ·volgarizzato ed esposto in note esege
tieke e 111orali (Nápoly 1879), tigy a.z elöszókban mint a. bő fejtegetésekben, me
lyekkel fordítását kísérte. A biblia fejtegelöi közölt dicsérik a két Rosenmüllert, 
Grimm Vilibaldot, 'Godet·t, VerceUonet .... 
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és szeretö-szívüeket, a miot ezt a pápa. is hangsúlyozta; hogy 1\ 

katholikus emb~r miként hivő, úgy legyen polgár is, lelkiismerete
ket adva viss1.a n.z :Kgybáznak s ronokásokat az államnak ; hogy 
járjon szt>ntségben és igazságban, s erósen állváll a hitben, mely a 
bizonyságon alapúl, de az észben megerósitést talál l), i~yekezzék 

az igazok okosságához téríteni a kételgóket, s tökéletes népet készi
teni el ó az Úrnak 2). 

A katboJi ka egyház sehol sem zárja ki a hitfelekezeteket: mig 
öt majdnem mindenütt, még ott is, hol a Jegnagyobb számot teszi, 
Jegtöbbet fizet, s hol a törvény uralkodónak nyilvánítja, a protestana 
országok aljn.s majmolásából üldözik vagy akadályozzák szent hiva
tala gyakorlatában, lelkiismereti jogaiban, jótékonyság-ában, oktatásá
ban, az apostolkodásban ; megtámadják hierarchiai rendét, az ön-

') Xlli. J.eo 1878 ~ug. 27-én állaro-títkárához, Nina ca-rdinálishoz egy hosz
szú levelP-t intézett (Aetemi Patris), melyb31 átveszsziik a következi) sorokat: 

"Feltett szándékunk nagybau érvényesiteni az egyház és pápaság jótékony 
befolyását a roostani egész társadalomban. Az egyház fejének ~l1elyzete Olaszország
ban és Rómában igen igen nehézzé vált, miután megfosztották világi uralmától, 
melyet a Gondviselés annyi századok óta engedett neki, hogy oltalma.zva legyen 
szellemi hatalmának szabadsága. Látva, mikép ezenvednek sérelmet bllntetlenlll a 
legrégibb és legszentebb jogok magának Krisztus helytartójának személyében, a né· 
pek között roélyen megrendlll a kötelesség és igazságosság eszméje, fo&J a tiszte
Jet a törvények iránt, s ~ polgári társadalom alapjai sem maradnak ériotetlenlll. -
A különhözll államok katl.Jolikus alattvalói soha sem lehetnek nyugodlak, mig a 
pápa, hitök tanitója, lelkiismeretök igazgatója., nem élvez igazi szabadságot és va
lódi függetlenséget. - A mi Rzellemi batalmunknak, isteni eredeténél s természet
fölötti rendeltetésénél fogva, s hogy g~·a.korolhassa üdvös befolyását az emberi tár
sadalom érdekében, teljesen szabadnak kellene lennie, holott a mostaui állapotok
nál fogva.. annyira akadályozva. van az, hogy igen igen nagy nehézséggel jár a. vi
lág-egyház konnányE~sa. 

,.Nem elég, hogy, nagy f~jdalmunkra, elnyomták a szerzetes rendeket, s ily 
módon megfosztották a pápát hatalmas eegédeitől a. congregatiokba.n, hol az egy· 
ház legfoutosabb ügyei keriiinek tárgyalás alá; hogy elvonják az isteni tis~telettlll 

az egyházi szolgákat, kiilömbség oélklll valamennyiöket katonai ~zolgála.tra kénysze
rit~én; hogy kiragadj~k a mi kezeink és papságunk kezei közlll a ezeretet és jóté· 
konysági intézeteket, melyeket Rómábau mgy a l'ápák vagy katholikus nemzetek 
alapitottak s az Egyház felügyelete alá helyeztek ; még azt is l~tnunk kell, miként 
foglal tért szemiink ellitt az eretnekség magába.n a szent városban a ka.tbolika val
lás ellen, s miként emelkednek itt nagy számmal hederodox iskolák és templomok; 
és látnunk kell a romlottságot, mely innen eredve kiilönösen a hitetleo oktatásban 
részesiiUl i6tíság körében elteljed; és miotha még mindez kevés volna, lelki jogha
tósá~tunk tényeit is hatálytalanokk~ akarják tenni. ... " 

2) Lukács, I. 
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kenytes nötlens~get 1), a házassági t\Jdátlt, ama keresztény sz~·retetd, 

mely a civiliz11tio legszt>IJIJ r~:>zél képezi, s melyben a jobbaknak 
inkább telik kedvök, mint a jelenésekben, a csodákban, az iinnepé
lyekben, a zarándoklásokban. Ha egyebet nem tudnak a kalholiku
~okra mondani, azt fogják rájok, hogy ellenségei a kormánynak, 
bármennyire barátjaiúl \-allják is magukat egész az oltárig. s bár
mennyirt~ erösitsék, hogy inkább békét ohajtanak, mini harczot. s 
hogy inkább scgédkezni akarnak, mint akadályokat görditeni az igaz
ságosság terén. 

De az eretnekségek. melyek n bth. egyházat zavarják, csak
hamar elbuknak, miként Wronski, Mischiewitz, Quinet messianismusa, 
a Ronge-féle új- s a müncheni ó-katholicismus és Channing unita
rismusa; s a protestaus propaganda sem fenyeget komoly veszély
lyel, habár az ezerféle felekezetek még e hitetlenek kel s a polgári 
és irodalmi hatalmasságokkal is kezet fognak a katholicismus üldö
zésére, mert sokkal határozottabb ennek hite Istenében, határozot-

') "Bizonyos emberek egyesillnek s közösen laknak; mi jogon? - A tár
súlás jog~nál fogva.. - Bezárkoz.m~k ; mi jogon? - Azon jognál fogva., melylyel 
minden ember bir, hogy nyitva vagy zárva. tarthassa ajtaját. - New hagyják el 
lakásukat; mi jognál fogva? - A járás-kelés jogánál fogva, rnely magában fog
lalja a jogot, hogy aki akar, ottbon maradhasson. Es rnit csinálnak odahaza? Ha.\
ka.n beszélnek; lestitik szemöket; dolgoznak. Hátat fordita.na.k a világnak, az ér
zékiségeknek, a gyönyöröknek, a hius:igokna.k, a. kevélységnek, az érdekeknek. Ru
házatuk durva g~·a.pjlÍ- vagy durva. vászon-szövet .• Magán vagyonnal egyik sem bir 
közlilök. Oda belépve, aki gazdag volt, szegénynyé teszi magát. A rnije van, azt 
közre bocsátja. A ki elilbb ugynevezett nemes, elilkelil, lÍr ''olt, most egyenlll azzal, 
ki paraszt voh. Mindenkinek egyforma Cl.ella. s1.0gál lakástíl. Valamennyien egy
képc-n bajnyiretet viselnek, kámzsát bordanak, fekete ken~·cret esznek, hamuban 
ba.luak meg. Egyik is másik is csuklyát hord hátán és madzagga.l Ö\'ezi :ígyékait. 
Ha. a rendszabály ugy hozza magá~al, hogy mezitláb járjanak, mindnyájan rnezit
Iáb jámak. Lehet közöttök herczeg; e herezeg csak oly árnyék, mint akármelyi
kök ; niucs ott belye a. czimnek. A családnevek eltüntek. Csak elönevekkel élnek. 
Mindnyájan meg va.nna.k görbedve a keresztnenk egyenl13sége alatt. Kibontakoztak 
ök a testi család köteJékei közlll, s községökben a lelki családot aJapitották meg; 
nincs egyéb rokon uk rnint általában az emberek; segélyezik a s1.egényeket; gond· 
jukat viselik a. betegeknek. Választják azoliat, kiknek engedelmeskednek. ~gymást 

"1'est.véru néven szólitják. 
"J1nádkozna.k. Kihez? Istenhez." 
"A meggondolatlan, hirtelenkedő szellemek azt mondják: lllire valók e 

mozdtílatlan alakok a titok környezetében? 1\li c1.éljuk '? l\li az, a rnit Ilk tesznek? 
- Talán nincs magasztosabb munka annál, melyet e lelkek végeznek. - Aligha 
van annál hast.nosabb dolog. Jól, jól cselekszenek azok, kik mindig imádkoznak 
azokért, l;ik sohasem imádkGzuak." Bago Vletor. 
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tabb erkölcstana, határozottabbak kötelmei és erő:sebb küldetésének 
i•rzete. Az erőszakosabb orosz orthodoxia egybe akarja olvas7tani az 
egyh:ízat az állammal. 

Buddba és Confucius nem kapnak proselytákn.t. Az islam még 
minilig hitágazatúl tartja a gyülöletet a m:is vall<í.suak ellen 1); l.tivei 
közül keveset veszít el. mig Eurúpán kivül n bálványimádók és a. 
buddbismust vallók köziti még most is Rzámosakat nyer meg, töb
bet mint a. kereszténység, mert kevésbbP. ellenkezik az érzéki ösz
tönökkeL 

Az izraeliták, kik még csak hat·mincz évvel ezeJött Turinban 
is külön városnegyedbe voltak mintegy belebbez\'e, most tekintélyt 
vivDRk ki és félelm~sekké teszik magukat érdemeik, pénzök és kos
mopolitikus összetartásuknál fogva; míls vallásnak közül tanítványo
kat nem hpnak, de szaporák (lásd 118 lap), s hét millióra m .. gy 
számuk, mely összegnek mintegy fele Európára esik, és pedig Orosz
országra 1,200,000: Ansztriára. 853,000: Poroszországra 284,500: 
Francziaországra 80,000: Angliára 42,000 stb. 1867-ben az Egye
sült-Allamokuól ötven család Palaestinába költözött, hogy gyarmato
sitsák azt, de nem boldogúltak. 

A háború. 
A háborúkon, melyek vérrel fertőztették a szá.zad elejét, ugy 

') A Korán számtalan helyei közöl, melyekre az !'i2 és 1'>1 lapokon ezélo
zunk, álljon itt néhány: 

Isten elött nincs megvetettebb állat azoknál, kik nem hisznek és hitetlenek 
maradnak. (A zsákmány - fejezet-eziru - 22, !'i7 vers.) 

Oh hivők, ne válasszatok barátokat a hitetlenek közGI (A nő, 143. v.). ne a 
zsidók és ne a k4't·es~.t€nyek közlll (Az asztal n6. v.) 

Hitetlen, ki azt mondja "lsten a wegváltó, Mária fia." Hitetlen, ki azt mondja 
"Isten a Szent Háromság eg~· harmada (Asztal, 7ö, 79 v.) 

Oh próféta, harczolj a hitetlenek és képmutatók ellen: lég)- szigorú irányuk
ban (A védelem, ~'· v.) Buzdítsd kiizdelcmre a hi~öket. Húsz köznlök kétszáz hi
tetlent ver le, száz ezret sz~bszt meg (6ti.). lsten és az ö prófétája rendeletül ad
ták: Öljétek a bálván)·imádókat ahol csak találjátok, tegyétek foglyokká, vegyétek 
ostrom alá, csaljátok törbe öket; de ha megtémek és ~engedelmeskednek a korán
nak, hagyjatok nekik békét (3, 5.) 

űldöaétek az író embereket, kik uem 'l'allják az igazságot: üldözzétek öket, 
a. mig m4'g nem alázódnak (A nő 29. '1'.) 

A hol csak hitetleneket találtok, öljétek le, pusztítsátok el öket (Mah~med. 
4. v.) 

Nem ti vagytok a. kik m4'gölitek, Isten az, ki megöli öket (Zsákmány, 17. v.) 
Küzdjetek ellenök, valamig meg nem sziinik minden más isteni tisztelet az 

egy Istenén kivül (40). 
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hitték, segitení fog a. nép-fenség, mert - mondák - a népek soha 
sem fogják beleegyezésöket adni ama. pusztitó öldökl~sekhez. A helyett 
azonban csak móg vadabbúl dúltak azok, s a Iegnépszerübh nevek 
Jelachich, Radeczky, Garibaldi, Kossúth, Urban, s mi több, a. chinai 
'fsao-'rsung-'l'ung és Li-Hung-Ciung lettek. Mialatt philanthropiát 
és békeszaretet fitogtatnak, VIÍgtelenül szaporodtak a hadseregek, an
nyira, hogy a kormányok legfőbb gondját képezik s legtöbb költ
séget okoznak; hat millio katona :;em lévén elég, a barbár korok
hoz tértek vissza azáltal, hogy minden polgárt katonai azoigálatm 
köteleznek 1); a tudományok és a mechanika előmeneteleit arra hasz-

•) Kiszámitották, hogy a hábortí 1792-töl 1815·ig a külömbözö államoknak 
76,22:5 millió lirájokba és két milliónál több emberökbe került: e veszteségekhez 
hoz~á. kell adni 1-ször a teherrel együtt tönkre ment kereskedelmi 11ajók értékét, 
melyet csupán Angliára nézve másfél millió sterlingre tesznek, ugy hogy 644,01•0 
egyén ezenvedett ily módon több-kevesebb kárt i 2-szor a szegényadó növekedését, 
mely adó Angliában 1792-ben 50,000 sterling volt, 1815-ben pedig már 197,250·re 
emelkedett i mely évben Európáb~n a háború folytán 200,000-re me nt az özvegyek 
s egy milliora. az árvák száma i 3-szor a bank- és kereskedelmi értékekben történt 
vesztcséget, mely kiszámíthatatlan i 4-szer a polgári, tengerészi és katonai n)'Ug
dijak összegét: 1815 után a had-iigy rendezése Angliában 12,000 milliót vett 
igénybe i 5-ször az adókat, melyeket 181:5-töl 1837-ig vetettek ki, hogy fizessék a 
kamatot a háború tartama alatt csinált adósságoktól, melyek nagyságáról fogalmat 
Rzcrezhetünk, ba meggondoljuk, hogy Anglia. adóssága 1837-ben még mindig 
714,400,000 Iirát tett i 6-s~or a hadügyi költségvetés emelkedését. 1845-ben az 
az összes bevételt 58,590,217 sterlingre, a kiadást 5:5,103,644-re számitották, s e." 
összegMI a tengeré$zetre, a ttizérségre, a hadseregre 13,961 ,245-öt it·;\nyoztak el ö. 
Az angol ke1·esztény tá1·sulat Hirlapja, 1838 szept. 

Francziaors~ág eliHeges költségvetésében 1842-re 1,276,3:{8,076 lirából 
32!'\,802,!:175 volt a hadügyre szánva, nem számítva ide a tengerészetet, melynek 
kiadása 12:5,607,614 Iirára ment. 1830-tól 1847-ig 605:) és fél millióba keriilt ott 
a hadsereg. Poroszorsúgban Hi4l-bcn 2:l,72l,QQQ tallért emés1.tett fel a hadsereg, 
az egész :5:5,867,000 tallér lévén. Spanyolországban (187,909,12!} reál összes kiadás 
mellett 2:56,:506,440-et vett igénybe a hadiigy ; BelgiumiJan pedig 2~1,471,000 Iirát 
a l 0:5,'i66,962 li rányi összes kiadásból. 

1848 után a hacliigyi költségvetés mindeniit.t roppantúl emelkedett. Ime az 
évi e n emlí kiadások összeállitása: 

Oroszo1·szágban . 
Francziaországban 
N émetorsz>igban 
Nagy-B1·itanniában 
Ausztriában 
Olaszországban . 
Spanyolországban 
Törökországhah 

Katona Kiadás Minden polgárra esik 
447,378 63(),:)00,000 - 7,22 frank 
446,424 - iFi3,000,000 - 14,9:5 " 
418,821 - 409,770,000 -
228,624 - 401MO,OOO -
269,:57i - 329.2!)5,000 -
217,949 - 191,316,000 -
91,400 - 122,292,000 -

150,000 - 116,000,000 -

9,7!) 
11,7:5 

8,80 
7,1:5 
7,30 
2,4:5 

" 
" 

" 
" 
" 
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n:í.lták fel. hogy tökéletesítsék ama fegyvereket, melyekkel l. Napo
leon n:•műlelbe ejtette Európút; ott van a durranó gyapot a dyna
mit, ott vannak a gyujlótfis puskák, nz Armstrong-, Keiner·, Wah
rendorf-, Krupp-ftile óriás, olykor eg.·· sz 100 tonnúnyi súlyú és tiz
méter hosszú ágyúk, mt·lyek czéH tal.í.Jólag 17 kilométernyire hor
danak s 250 kilogrammnyi porral megtöltve eg·y tonna-súlyú golyó
kat szórnak, másodperczf'nként 500 méter kezdetleges sebességgel. 
É~znk-Amerikát, melytöl oly sok husznos dolgot tanúihattunk volna, 
ak kor fogadtuk el mesteríil, midön, az elszakadási háború nl kalmá
val, használatba hozt.a. a monitorokat, a \'liS óriá~oknt, melyek szél
zúzzák és elsülyesztik az ellenséges hajókat, s feltűntette 11 vnsu
tak tont.osságát, 15,000 gyakorlott emberböJ álló rsapatot alakitván 
mely követte a badsereg mozdúlatait, lerontotta vagy helyreállitotta 
a vasutakat, vagy újból épitett olyanokat, mel_vek fentartották a köz
lekedést, s élelmi szereket, hadi készlett>ket és betegeket szállitottak. 
Francziaország jól érvényesitette e tapasztalatot az olaszországi had
járatban (71 lap), s még inkább Poroszország, mely az Ausztria el
Jen viselt háború alkalmával minden hadtesthez vastiti munkásokból 
álló rsapat.ot adott, s ily módon a 70-iki háború idején juJ. 24:-töl 
aug. 5-i#! kilencz új vonalon képes volt 384 ezer embert s az egész 
hadiszert Francziaország ha táraira l"ZáJlihmi (l 05. lap). A többi ha
talmak utánozták e dolgot, s piÍnczélos hajók, torpédók és silurok 
adtak gyözelmet annak, ki első használta azokat, és \'ersenyeznek 
egymással, hogy minél öldöklöbb fegyvereket találjanak fel, s hogy 
roppant golyókat vethessenek, melyek átfúrják a hajók hatalmas 
pánczéljai t. 

Következésképen meg kellett változtatni a gyalogság rsl\tázási 
módját, kevesbitve a sorok számát és mt>lys"gét. és folytonos moz
gásban tartva azokat 1). Biztonságát minden nép csak barrzosai szá-

Belgiumban 
Schweizban 

46,383 - 41,000,000 - 7,60 
120,077 - 13,300,000 - 4,80 " 

" Nincsenek beszámitva a tat~alékosok, a területi csapatok, a rendetlenek; 
sem a kamatok el3bbi kölcsönök után. 

Az amerikai ggyesfilt-ÁIIamok az 1862-ki secessionalis hriború alaft csupán 
a szövetségi aliarnokban 840,086 tonna erejű 437 hajót állitollak ki, 8026 ;így•í
val. A wint st.ámitj:\k, száz év alatt a polgúroslÍit államokban Luí~t. millió egyén 
veszett el a háboník folytán. S ez iszony1íságot mint halad:íst magasztalják s foly-
vást azt kiabálják az államok fiilébe "Fegyverkezzetek." . 

l) A hátultöltö fegp,er kezelése sokkal kevesebb fogással és idc'l\'el jár, mint 
a régi é, meg a megfélemlitett vagy szó1·akozott 1íjonez is sikeresen b~nh~tik azzal; 
hétszerte nagyobb távolságra, nyolczszorta nagyobb sebességgel, J.ároU18L.Orta. sza
batosabban hord. 
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mában kereste. S hogy hadseregre szert tegyenek, kizökkentették 
egyensúlyokoúl a pénzügyeket; a polgár kénytelen volt megfelezni 
vagyonát a kormánynyal, miként a socialismusban; kölcsönöket vet
tek fel, sorsjátékokat hoztak be, bankokat állitottak; nem volt elég, 
hogy néhány év alatt három ezer millióval szaporodott az ércz-pénz, 
még a pnpir-pénznek is kényszer-folyamot kellett adni. 

Bizonyos országokban a katonák szeszélyök szerint forgathat
ták fel vagy igazságtalan tettekre kényszeríthették a kormányokat; 
egynémely szerenese-hös egész nemzeteket kúszált össze, támogatva 
a köznéptöl, mely minden fölkelésbE>n részt vesz és szereti a válto
zások látvfinyát, bármily drágán fizeti is meg, hogy hitt a demagó
gok nagy hangú beszédeinek és ígéreteinek. 

Bismarkról azt mondják, igy szóloU volna : "Sok embert tettem 
szerenesét.lenné. Ha én nem vagyok, nem üt vala ki három nagy 
háború: nyolczvanezer német nem esett volna el a csatatéren, s 
atyák, anyák, fivérek, növérek, özvegyek, hasztalanúl eljegyzett szií
zek nem viselnének gyászt. Minderröl számoltam Istennel. u S most 
ozt hirdetik róla, hogy a nagy államok ministereivel a lefegyver
zés iránt ?rtekezik, megmentendö Európát a gazdászati bukástól. 

S valóban, most hogy a bodsereg nem gép többé, melyet egy 
király akarnta hoz mozgásba, hanem maga az egész felfegyverzett 
nemzet, ugy gondolhatná az ember, hogy attól kellene eredniök a 
háborúk inditóokainak, miként tőle erednek az eszközök s övé az 
intézés. Ámde a bP,ke érdekében tett fáradozások ellenmondásban 
állanak a tannaL melyet most hirdetnek, vagyis a létt;rt való foly
tonos küzdelemmel, mely küzdelmet a civilisatio csak növeli azzal, 
hogy sza po ri tja a vtí.gyaka.t, az eröket, a fájdalmakat, s hal ványozza 
a tevékenységet a dolgok és eszmék körében. 

Köz-Jog. 
Azonban minden fejedelmi congressus elméleteket állitott fel 

vagy szentesitett, ·me! y ek kedveznek az em beris~gnek; a tudósok pe
dig hirdették aztán azokat; béke-congressusok jöttek létrE>, társúlat 
H lak últ a nemzetközi jog reformálása ~·égett, s egy nemzetközi jog 
- Institutum, mely a tengeri zsákmányokat, a katonai kórházakat, 
a háborús szokásokat, s egyszersmind a rabszolgal'ágot, a pénzt, az 
útleveleket s a vasúti szállilásokat érintö dolgokkal foglalkozik. 

Oroszország 1874-ben egy brüsszeli összejövetelen nemzetközi 
törvL'nykönyv-félét terjesztett elö, mely, elhiLilgatva némi, a legyö
zöttekr~ nézve sérelmes dolgokat., jó11karatú óvó intézked~seket t.ar
t<~lmaz; a h:í.borűkhan külömbséget te:>z a kiizdök és nem küzdök 
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között. száműzi az embertelen .>s haszontalan eszközöket; az ostro
mokat és bombázáso~.at illetőleg becsületességből és könyörületből 
kifolyó szabályokat ir elő; a hadi foglyok irányában a katona érde
mes voltához és szerencsétlenségéhez illő bánásmódot követel. Min.
denesetre dicséretes kísérletek, hMmennyire ha.tálytlllanoknu mutd.t
koznak is a győzök gőgjével s a legyőzöttek dühével szemben ; s 
mennyit kell még szenvednie az emberiségnek az erkölcs és politika 
elválasztása folytán ! Mig a magnnjog egyenlö lépést tartot.t az em
beri élet lassú PS fokozatos fejlődésével, mind jobban alkalmazkodva 
a. természet-jog igaz, örök, vált.ozhata.tlan elveihez, a köz-jog meg
állapodott, hogy hatalmas politikai tömörüléseket hozzon létre egy 
bonyolúlt és csalékony elv alapján, milyen az állam érdeke, mely
nek forrása a politikai hasznosság. criteriuma. az erö, s melynél 
fogva a. ezé] jósága szentesit.i az eszközök gazságát. 

A jelenlegi közdelemben az isteni jogon a.lapúló fejedelemség 
s a népek akaratából kifolyó kormány között, a köz-jog átalakúl és 
töhlyesbül ; jobban meg vannak már állapitva a nemzetközi viszo
nyok ; megszüntek a kiáltóbb igazságtala.nságok, nagy sérelmek jóvó. 
vannak téve. Spanyolország megtörte Napoleon kényuralmát; Né
metország jelt adott a népek felszabadúlására. ; Francziaország visz
szaszerzi a szabadságokat., melyeket ehobzott a forradalom; Anglia 
leveszi a lánczokat a katholikusokról s felszabadítja. Irlandot a tör
vényes Egyház kénynr11lma alól; Görögország lerázza a musulman 
igát; Olaszország visszanyerte függt>tlenségét; a barbárok kénytele
nek tisztelt>tben tartani az európai lobogót; megszlint n néger-ke
reskedé,; 1), és sok orsziLgban, maguk az Egyesült-Államol<ban is el 
van törülve a gyarmati rabszolgaság. Türelemben részesülnek a kü
lönféle hiszemek és vallási gyíLkorlatok; az egyedi biztonság jobb 

1) A bécsi 18l'í-iki congressus mát· elwríllte a néger-kereskedést, de mint
hogy a négerek mloszolgasága továbbm is fenmaradt a gyannatokban, ez folyvást 
ösztönz3ül ,;zolgált arra, hogy men\sz és igen nyereséges csempészet útján szállitsa
nak olyanokat Afrik;\IJól. Anglia 1837-hen, Francziaország 48-ban megszlintették a 
rabszolgaságot; l 859· ben Hollandia ugyanazt tette a keleti gyarmatokra, s 62-IJen 
az amerikaiakra nézve is. t:rint.ettiik már a többi országok intézkedéseit és kisér
leteit e tekinll'tl.•en, s a Szl'mor•í eredményeket északi Amerikában. Minthogy b 

négerek nem akarnak dolgozni, hogy haaznosits;\k a gyannatokat, más karokhoz 
kellett folyamodni, R a hiányt részben az indiai és chinai couli-k, vagyis szabad 
mnnkások pótolj:ík Liberia, melyet 1821-ben Áfrika nyugati partján alavitottak, 
hogy elhelyezzék ott a1. Egyesiiit-Államokban fels?.aha,Jito:t négereket, 1847-ben 
fiiggetlen kiizi:·JrR;JS<ig.utk nyilvánitotl:\ mag;\t. 
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oltalom alatt áll, igazságosabban meg van osztva a jólét; sok be
tegségnek elejét vették 1), a vesztegzárakra nézve jobb intézkedé2eket 
tettek; az inség elháriLása, az elemi csapások enyhilése iránt gon
doskodtak a biztositásokkal, n. szegény tilléréröl a takarékpénztárak
kal ; eltöröl ték az adósságért való fogság-büntetést; az erkölcsök 
szelidűlése, s magit az önzés is mérsékelték a szenvedélyeket, a ké
telgés a párt-dühöt; a nyilvánosság folytán senki sem vonhatja ki 
magát embertársai ellenőrzése alól. A kis ipar, mely gyarapszik és 
átalakúl a physikai és természeti ismeretek terjedése s a kormányok 
gyúmolitása folytán, váratlan mértékben szaporitotta az élhett>s esz
közeit, s hála a szabadságnak, gyorsabban növekszik a gazdagság, 
méltányosabb lesz a f,llosztás, élvezetesebb a fogyasztás. 

Gazdaság. 
Az erkölcstan, bármennyire inog is a hasznossági elv alapján, 

melyet Benth~m vetett meg, Stuard }lill és Austin pedig hirdettek, 
sok htLS?.not húwtt a gazdasági irók tanaibó1, kik kimutatták, hogy 
az egyesek java közüsségben áll az összesek javával; hogy a munka 
uz emberi nem rendeltetése s minden földi jó forrás11, s hogy hasz
nos csak a jó lehet. A socialisták is elismerik. hogy a munka. egye
dül lehetséges újból-rendezése csak ama szabad, változatos, sokféle, 
egymásutánt tartó rendezés, mely a most már jobban felvilágosúlt 
és kevésbbé közönyös érdekekből kifolyólag n apró! no pra vn.lósúlásba 
megy. Felismerték, hogy a szükségletek valóban szaporodla.k, mi 
ga.zdaságin kivül, erkölc-si tünemény is ; hogy a gépek segélyével 
eszközölt termelés túlságossága talán fő oka a mostani kereske
delmi válságnak 2). 

l) A francziák ~most kén)'szeritöleg is tetjesztik Cochinchinában a tehén
himlővel való ójtást. 

2) 1875 végén az Egyesnit-Államokban 713 gyári kemencze közlll 420 szll
netelt; ha valamennyi m6ködik vala, egy év alatt Zí,500,000 tonnán,ri öntött vasat 
állitollak volna ki, mig a nemzeli fogyaszt:ísra. elég volt 2,800,000. A "~tadge, 

Sawyer és Túrsa" czég, mely Anglia legtekintélyesbjei közé tartozik, 1877·ben ki
jelentett!', hogy a gyapjtí-ipat·ou nem lehet ja'l'itani, mig meg nem szOnik a tulsil
gos e!Oállitás, s hogy nagy el3ny lenne, ha a gyúrak fele leégne vagy megs?.Gn
tetné a munkát. Burke William kimutatta, hogy kilenczven munkás a jobb gyárak 
egyikében, betenként tizenhat ór:íval kevesebbet dolgozva, ugyanoly súlpí és mi
nöség6 több kelmét állitott elö mint 1S38-ban 231 munk:ís ugyanazon gyárban. 
Massacbussettben 50 év elött egy jó hal'isnya.kötö, naponként l!) órát dolgozva, leg
felebb 200 párt készithetett el egy év alatt: 1875-beu 48,0!:10 harisnyakötő, na
ponk(:nt csak 10 órát dolgozva, 5!1,7G2,8G6 párt állitott ki, vag)•is minclen t>gye~ 

munkás 1243 p(nt. ' 
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A politikai gazdászat, mely a klassikus gazdasági iróktól meg
tanúita számitá~ba 1•enni az értéket, az árat, a keresletet l;S kínála
tot, az előállitasi költséget, a népesség-elvet, a munka-dij törvenyét, 
a kamatokat, a nyerei'éget, a tiszta jövedelmet, mindinkább jobb 
villígitásba helyezte a népessége!, a hitelt, n tőkét (Mae Culloe, 
Quetelet, Jevons, Walras, Mels); biztos adatokra igyekezett fektetni 
tanait, melyek azonban m1~gis ellenmondók, mert Carey törv~,nye s 
Bastia t ~ Harmonies économiques" ezimü munkájában lemlwtt elvei 
nem egyeznek meg Ricurdo rente-elméletével: Roseher mindent n 
történelemből aknr levezet.ni, s töle származnak a doctrioair soci<\
listák, kik, visszaijedve a féktelen egyedelviségtöl, az állam beavat
kozását siirgetik a jobb tet·melés s a gazdagságok méltimyosabb fel
o8ztásának eszközlése végett: s ily módon egy igen összetett tudo
mí~nyhoz vezet az út, melynek neve So(·iologia. 

De okos, észszerű, a magán jóvnl gazdálkodó, a csalékony lát
szatot megvető tillapot, melybeu ne a szám viselje az erö, hanem 
az igazságosság a jogok és érdekek képét, melyben a társadalmi 
pyramisnak ne tetejét hanem alapját. lanulmányou;ák, nam teremt.· 
hetö nyomorú nagyravágyásokkal, aljas irigykedéssel. pis:~,kos ezim
boráskodt\.sokkal, a p?nzilgyi harpiák ~<zám-csavarásaivul, szószéki ti
vornyMtí.sokkal, 11. pórnl\vet v11gy ehhez hasonló nagyokat magasrtaló 
rögtör.zötl könyveeskékkel; val11mint HZ ált11l sem, hogy a százali 
haladásának mondják a képt.elt>nt. a tudomány ban, az iitrYefogyottsá
gol a közigazgatásbnn. a trtí.gár~ágot. a míhé~zetben, a stabadoss:igot 
az életben. Nem nyöszörgt'sre t>s tapsokra, hHnem eröfeszitésre v11n 
szükség, mert minden s~ííl~s fli.rasztú; jellemek kellenek, s hódoll~t 

az iga1.ságosság, tisztelet a szabadság és a lelkiismeretek iránt. 
Nem elég elvont dogmákat, a priori kPpleteket :íllitaui fel; 

nem elPg kinyilatkoztatások, áltn.lános gyógyszerek, mi·ndenhut6 ab
solut szabályelrek ~s szólam(1k iránt kelteni hitet, melyek annál ka
pósnbbnk minél kevésbbé szab<ltosak, ml'ly .. k nem mondják meg, mit 
kell tt>nni, hov:í. kell irányozni az egyedi és i\szletes . tevékenységet 
a kapkodó tapasztalatlanság és önzö eselszövény közepett. Azt fog
ják talán mondani: nSZl'ressétek a hazát, ffil;rsékeljétek v·ágynitoknt, 
legyetek becsiilett>sek. u De n. jó szeretetét és cz~lúl tíízését hirdetni 
nllm ~okat. ér, hn. nincs értelmis~g, mely nzt. felismerje. A lehetsé
gek kiképzése az erkölcsi rendre nl'zve nem kevésbbé hasznos, mint 
oz nnyAgi érdekek tekintetében : s a nép férfilis tulajdonságainak 
ft>jlesztPsévt>l vetjiik meg alapját a nem1.etek jöviíjrnek. A nemze
tek szen·~zett ,;s ép oly kiilömbözö lények, mik,>nt n.z egyedek; egye-
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dül physiologiájuk, psyebologiá.juk, történelmök szolgáltatnak biztos 
alapot s mentenek meg a \·akmerö kisérletektől és r~szegitő pro
grammoktól. 

Azonban csalódnak, vagy csalni akarnak, kik azt hiszik, hogy 
az oktatás elegendő a nemzetek javítására. A régi sopbisták tére
désa volt egynek venni a tanultságot a hatalommal és erkölesiséggel. 
Az értelmi lénynek az erkölcsi tényen kell alapúlnia, s ennek a 
vallási lényen; az ember hatalma alá hajtja a természetet, de kell, 
hogy ő viPzont a törvénynek és rendnek vesse alá magát; ki a 
megismert kötelesség szarint tudja intézni saját életét, az lesz a ter
melés. legjobb tényezője is. 

l\em6oyek. 
Kisértetek, észlelések, összehasonlitások korát éljük ; a helyett 

hogy zsilipekkel akarnók elzárui, inkább gátakkal kell szabályozni a 
véleményeket. Fel lévén bomolva minden rend, a megoldandó nagy 
problema most nem az, egység legyen-e vagy szovetség, monarehia-e 
vagy köztársaság, fejedelmi kényuralom-e vagy pór-zsarnokság, füg
getlenség-e vagy szolgaság: hanem !lZ: vajjon az ember és a tár
sadalom szfl.bályoz6ja a jog legyen-e vagy az erő, a tekintély-e vagy 
a fejetlenség, az emberi számítás-e vagy az isteni gondviselés; vaj
jon a tények iránytüjéíll, az elhatározások ('riteriumáúl a 89-ki el
veknek, a parlamenti vitatkozásoknak, a birlapi rémuralomnak, a kor
látokat nem •smerö függetlenségnek, vagy inkább az örök tízpa
rancsnak s a hagyományos igazságoknak kell szolgálniok, amaz iga7.-

. ságoknak, melyeket az értelmez, ki biztositva van a tévedés ellen. 
Azok, kiknek komoly szándékuk eszközölni a jót, azon vannak. 

hogy az il!,'azi nép kl>.rüljön felf\1, az a nép, mely gondolkodik, va
gyonnal bir, munkálkodik, s melynek ugyanazért szabályozott sza
badságra és tisztességes békére van szüksége, nem pedig az n tanúit 
vagy patriczius vagy piaczi tömeg, melyet a hil'lapok, a eselszövők, 
uz érdekek sugalmaznak; ezükségesnek hirdetik a nevelést, de nem 
azért, hogy gazdagságra, politikai hivatalokra, társadalmi állásokra 
irányúló durva reményeket ébres7.szen, hanem hogy jellemet, méltó
ságot, szilárdsá.got kölcsönözzön; azt akarják, hogy ne az abcé1·e 
és testgynkorlatra, hanem a nép lelkére legyen fögond , hogy tanít
sák meg azt kötelességeire, s ébreszszék fel benne a közéuéket. 

Hogy elejét vegyük a communismusnak, szükséges: felemelni 
azt, ki meg van görnyedve, nem pedig lerántani azt, ki egyenesen 
áll; kivinni, hogy az élet ne érdekek küzdelme, hhnem kötelességek 
versenye legyen; hogy a. proletár Vf'l'~jtékkel arczán, IH' peili~ kö-

XIX. 
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nyekkel szemében keresse kenyerét j nem hagyni mindent az erö 
és vakmerőség kényére j kiragadni a gyengéket és nyúlszívtieket az 
erősek és ravaazok torkából j közelebb vinni a nagy vagyonokat a 
kiesikhez; feltüntetni a munka megváltó hatályát az által, hogy a 
gazdagok is dolgozzanak j oem töprengeni a fölött, vajjon oem sért
ük-e meg a kételgöt meggyözödéseinkkel, vagy a gézengúzt becsüle
tességünkkel j eléje tenni a. tisztességet a megtiszteltetéseknek ; meg
keresztelni a demokracziát s összeházasitani azt a szabadsággal, s 
bevinni ezt mindenüve, hozzászoktat va. a közélethez; szükebbre ven ni 
a kormány tevékenységi körét, hogy ne a sokaságnak, hanem a so
kaság jogainak viselje képét; akarni, hogy, ha tiíri a tévely t, vallja 
és védje az igazságot; megmenteni az alázatosnk hitét a kevt:>lyek 
positivismusától, kiknek csekélyebb mértékben jutott ki az igazság; 
alább szállitani a szörnyeteg kiadásokat, mf'gkevesbiteni a tisztvise
lök és katonák seregét, mely a termékek Pgy tized részét emészti 
fel s erkölcsrontó henyeségben tartja az ifjuság v irágát; kiüríteni a 
börtönöket, bitelvesztettekké tenni a hóditásokat, megelőzni a há
borúkat az által, hogy felelevenitjük a jog-fogalmakat, a haza, n 
szabad lelkiismeret eszméjét, megemlékezve, mikép az emberinem 
nem azért él, hogy kormányozzák, hanem, hogy jót éljen; hogy "a 
politika valódi czélja az, hogy az életet kényelmessé s a népeket 
megelégedettekké tegye" (Bossuet); s hogy, miként egy nagy ember 
mondotta, a. monarchiával lehet boldogúlni vallás nélkül is, mert pó
tolják ezt a zsandárok és börtönök, de demokraeziával nem. 

A lét hármas oldalával, a széppel, jóval, igazzal, kezdettük 
ötven előtt munkánkat, s azzal fejezzük azt most be, intve minden 
jobb érzésüeket, hogy a küzdelemben, mely a való és hamis, a rend 
és zűr-zavar, az angyali és sátáni között foly, az anyagelviség elá
radásának s az erő tiszteletének minden perczben kész bátorságot 
szegezzenek ellen; hogy igyekezzenek az emberi tudományokkal lel
keket nyerni meg az emberiességnek, s mindenki azon legyen, hogy 
elmondhassa "Tettem valami jót." 

V ég e. 



Végszó. 

A Szent-István-Társulat válaszimányi határozat folytán tagil
letményűl közrebocsátván Canlu Cauártól "Az utolsó harmincz 
év történe tét," ezzel kiegészítette s befejezte a világhiríí szerzőnek majd 
minden europai müvelt nyelven kiadott" JlilágtiJI'Ithtelmét", melyet 
ugyanazon Társulat az ő legnagyobb jótevője, az áldott emlékű Ba~·
takovic• Béltl egri bsek áldozatos ktzdeményezésére ültetett át 
magyar irodalmunkba. Az első öt kötet Som o g y i Kár o l y társu
lati igazgatt} gondos átnézése és felügyelete alatt G y u r i ts A n t a l és 
KádasRudolf fordításában Pesten jelent meg 1857-1860 években. 
A hatodik és kö~•etlcezó kötttek végig Egerben kerültek ki sajtó alól 
Stephan o vsz ky Sándo r egri áldozó·pap, lyceumi tanár, könyvtár
nok és szent-István-társulati tiszteleti tag gondos felügyelete alatt, 
L o n ka y A n t a l, A g os t o n A n t a l , G 1' es i c h M ik sa, s több egri 
főmegyei áldozó-pap, névszerint V i l cs ek J ak a b leány-növeldei lelki
atya, Laka tos Gy ö r gy esperes-plebános, és M i cha lekManó káp
talani kat·káplán, hitelemz/J s lyceumi alkönyvtárnak áltcd fordítva, -
legtöbb a legutóbb nevezett M i c h a l ek Ma n ótól, ki "Az utolsó har
mincz év történetét" is fordította. 

A XVIII. könyvvel befejezett s 1876-ban kiadott "VilágtiMé
Helemhez" a kiinnyebb használhatóság tekintetébill szükséges volt egy 
"Ko r- é :1 b e t ü r e n d i M u t a t ó," melyet fönnevezett Stephanovszky 
Sándor állitott össze, sa Szent-István-Társulat 1877-ben bocsátott közt·e. 

A nagynevü szerző 1879-ben kiadván 11 Az tttolsó harmincz év 
tört~netét," s ezt a Szent-István-7'ársulat magyar fordításban ezennel 
közzé tévén, ehhez egyszersmind egy rövid "T a t• t a lom-j e g y z é
k e t" csatol Can tu Caesar egész "Világtörténelmüől'", hogy a nagybecsil 
müvet egészben úgy mint egyes t·észeiben minden olvasó egy tekintetre 
átláthassa, s tanúlmányailwz és szükségéhez képest a hossza.~ keres
géléssel járó időveszteség nllkül használhassa. 

Az igazgat& választmány egyszersmind ama kedvezményben is 
t•észesiti a történ~lem iránt irdekliJdó magyar közönséget, hogy C a n t u 
C a es a i' nag y ma vét bá·rki nemcsak e g é sz b e n, h.attem a borifékon 
b' telt árért külön e g yes köt e t ek b etl is megszerezheli. 
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Csillag:iszat a phoeuiciek-, bincluk-, és chinaiakuál. Csillagjós-
lat. Az egyptorniak t>gyéb tudom:\uy<L. 'lumiák. Irodalom 5H5 

Huszonkettedik fejezet. A z e g y p t o m i ak v a l J ú. sa. 
Papok valliL!HL. Herrnell tana i. N épvalltí.s. Sze ut idlutok. 

V ;,JI úsl!'yllkorlut . , 604 
Ht~Ezonharmadik fejezet; A h i e r o g l y p h o k. 
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M A S O D l K K ü T E T. 

III. KÖNYV. (KORSZAK.) 
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Negyedik fejezet. A p e r s ri. k e r k ö l c ~ i á ll a p o t a, s 
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Nyolczadik fejezet. P i s i s t r a t u s. 
Hipparcbus és Hipph~s . • . 105 

Kilenczedik fejezet. G ö r ö g o r sz á g 11. p r ó b b á'lla ma i. 
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jöveilelmei. Döghalál AthenebP.o. Perici es halála. Mytílene elfog
lalása. Nic·ias b~kekötése. Alcibiades. A háboru megujitása. Me
los pnszt.ulósa. Siriliai háborn. A nPgyszázak t.anáf'SII. Alcíbi
lldes visszahivatík. Lysander. Ar~iou,;ae mE>Iletti csat.a. Az 
A ego~ folyó mP.IJetti l'sat.avesztPs. A then e bevt;t.ele. . . 153 

Tizennegyedik fejezet. G ö r ö g i n t é z m é n y ek ; A t h e n e g a z-
d ás z a t i r e n il s z e r e . n a g y s á f! a s e n y "'s z e t e. 

'rermPkek és áník. Pénr.. Gazdászati tan. Rabszolgák. Bir
t.okfeloszttj.s. Péoziigy. Szépmüvés1.etek. Hanyatlás. Nők. Sze-
,rények. Elösdik. Romlott..•uíg. . . . J70 

Tizenötödik fejezet. S p a r t a e l s ő b bs t\ g e. 
Harmincz t.yrann. AlcibiadPs hal<íla. Athene visszanyeri 

l'zabadságát. ~orrates. Sophísták. t;ocrates elitéHetése . 195 
Tizenhatodik fejezet. A ,t. i z e z e t" v i s s z a v o n u l á s a. 

L y s a n d e r. A g e 11 i l a u 11. 

Darius Nothus. Ifjabbik Cyrus. Art.axerxes .1\lnemon. A 
vissznvonuláH. Lysander. Ag-esilaus. I,ysander halála. Coroneai 
l'sata. Conon vissz,ttér. Antairidas bPkekötPse . 205 

Tizenhetedik fejezet. B o e o t i a. E p K m i n o n d 11 1>. 



Philolau~ törrényhnzó. P<'lopidas. Epaminond11s. Uj t~tktil.'a. 
Lap. 

LPurt.m mPJletl.i (•sata. Pheraf>i Sándor. Epaminondas halála. 
Agesilaus halála . . :iHi 

1'izennyolczndilc fejezet: A rn 11. 1· P d o n ok. 
JI. Pt>rdie(·as. Arr·helaus. Fülöp. I'lllllanx. Gürögorsz:íg 

helyzde. Pheraei .lason. 'l'hes~nlia. A s1.ent lJ,tíLoru. Demo
stllenE-s rs Phorion. CltaPrODl'llÍ (•Fain. DPtöTPS A zsiáiJn. Fiilöp 

jt'lleme . • . • . . 22fí 
Tizenkilenczedik fejezet. N n g y-S á n d o r. 

Theba végromlá<'a. Nagy-S,ándor serege. Persia. III. Arta
xerxes. Darius Codomannus. At.kel:;s a Graniruson. Az Jssns 
melletti ütközP.t. Tyrus ostroma. Egyptom. A lexand ri a alapítása. 
Arbelai csata. Darius halála. Sándor pazar t>Mmódjn. Jl;)fÍgü
letlP.nek. Inditli Jwljárat. Görögország :íllapot11. Sánrlor politi-
kájll. ~ándor haláha. \'élemPny Sándor fülöU.. 245 

Huszadik fejezet. A g ö r ö g i r o d n l o m. 
Gnomicns kiiltök .. Epirns költ.iik. Hesiorl. PinrlartHI. Szinla;'t

zak. DrumA.. Ae~rhylus. Sopborles. l(nripiiiNl. Vigjátrk. Ari
Hiophllnes. 1\öú·p-vigjá.tfÍL lJj-\·i~o?játrk. 'J'ört.fÍnelem. Ht>roilot .. 
'J'IaurJdides. Xenophon. EkesPn-s7Óiú~o:. Rht>lorok. DPmo~the-
ne:-:. Aesehines. Nyelr . ~276 

/ltt.~zonegyedik fejezet. S Z é p m Ü ,- ~ S 7:, t' t M k. 
KülöniJnz~s a hlt>li miíi'P~>7P1IÖI. ö~rfÍgi görög'mtirészrt; 

s t'blleni elölwladás. APsfht>t.ikai fÍrzet. Jonisi s dóri oszlop
renil. Daerlalns. Corinthi oszlopn•n1l. Szohrászal. J. korszak. 
n. kors:..:ak. Phidia~. ]JI. korszak. PraiitP)es, Fe~:;lfÍszet. Apel-
lt>s. ZAn~azt>t. . . . 320 

Huszonkettedik fejezet. G ö r ö g lJ ö J r s P sz e t. 
ThaiP.~o:. Olt~~z iskola. Pythagoras. l\forál. Emped.wles. t:le

ati(·usok. Atomistrik. ~~ophisták. Socrates. Socrat.il'usok. Cyni
tusok. Cyrenair·u~ok. Pyrrhonist.ák. Megaricusok. Plato. Ari
E>tote!e$. Ü ;szehasonl it.ás. Epicuru ~. St,>irusok. Uj- A r·ailemia. 
Carneadt>s 330 

Huszonharmadik fejezet. G ö r ö ~ t u rl o m n n y o s ~> á g. 
Gyógyászat. A ese u ln p. P(nioderták: Hi ppo•·rates. Mal hema-

tikai t.udománJok. A ristofelt>s .ll:n<'yclopaediája. 'l't>rmészPtntjz 379 
Huszonnegyedik fejezet. O l a s '/. o r s z á g. 

Elsö lakói. Helyzete. Kitt>rjeMse. HPgyei. Gt>ologiai rált.o-
ZIÍsok. ö.~lakók. Pt>lösg-ok. HPtrusk . . . . . . 305 

ll!tszonötödif.: ft>jezet A z o l a s 1. n é p e~ i n t P. z m fÍ n y e i. 
AristoeratÍit. Fö hatalom. Vallás. Aldozfltok. Erkölcsök ,;s 

szokások. TermékPk. I\ ere$kE>dés. H etruskok. J ó:-;latok. ''!l-Ilás. 
Kormányzás. Ipar. lsm(•rett>k ~s tudományok. 'falrilmányok. 
SzépmtirPszetek. Kiásások . 414 

Iluszonhatodik fejezet. N a g y-fi ö r ö ~: o r s z á g. 
Tar~ntum. 8ybaris. Crot.on. Pythn!foras. Charondas Zaleu

cus. Loerisiak, 'l'hurii. Cnmae. RhE>gium. 1\tetapontium. Po-
~idonia. . 440 
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Huszonhetedik fPjezet. S i c i l i a. 
Lcrp. 

Agrigent. Phalaris. Syracusa. Gelo. l. Hiero. Thrasybulus. 
Háboru az atheneiekkel. Syraeusa. ostroma. Diocles. Dénes. II. 
Dénes. Timoleon. Agathocles. Sieilia kereskedése. Selinus romjai 450 

Huszonnyolczadik fejezet. O l as z o r a z á g a. p r ó b b sz i g e t e i. 
Sardinia.. Corsica. Elba . 

Huszonkilenczedik fejezet. L a t i u m. 
Roma. hét királyai. Romulus. Numa; papok. Tullus Hosti-

lius. Ancus Marcius. 'farquinius Priscus. 'l'a.rquinius Superbus. 
Törzsek. Clientela. Comit1a Curiata. Senatus. Plebs. Uomitia 
Centuriata. Szent hegyre vonulá!-1. Gyarmatok. Lex a.graria. 
Coriola.n. Comitia Tributa. Decemvirek. A XII. tábla. Canuleji 
törvény. Censura. Licinius Stolo . 

Harminczadik fejezet. A g a l l u::; o k. 

470 

473 

Címberek. . . . 505 
Harminczegyedik fejezet. 1\ ü l p o l i t i k a. O l_ 11. s z o r s z á g 

m e g h ó d i t á s a. 
Há.boruk a samnisiakkaL üaudiumi szorosok. Háboru a 

het.ruskokkal 50~ 
H e fe j e z~ s. 515 

Felvllágosltó Jegyzetek a m. könyvhez. 
(A) Neu-ruz ünnep 
(B) A p a r z o k , v a g y g e b e r e k 
(C) L,o cm a n 
(D) A t h e n e n é p e ss é g e 
(E) H e r o d o t . 

521 
528 
532 
534 
540 

(F) A Thales által elörejósolt, és 
téneti napfogyatkozásokról 

(G) Az olas7.országi nyelvek 

t ö b b más t ö r-

(H) A r é g i o l as z n é p e k á t n é z e t i j e g y z é k e , 
cali szerint. . . 

(l) O l as z t a r t o m á n y o k h as o n n e v e i. 
(L) A hetruskok története. 
(M) Romai történetirók 
(N) Képletes törvénykezési formák. 

H A R MA D IK K n T E T. 
IV. KÖNYV. (KORSZAK.) 

Pon báborok. 

. 578 

. 592 
M i-

. 616 

. 618 

. 621 
627 

. 643 

Sándor utódai: Seleucidák. Ptolemaeusok. Aeaeidá.k. Pun 
háboruk. Görögország meghódítása. Uarthago földulatása. Mi-
veltség. China _ 

Első fejezet. S á n d o r n t ó d a i. 
Sándor csalli.dja. Hsdvezérei. Görögország. Romlottság. La

miai h~trez. Béke. Perdiceas halála . .Megoszlott birodalom. Eu
menes halála. Phoeion halála. Oligarchia A then eben. De me t-
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rius Phalereus. Olympias halála. Antigonus és Demlltrius. Se
leucidák aerája. Demetrius Poliorcetes. Athene. Cyprusi iit.kö-
zet. Rhodusi háboru. lpsnsi esat.a. Uassancler. Pyrrhus. De
metrius hlllála. M~tcedon befolyáf! . 

Második fejezet. Sy r i a. S e l e u c i d á k. 
Seleucus Nicator. Sandraeottus. Soter. l-iallusok. Antiochus 

Deus. Bactriana. II. Seletwus. lll. Seleucus. N agy-Antiochns. 25 
Harmadik f~jezet. A I. a g i d á k E g y p t om b a n. 

Alexandria. Ptolemaeus Sotflr. Cyrene. Gazdagság. Keres
kedés. Pharus. II. Ptolemneus. lll. PtolemaPus. Berenice haja. 
IV. Ptolemaeus. V. Ptolemaeus 31 

Negyedile fejezet . .Mu.cedonia, és Görögország. 
'l'hrákok. Gallusok. Antigonus Gonatas. lL Pyrrhus Spartá

ban. Halála. Hadi rendszer. Sicyon. A r at us. Ae tol szövetség. 
lJ. Demetrius. Sparbt hanyatláfln. Agis. Halála. Spartai nök . 

.. A szövetsligesek háboruja 43 
Otödik f~jezet. N a g y-G ö r ö g o r s z á g. 

'farentum. Appius Claudius 61 
Hatodik fejezet. Afrik a. C a r t h a g o. 

Carthu.go. Alapittatása. I. Korszak. Gyarmatok. Hanno kör
ulja. Tengeri kPreskedés. Szárazföldi kereskedés. Hadi erő. Jö-
vedelem. Vallás. Alkotmány. Népé)Pt 67 

Hetedik fejezet. E ls ö p u n h á b o r u. 
Első szerzödés Roma és Carthago közt. Második szerzödés. 

Harmadik szerzödés. Első pun háboru. Attilius ReguJus 87 
Nyolczadik fejezet. R om a n ö v ek e d és e. 

Illy r háboru. Gallusok. Hetrusk-samn isi szövetség 96 
Kilenczedik feiezet. M á s o d i k p u o h á b o r u. 

Zsoldosok harcza. Hannibal. Sagunt. Átmenet a Havaso
kon. Cannaei csata. Hannibal helyzete. Syracnsa bevétele. Ar
chimedes halála. Capua bevétele. Spanyolországi sereg. P. C. 
Scipio. Hasdrubal Olaszországban. Seipio Afrikában. Béke. 
Hannibal ujitásai . • 99 

Tizedik fejezet. R o m a h á b o rrli E u r o p á b a n e s A s i á b a n. 
Spanyolország. Gallia. Kelet. Macedonia. Aratus halála. T. 

Quintius Flamininus. SzAbadság kikiáltása. III. Antior.hus. IV. 
Seleucus. Gaiaták; és nejeik . 115 

Tizenegyedik fejezet. R o m a b e n s ö l e g. 
Baechanaliák. Ennius. N aevius. P. M. Ca to. Scipio Afri-

canus halála. Politika . . 128 
Tizenkettedik fejezet. A z a c h a e us ok. Más o d ik ma c e d o n 

h á bo r u. 
Philopoemen. Halála. Perseus. Paulus Aemilius. Pydnai 

esata. P. Aemilius diadalmenete. Perseus vége 137 
Tizenhat'madik fejezet. A m a c e d o n h a d k ö \' e tk e z m é n y e i. 

(Rhodus. Földrengés. Ptolemaeus Epiphanes. VI. Ptole-
maeus. S.vria. IV. Antiochus. Daphnei játékok 145 

Tizennegyedik fejezet . . Zsidók. 
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A templom ujrafÍpit~se. Esitras. NeiJRmÍai:. Stínrlor .Teru
sHiemben. Sam11rilítnok. Felekf':r.elek. Saditucaeusok. Essenusok. 
lrásludók. IJHtvenek forditása. III. Onias. Menelaus. A :Mcu•ha
Laeusok . .Judas. Jonalhas. Hyrcan János . .TnnnPus. Aristobulus 15::1 

Tizenötödik fejezet. G ti r ti g o r s 7. á g a l 1\ v e t és e. S y r i a m e g
a J á z t a t ás a. 

Ill. Macedon hítboru. Ál-Fülöp. Macedonia aliwell·se. Oo
rint.hus bevétele. Syria. Antiochus Enpator. Demetrius. Ale
xander Bal as. JI. Demetrius Nicator. A ntiochns Th eos. De-
metrins fogságb!m. Antiochus Sidetes . Hiü 

Tizenhatodik fejezet. H a r m a it i k p u n h á b o r u. 
Masinissa. Carthago hanyatlása. A hivatalok áruba. bocsiÍ.

tása. Pártoskodá!<. Hannibal reformjtli. Hódit.nsvágy. OsszE>ha.-
sonlitás RomávaL Nyilt hadizenel. Cnrthngo Levétele 180 

Tizenhetedik fejezet. G ö r ö g i r o d a l om. 
Aristarehus. Apollonius Rhodius. Dramairók. I.yeophron. 

Menander. Didnetieusok. Aratus. IJyrii'Hsok. Callimach11s . .Rnco
likák. 'J'heocrit. Epigrammok. Jtkesenszólás. 'förténet.irók. Be-
rosus. Manet.hon. PolyLius . 191 

Tizennyolczadik fejezet. .M ü v P. sz e t ek és t u it o m á n y o k. 
Erőmütan. Archimedes. (ieom"tria. Euelides. Pergai Apol

lonius. Csillagászat. Hipparchus. Földrajz. Eratosthenes. Uta-
zások. Természetrajz. 'fhE>ophrastus. Gyógyászat Zenrszet 2 J J 

Tizenkilenczedik fejezet. B ö l e s és z e t. 
Uj-A eademifl. Carneades. Peripall:'tirusok. F.picureusok. 

Pyrrhonisták. Stoieusok. ~32 
Huszadik fejezet. R a j z m ü v é s z e t e k. 

Eremtan . . 238 
Huszonegyedik fejezet. M i \'e l t. ség a r om a i ak n ti. l. 

Satyra. Drarpai mürészet. P lau tus. Terentius. Ci re u!=. A n-
nak története. Ekesenszólás . ~42 

Huszonkette(lik fejezet. C h i n a. A t a r t om á n y és J ak ó i. 
Ismerték-e a régiek? Neve, s fehfÍsr. 'farlományok. Pe

king. 'förvényszékek. Na'lking. Formosa. Cnnton. Macao. Vi-
zek. Császári rsat.ornák .. Egalj. 'fermékek. Faj 260 

Iluszonharmadik fejezet. Ös ko r . 
.MesfÍs korsz11k. Bizonytalan idők. Fo-hi .. Tao. Simu • . 27 J 

Iluszonnegyedik fejezet. E lm é lk e d és ek a c h i n a i ó-ko r r ó l. 
'förtenetirók. MiveHség . 280 

lluszonötödikfejezet. Első, második, és harmadik dy-
n as t. i a. 

Öt fiu panas:r.ll. II. Dynastia. III. Dynai'tia • . 292 
Huszonhatodik fejezet. C h i n a i b ö l esés z e t. L a o-ts e u. 

Lao-tseu erkölcst.ana . 299 
ll uszonhetedil.· fejezet. C o n fu c i us. 

Összehasonlítás Lao-tseU\'111. 1\leneius. 307 
Huszonnyolczadik fejezet. G h i n a nl k o t m á n y a. 

A család. Irástudók. Kormányforma. Hivatalnokok. Juaz-
ságszolgáltatás. Vallás • e • 318 
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Huszonkilenczed i"!.: frjezet. C h j n a j n y e l v, "s 1 r as 32~ 
Harminczadikfejezet. Miivészetek ~s tudományok. 

Utak. Diadalívek. Tornyok. Gyó~-yászat.. 'ferm~szetrajz. 
Számtan. Csillagá~zat. Eneyt'loptH~dia . 334 

Harminczegyedik frjp,zet. U h i n a i i r o d R lom. 
Canopicus konyvek. Shu-king. Y -king. Li· ki. Shikíng. Köl

t.~Bzet. Ekesenszólás. Történelem. Regények. Szinészet. On-
gyilkosság . . . . 344-

HarminczkettediK fejezet. n h i n a i sz ok ás ok, 
Játék. BaiJooa~;á.g. 'l'hea.. Ünnepélyek. La.kok. Házasság. 

N ök; szépségök. Gyermekek. 'l'emetés. Szertartások. Els7.ige-
l.eltsí·g. ~,öldmivelés. Jellem. Végszó 362 

Pelvlllgosltll jegyzetek a IV. könyvhez. 
(A) H anno n 1-ll~.ti.sa . 385 
(B) Theophrastus termfíszetlnlviÍ.r 387 
(C) ühina. statistikl\ja 305 
(D) A thea 398 
(.Iq '1'ao·sse-k . . 4-04 
(JI') Jeles chinni höl~yek . 428 
(G) A 'l érv!:' r~~! titka 462 
(H) Chin111 füvésztár 464 

N E G Y E D 1 K K 0 T E T. 
V. KÖNYV. (1\0RSZAK) 

P o l g á r b á b o r a k. 
Roma: Kiilltóditá:,~uk, belvillungások. Telllktürvény. Szó.m

üzetések. Triumviratu11ok. Polgárháboruk. A nép diad&la, a. csá
szársággaL A római irodalom aranyszázada. Müvészetek és tu
dományok. India: A hindu irodalom aranyszázada 

Elsófejezet. Spanyolország, és Pergamnm. 
Viriathus. Numa.ntia. Per~amum. JI. Kumenes. III. Attalus l 

Második fejezet. R ó mának a. J ko tm á n y a, s i n t P z m é n y e i. 
SzP.m!ilyek. Oomjtia.. Lovagok. Senatorok. 'förvények. üon

filtlok. Praetorok. Censorok. Vallás. Babonaság. Polgári jog. 
Municipinmok. Gyarmatok. Jus italicum. Kültisztviselők. 'farto· 
mányok. Kincstár. Fegyverek. Rirt.ok. Nép . 10 

Harmadikfejezet. 'felektörvények. A Gracchusok. 
A földbirtok felosdása. Tiberius Gracchus. Elsö telektör

vény (135). Scipio Africanus halála (129). üajus Gracchus. 
Gracchus hal8.Ja. . . . 42 

Negyedikfejezet. A rabszolgák. Polgárháboruk. 
Rabszolgavásár. Teendöjk, Rabszolgákkali bánásmód. Szá-

.. mnk. Rabszolga-háboru. Eunus . . . . 56 
Otödik fejezet. K il J h á b o r u k. .M a. r i u s. A c i m b e r e k. 

Déli Gallia.. Provence. Baleari szigetek. Quintus Metellus. 
Licinius Urassus. Vádak gyakorlatbóL G. Ma.rius (156). Numi-
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dia. Jugurtha. Numidia felo>;ztása. Jugut"tba vége. Cimberek. 
Aix melletti csata (102). Vereellaei csata. 71 

Ha tod ik fejezet. 'l' ú. r s a k h á b o r u j a. Sy ll a. 
Cornelius Sylla. Marius összehasonlítása Syllával. Livius 

Dru~;:us. Szövetségesilk hMcza. Julia tönény. IJeX Piolia (88). 
Sylla megtámadja Homál. Maríus meuekülése 81 

Hetedik fejezet. B i t h y o i a, A r m e n i a, G~ o r g i a, P o n t u s. 
Polgá.rháboru. 

Heuelea. Bithynia. A rmenia. I. 'J'igranes. Georgia. Pon
tus. Mithridates, a ,nagy.' Romaiak p~nzszomja. Rutilius. Ro
maiak legyilkolLatása. Sylla Görögországban. Polgárháboru. Ma
rius visszt~.hivatása. Roma bevétele. Marius halúla. Sylla Athe-
neben . 90 

Nyolczadik fejezet. Sy l la dietators;iga. 
Pompejus imperator. Sylla elfoglalja Romát. Proscriptio. 

Sylla dictator. Cornelinsi törvények. Sylla lemondása (79). 
Halála.. Diadalmenete . . 104 

Kilenczedik fejezet. Sertorius. Második, és harmadik 
p o n t us i h á b o r u. 

Sertorius. Spanyolország. Pompeju~. Sertorius halála. II. 
Pontusi háboru. Lucullus. Mithrid~J.tes futása. 'figranes. Mani
lia törvény. Mitbridates halála. Asia f~losztása.. Thmkok, és 
scythák . 112 

Tizedi~ fejezet. A gladiatorok. Piraták. Creta. 
Allatviadalok. Gladiatorok. Spartacus. Halála {74). Tengeri 

rablók. Gab in i u si törrény. Kalózok legyözetése. C re ta. Pom-
pejus diadalmenete 125 

Tizenegyedik fejezet. P o m p e j us; a l o v a g ok; V e r r es, C a-
to, Crassus, Caesar. 

Cicero. Verres. Sieilia. Uticai Cato. Crassus. Caesar 134 
Tizenkettedik fejezet. Olaszország állapota. Catilina. 

Köztársasági nyomorok. Vád Rabirius ellen. Catilina 147 
Tizenhm·madik fejezet. E l s ő t r i 11 m v i r a t u s. C a es a r G a 1-

liá.ban. 
Caesar Spanyolországban (61). Consulság~. Gallia. Drui

dák. Papnök. 'ranaik. Bardok. 'Alkotmány. Epületek. Gallia 
állapota Ca{'sar korában. Helveták betörése. Caesar által leve
retnek. Ariovistus megveretése. Britannia. Nyelv. Szokások. 
Caesar partra s1.állása Britanniában (55). Második kiszállás 
(54). Ujabb zavarok Galliában. Lázadá..'! Galliában. Vercinge-
torix. A varicum bevétele. Vereingetorix rabbá lesz 160 

Tizenneggedik fejezet. R o m a a z e l s ö t r i 11 m v i r a t u s a l a t t. 
Cieero számkivetésben (april 1.). Visszahivatik. Claudius 

meggyilkoltatása. Pompeju~> jelleme 186 
Tizenötödik fejezet. A p a r t h us ok. . 

II. Arsaces (~53.). Parthusok jelleme . .Allamszerkezet. l. 
Orodes. Cra~sus Asiában. Carraei ütközet. Crassus halála 197 

Tizenhatodik fejezet. Más o d i k p o l g á r h á b o r n. 



13 
Lap. 

Caesar Spanyolorsz:l.gban. Caesar dietator. Serege; vakme
rösége. Csata Pharsalusnál (máj. 12. 48.). Poropejus halála . 204 

Tizet~hetedik fejezet. Egyptom. Caesar mint dir.ta.tor. 
Vll. Ptolemaeus Auletes. Cleopatra. Fölkelés Alexandri

ában. Pharnaces. Párvonal Cato, s Cicero közt. Caesar kegyes
sége. Ütközet Thapsusnál. UtiCI\i Cato vége. Diadalmenetek. 
Syrus, és I,aberius. Mnndai rsata (46. mart. 17.) Reformok. 
Caesar jelleme. Caesar halála (H. mart. 15) ·. 216 

Tizennyolczadik f~jezet. Roma állapota CaestH halálakor. 
N épes~;ég. Vagyoni állapot. Szegénység. Paloták. Villák. 

Romlottság. Durvaság. Ebéd. Nők. Kéjhölgyek. Kitett gyerme
k?k. ~~~ny. Vallás. Atticus. Hortensius. Törvények. Ve10ztege-
tes. Eroszak . . . . . . 236 

Tizenkilenczedik fejezet. C a es a r g y i l k os a i és b ossz n l ó i. 
Marens Antonius. Octavianus Augustus. Modenni harcz. El-

itéltetések. Cicero halála .. Jelleme. . . . . 269 
Huszadik fejezet. Polgárháboruk a csás:r.árságig, 

Űlküzet Philippi mellett. Cassius halála. Brutus halála. Bru
tus jelleme. A triumvirek boss:r.uja. Antonius Asiában. Parthus 
háboru. Antonius és Cleopatra. Octavian Olaszországban. Fui
via. Perusiai barc:r. (40). Antonius Olaszországbnn. Sextus Pom
pejns. ~laeeenas. Agrippa. Poropejus h•gyözetik. Lepidus bu
kása. Partbus háboru. Antonius Cleopatrával találkozik, s Par
thiát megtítmadja. Vissza\'onulás. Antonius Alexandriában. Had-
izenet. Actiumi ütközet. Antonius és Cleopatra halála . 287 

Huszonegyedik fejezet A u g us t us. 
Tartományok. Tis:r.t\'iselök .. Papia-poppaea' törvény. Pén:r.-

ügy. H11.dsereg. lrók. Népesség. Augustus népszerüsége 312 
Huszonkettedi/c fejezet. A u g us t u s h a r c z a i. 

Arabok. Pa.rtbusok. Zsidók. Jerusalera bevétele (63). San
hedl'Ín. Herodes. Antigonus halála. Mariamne. Herodes halála 
(l. Kr. u.) Germania. Marbod. Hermann. Varus leveretése 331 

Huszonharmadik fejezet. A u g us t us b a l á l a. 
Augustus családja , . . . . . . 34 7 

Huszonnegyedik frjezet. E k e s e n s z<, l ás és b ö l cs é s z e t n 
romaiaknál. 

Cicero. Rhetoricai miivek. Az ékesen-szólás története. Gya
korlatok. Az ékesen-szólás második korszaka. Az ékesen-szó
lás harmadik korszaka Hortensius. Topica. Romai bölcsészet. 
Epicureusok. Stoieusok. Platonicusok. Scepticusok. Uj acade-
micusok. Erkölcstan. Cicero jellemé . . . 354 

Huszonötödik fejezet. T u d ó so k és t ö r t é n e t i r ó k. 
Könyvtárak. Varro (sz. 116. Kr. e.). T. Livius (59. sz. 

I~r. e.) Sliilustius (s:r.. 86. Kr. e.) Caesar (sz. 100. Kr e.) 
Uornelius N e pos. Trogus Pompejus. Hnlicarnnssi Dionysius. 
Diodorus SicuJus . . . . . 388 

Huszonhatodik fejezet. R o m a i k ö l t é s z e t. 
Lucretius- (s:r.. 95. Kr. e.) Catullus (s:r.. 86. Kr. e.). TibuJ. 



Jus. Propertius. Ovidius (sz. Ii3. Kr. e.). Phaedrus (sz. 30. Kr. 
e.). Szinház .. Horatius (:;z. 66. Kr. e.). Virgilius (:sz 69. Kr. 
e.). Aeneis. Att.ekintés . . 

Huszonhetedik fejezet. 'l' udom á n y o k. Sz é pm ü v és z e t ek. 
Mathewatica. Naptár. Földmívelés. b'öldrajz. SzPpmüvésze

tek. Vitruviua. Vizvtzetök. Utak .. 
Huszonnyolczadik fejezet. I n d i a. 

Vicramaditya korszaka. Hindu 1wrák 
Huszonkilenczedile fejef:et. H i u d u i r o d a. lom. Sz i nm ü v és :t. e t. 

Lap. 

404 

441 

453 

Calida:sa 
Brj~Jezés . 

458 
. 474 

Fel"fllágeslt& jegyzetek az V. kÖDJYbez. 
(A) A pénz ~s gab na értéke . 
(B) A gallok szokásai . 
(C) Pompej us jellemzése . 
(D) liiként töltl; a magímpolgár a közéletben a napot 
(Iq Olaszono~zág szabad 111>pess~génHk stntistikája. a ro mai köz-

485 
491 
529 
542 

társaság alatt . 
(ll') Augustus kormánya . 
(G) Monumentum Ancymuum . 
(H) Cic·ero mint llölcsé11z . 
(J) A történet esí'.mPjt> Dioflorus Si<·nlus után . 
(L) Vir~il é~o~ a Sybillák . 

. 577 

. 607 

. 635 

. 643 

. G46 

. 650 

0 T Ö D lK K D T E T. 
VI. KÖNY\1

• (KOl\SZAK) 
Krlsztostól Oonstantlnig. 

A romai birud,dom: a Juliusok. Krisztus. A Flnviusok. 
Szerencse-G:~ászárok. ~gyüU-ura.lkodók. A keresztény",t>g küz
llelmd és megszilárdulásu. Bül<-st>szr.ti eeletieismus. Vallási 
syneretismus. 

Első hjezet. A v i l á g :í. t. n é z e t. e. 
Asia. A 'ruurusou innen I. vidék. II. viuék. Ill. vidék. 

IV. viuék. A 'l'auruson tul. Afrika. Europa. Spnnyolorszúg. 
Gallia. Britannia. Irlantl. OlaszorsziLg. Germauin. Illyria. Gö-
rögország. Rom:Li biródalom . l 

Másodile fejezet. 'l' i b e r i us. 
Germanicus. Közignzgatás. Vád11.k. Gupreae (C11pn) sziget. 

Sejauus. 'l'iberius kegyetlens~gei • . 23 
Harmadik ffjezet. O a l i g u l a. O l a u d i us. 

Caligula halála. Claudius. ~Iesl!alina . 40 
Negyedik fejezet. N e r o. 

Agrippinu. és Britannicus. 'l'üzvész Romában. Octi\via. Há
boruk. Britannia. Germania. Gallia. .A J.mrthn~:>ok. Piso össze-
e:;kiivése. Nero Görögorsztígi.Ja.n. Nero halida. . . • 55 
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Ötödik fejezet. E r k ö l cs ö k é s 8 z o Ir ti 8 ok. 
Politiku. Bölcsészet. Seneca halála. Ougyilkosstíg. Bt~bonu

s;\g Romlottság. Fényüzés. Torkosság. Rendkivüliség 

Lap. 

74 
H(rtodik fejezet. K r i s z t u s. 

Egyenlüség. Egység. Kormányzás. Erkölcstan. Rabszolgaság. 95 
Hetedik ffjezet. A ke r es z t é u y ség ke z d e t e. 

Sz. István. Sz. Péter és sz. P:l.l. S1.. Pid levelei 
Nyolczadikf~jezet. Galbu. Otho. Vitellius. 

. 118 

Otho. Bedrineumi csata. Otho halí~la. Vitellius. Telhetetlen-
ség. Vespasi!Lnus. Vitellius halála . 130 

Kilénczedik fejezet. V es p as i a u us. A zs i d ó k n uk v é g
romlása. 

H:íboruk. Butavok. Gallus birodalma. Julius S~IJinus. Ju
daea. Háboru. Jerusalem pusztulásu 

Tizedik fe;jezef. A F l a v i us ok. 
Agricola. Hulvidius Priscus. Vespasian halála.. Titus. Vezuv 

kitörése. Domitianus. Háboru a dtíkokkaJ. II. üldözés a ke
reszlények elleu 

Ti zeltegyedik f~jezet. N e r v a és 1' r uj a n us. 
'l'rajanus. Ilf. üldözés a kere!Jztéuyek ellen. Ht'tl.10ruk. Duoa\-

hid. Parthusok. Armenia romai turtomáoy. Assyria romai tar
tomány. Balesetek. Traján körutja. A Zilidók hhnrlása. '!'ra-
ján balí~la . • . . 

Tizenkettedik ffjezef. H n d r i<\ o us. 
~pitméuytlk. Autinou!l. A keresztények nt-gyedik üldözte

tett>se. Hadügy. Hadri{m utuz:bai. 'l'örr~nylwzás. Aelius Verus. 
Hadrilm h<1l1í.la. . . 

Tizenharmadik .fejezft. A 't. A n t o n i n u l> ok. 
Autouinns halála. Marcus Aurelius. Lu(·ius Verus kormÍLny

lúrs. Háboruk. A t•sodálato:~ t>sö. HI,IJoruk kelet.eu. Beligazga-

Hl 

160 

170 

17ü 

tás. Marcus Aurrlius halálu . . • . • . 190 
Tízennegyedik f•jezet. A lJ i r o d a l o m a z A n t o n i n u s o k 

alatt. 
Oluszország. 'l'artonu\oyok. Polg<írjog. Közlekedési eszkö-

7.ük. ~[i\·eltség. A cs:iszár hatalma. Nép és n senatus. lt'eje
tl~lmi taotí.rs. Praetorianusok. Hadsereg. Pénzügy. Törvények. 
Fej~delrui reJH.leletek. I<;dieluru perpetuum. Responsl\ prudeu-
tu m. J ogtudósok. Jogiskoltík . • . 

Tizenö_tödik fejezet. V a g y o n os s á g. K e r e s k e d és. 
Epitméu.vek. Me1.ei gazd:~s1í.g. Ipar. Kereskedés. 

'Tizenhatodik fejezet. E r k ö l cs i b ö l csf. sz ek. 
Epictelus. Senera . . . 

Tizenhetedik fejezet. T u <lom ci. n y o k. 
Plinius. Solinus. Slral.lo. Pomponius Meln. Dionysius Pe

d~getes. Ptolemaeus. [i'romiuus. Muthema.tikusok. Uolumella. 
Dioseorides. Orvosok. Asclepiade:>. '1'hemison. 'l'hessalus. Sora-

207 

234 

253 

uns. Egy~IJ isk.ol;'Llc Celsus . ..\rrhig•Jlles é~ ·~ többinlr. Galenus . 265 
Ti:l~ri:I!J()fl·z,uli'.: j'}ezet. J. a t i 11 i r,) d a l o m. 
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Könyvtárak. Nevelés. Ekesenszólás. Quintilianus. Favorinus. 
Fronto. Plinius Caecilius. Költészet. Papinius Statius. Nyilvá
nos elöadasok. Martio.lis. Lucanus. Valerius Flaccns. Silius 
ltalicus. Lyrikusok. Pervigilium Veneris. Dramatikusok. Saty-
rikusok. Juvenalis. Persius. Petronius. Apulejus 284 

Tizenkilenczedik fejezet. G ö r ö g i r o d a lom. 
Grammatikusok. Költészet és szónoklat. Dio Chrysostomus. 

Herodes Attiens és Hadrianus TyrusbóL Aelius Aristides. Ber-
mogenes és Longinus. Regények. Lucianus . 332 

Huszadik fejezet. T ö r t é n e t i r ó k. 
•racitus. Svetonius. VeHejus Paterculus. Valerius Maximus. 

Justinus. Florus. Curtius R~fns. Dictys. A többi történetírók. 
Historia Augusta. Josephus Flavius. Philo. Arrianus. Appia
nus. Pnusanias. Herodianu;;. Diogenes Laertius és Philostra
t.us. Plutarchus. Aulus Gellius. Athenaeus Pol)•aenns ~s Sex-
IHS Julius Afriranus. Phlegon. Aelianus . 350 

Huszonegyedik fejezet. C om m o él us tó l Severus i g. 
Commodns. P~rtinax. A birodalom árvereztetés~>. Didius 

Julianus. Septimius Severus. Háboruk Britanniában 371 
Huszonkettedik fejezet. CararalJától Alexanrlerig. A 

persa b(rorlalom helyreállitása. 
Caracalla. Macrious. Heliogabalus. Heliogabal istenség. 

Alexander Severus. Fe,gyt:>lem hiánya a hadsf'regnrl. Parthu-
sok. Háboru a germanokkal . . . . . . 387 

Huszonharmadik fejezet. M tL x i m i n us t ú l ll. C l a u d i u s i g. 
Maximinus. Gordianus. Maximus t>s Balbinus. III. Gordia

nus. Philippus. Deeíus. VII. iildözés a keresztények ellen. 
•rrebonianus Gallus, Aemilianus. Valerianus. VIII. üldözés a 
kereszt~nyek ellen. Gallienus. Regill us. Posthumius. Balistos. 
Odenatus. Harmincz zsarnok . . . . . 40~ 

Huszonnegyedik fejezet. II. C l a n d i us t ó l D i o e l e t i a n u si g. 
Il. Claudius. Aurelianus. Zenobia. Palmyra romjai. Balbek. 

Egyptom. Aurelián diadala. 'l'acitus császár. Probus. Carus. 
Numerianus es Carinus. Diocletianus 417 

Huszonötödik fejezet. T á r sr sás z á r o k. 
Ca.rausius Britanniában. Az alkotmányban történt változás. 

Constantius és Galerius. Coostantinus . . 428 
Huszonhatodik fejezet. A kereszténység hős kora. 

A kt>reszténység terjedése. A kereszténységnek kedvező 
körűlmények. A keresztP-nység tel'jed~sének különös akadályai. 
Simon magus. Tyanaei Apollonius. Atalános akadályok . 440 

Huszonhetedik fejtzet. ű l d ö z é sek. 
A keresztények üldöztetése Diocletián alatt. Sz. Jgnácz. Sz. 

Polykarp. Más hit- s vértanuk. Sz. Perpetua és Felicitas. Sz. 
Cyprian . . . . . . . • 466 

Huszonnyolczadik fejezet. V é d i r a t ok és h i t v i t á l y o k. 
A ristides és Quaélratus. Sz. Justin. Athenegoras . .Minutius 

Felix. •rertullinnns. Sz. Cyprián. Arnobius. I.actantius. Panta.e-
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n us és alexandriai KP.lemen. Dionysius Areopagita. Origenes. 
Különb~ég a görög és latin egyházaty.í.k küzt . . 48!) 

Hu:,zonkilenczedik fejezet. A z e g y h a z b ~ k é j e P. s s z e r
vezetP.. 

Constantin türelmes s:7.r.ll~me. A kiiulelem folytatása. Egy. 
házi hier!lrebia. Püspökök. P1í.pa. Patriarchák. Presbyterek P.s 
diaconusok. Alsóbb rendek. Egyházi javak. Kiközösítés. Nyil
vános vezeklt'\s. Szerzet.esP.k. Therapeul!í.k. Sr.. Ant.al. Sz. Pa-
cbomius. Cassianu~. Zsinatok. Ültiizet. Nötlens~g . . . 514 

Harminczadik fejezet. V u ll á s i s y n c r e t i s m u s. 
Alf-xandl'iai 1.sidók. Philo. Rabbi Akibha. Jehuda. Gemara. 

Bölcsészeti Cabbala. Gyakorlati Cabbaln. Zsidó-kP.resztények. 
Gnosticnsok. Phoeniciek. F.gyptomiak. Dualisták. Valentinus. 
Erkölcstanuk. Montanisták. Marcioniták. Manic·haensok . . 542 

Harminczegyedik fejezet. V á l o g a t ó (e c l e c t i c a) b ö 1-
c"s és z e t. 

Uj-pythagoreusok. Uj-platonicusok. Plotinus. Porphyrius. 
Proeius. . . . . . . . . . 571 

HarmirlCzkettedik fejezet. K e r e sz t é n y b ö l es é s z e t. 
Allomtinyi egység. TeremtPs. A rossz. Szent-Három~':Íg. 

Szellem és an.vag. Az eszmék eredete. Mód:>zer. Erköl('st,l.n . 583 
Harminc~harmadik fejezet. }4; g y b IÍ z i i r o d a l o m. 

Evangeliumok. A posloli levelek. Apocalypsis. Az apostolok 
cselekedetei. Apostoli symboium és j>.onstitutiók. Hermas. A po-
cryph evangeliumok. Bolygó 1.sidó. Eletr~jzok. Exegettí.k. . 593 

Harmincznegyedik fejezet. Si é p m ü v é s z e t e k. 
'fraján oszlopa s egyéb épitmények. Herculanum 

peji. Keresztény mü\"észflt. Catacombák. 
Zárszó 

Felvtl4goslt6 Jegyzetek a Vl kön~hez. 
(A) P l i n i u s v i l l á j R. 

(B) P e t r o n i u s A r b i t e r . 
(C) L u r. i a n n s . . • . 
(D) A p o g á n y s á g h R n y a t l á s a 
(E) A h a l a d á s 

H A T O D lK K D T E T. 
VU.KÖNVV. (KORSZAKJ 

Első fejf'zet. G e r m a n i a. 

és Pom-
. 617 

637 

646 
. 650 
. 662 
• 677 
• 69R 

Sztí.szok. Sn;vllk. I.ongob,,rdok. Yandalok. Burgundok. Sar
maták. Gt>rmania. A germánok rall/1sa. A szolgák. A germá· 
nok jelleme. Swk:ísaik. Alphabet. A nök . . . . 

Másodi!~ fejezet. A n a r h á r o k b e t ö r é s e a r ó m n i b i
r o d a lom b a. 

G6thok. lJ,•rmanrik. ll'rnnkok. Alem,mnok. Egyfib barb<írok ~6 
Harmadi!.: f~jezet: C o n s t a n t i n. 



J 8. 
L<tp. 

Konstantinápoly alapitása. Cnnst.antin. Törvények. úonstan-
r in családja. Crispus. 1'rón-örökös\ik. ConstH.ntin halála 39 

Negyedik fejezet. V a l l ás i ü g y e k. 
Constantin bökezíísége az eyyhá:~. irányában. Páp:ik. Eret

nekségek. Donatisták. Cireumcellioués. Ariani:-;mus. Szt>nt Atha-
náz. Első egyetemes ~.sinat. Fé~Y"'l"rn . 53 

Ötödik fejezet. A h a n y a t l ó r ó m a i lJ i r o d a l o m á l-
l a m s '1. e r k e z e t e. 

Senatus. Consulok. P~~:tri(·iusok. Pr11efecti praetorii. Vúrosi 
praefectusok. Megyék. 'rartományok Hadsereg. Udvari tis'l.tvi
selök. Kincstartó. Testőrség. Az alatt.ra Iók állapota. Róma és 
Konstantinápoly lal•ói. 'l'artományi városok lakói. Városokon 
kivüli lakók. 1\funicipalis szerkezet. 'l'art.ományok. Dl'fensores. 
Quaestor. Törvényes formák. Kinvallut.ás. .Jo~ítszok. Pém.ügy. 
Mellékesadók. Ipar. Keresk,•d.-·s H7 

Hatodik fejezet. C o n s t a n l. i n fi a i. S z e n t A t ll a n á z. 
A birodalom felos7.tása. Per'l.sa háboru. Polgárháboru. Con

stantinus. Sapor. Julián Galliáblln .. Julián föllá'l.ad. Szeut At 
banáz. Riminii zsinat. Li berius pápa gyönges~/:!:e 100 

Hetedikfejezet. A pogánJstig visszahatáslt 121 
Nyolczadik fej~zet. J u l i á n é s J o v i a n u 1!. 

Perzsia. Orményország .• Julián halála. Joviáu. lU 
Kilenczedik fejezet. V a l e n t i n i á u é s V a l e n :<. 

Procopius lázadása. A barbárok l.let.örései. A hunnok be-
törései 160 

7'izedik fejezet. T b e o d o s i u s. 
Britanniai lázadás. 'l'heodosius jelleme. Az ant.io1·hiai lá-

zadás. Thessalon ica. I l. Valentininn 173 
Tizenegyedik fejezet . A e a t ll o l i c· i s m u s d i a d n l n. A 

Szentntytí.k. 
Nevezetesebb poJZ:tí.nyok. Az atyák. Sze nt. Athanáz. Arany

száj u sz. János. Nazianzi sz. Gt>rgely. S1.ent V a zu l. Az aria
nusok elleni edictnm. Második l:'gyetemes zsinat. Nyssai sz. 
Gergely. Szent Jeromos. Szent Panlin,. Poitiersi s'/.. Hilnrius. 
Szent Ambrus. Szent Márton. S7.ent Agoston 187 

'l'izenkettedik fejezet. A b i r o d a l o m fe l o s z t á s a. H o-
n o r i u s. 

Rufinus. Stilico. Eutropius. Afrika. A larik. Brit11nnia. Sti-
lieo bukása . • . . . . . 233 

Tizenharmadik fejezet. A l a r ik és a z o l as z ok. 
A birodalom állapota. Italia. Róma. Róma ostroma. Róma 

második ostroma. Róma kifosztása. Alarik halála. Atbaulf. Con-
stantius. A vand1dok Spanyolországban. Honorius törvPnyei 247 

Tizennegyedik fejezet. A r e a d i us. Il. 'l' h e o d os i us. II l V a-
l e n t i n i{~ n. 

Eudoxia baló.la. Pulcheria. Eudoxia. Perzsa hithoruk. A r-
nw nia. lll. Vnlentiniú.u. A vandnlok Afrik:íiJau 268 
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Tizenötödik feJezet. A h u n n o k. 
Attiláhor. küldött követség. lJ. Theodosius halála. Pulrhe-

ria e~ászároő. Visigóthok. Frankok. A ehalonsi csata . 290 
Tizenhatodik feJezet N y u g 11. t u t o l s ó c s ás z á r a i. 

Petronius Maximus. Genserik Rómában. Avitus. Majoria
nus. Libius Severus. Auvergne. Olybrius. Ricimer halála. Ju-
lius Nepos. Romnlus Augustulns . 309 

TizenhetedU~ fejezet. S z A m l e a r ó m a i b i r o d a l o m 
bukitsa fölött. 

Erkölcsök. EgyP.ni állapot. Vallás. A barbárok. Hadügy. 
Frigytársak 322 
Tizennyolczadi!.: fejezet A z e g y h á z. 

Damasus. Nagy-Leo. Ne3torins. Mária-tisztel~t. Donatisták. 
Pelagianusok. Semipelagianusok. Eutyches. Negyedik közzsi
nnt. ~lonotheliták. Inqnisitio. Halálbüntetés. Megtérések. Po-
gánysti.g. Sr.erzetesek. Kanonokok. A páczák 34ó 

Tizenkilenczedik fejezet. F e g y e l e m és sz e r t a r t ás o k. 
A papság. P11pi bíráskodás. Mf'nhelyek. A császárok l"ea

vatkozása ll Z eg.v házi ügyekbe. I\ ere sztsé,e:. Bérmálás. Oltári
szentség. Házasság. Titkolozási rendszer. 'l'emetési szertartás. 
~zcrt.artitsok. tunepek. Szenttéavatás. Erkölcsök. Babona . 370 

Huszadi~~ fejezet. V i l á g i i r o d a. l o m. 
Latin nyelv 406 

H1tszonegyedik feJezet. K e r e;; z t é n y i r o d a l o m. 
Szent Vazul. NaziaDl.i Gergely. Nyssai Gergely. Cyrenei 

Synesius. Szent ~;p111·em. Caesareai Eusebius. Aranyszáju sz. 
Joinn.s. Sr.t>nt .Jeromos. Szent Ambrus. Clandianus Mamertns. 
Lerin~;i sz. Viner.e. Szent Ágo~ton 425 

Huszonkettedik f~jezet. K ö l t ö k 460 
Huszollhannaflik fejezet. T u d o m á n y o k. 

Bölc·l>~sr.et. Történelem. Egyházi történeti ró Í<. Földleirás. 
Vf:'gyes t.1ntldm1í miivf:'k. GazdnszaL Számtan. Csillagászat. Hit-
tudomány 4 77 

Huszo'Y!negyedik j~jezet. S z é p m ii \' 1\ s z e t e k. 
Epitészet. Görög i•pitt>szet. Római (~·pitészet. Keresztény 

miivészet. Basilikák. Az egyházak belső f"losztása . 497 
Zárszó 507 

Fel.tlágosltó jegyzetek a VD. könyvhez. 
A pogány társadalom azon időbau, midön a góthok 

elfoglalták . . . 
Aranysz~ju sz. János beszéde Eutropius mellett 
Az i(ju Theodosius követsége Attilához 449-ben 
A szerzetesi élet magasztalása 
.Julián ~~:ászár caesar:jai 

Róm iL t. 

2"' 

518 
548 

. 555 
580 

. 585 
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Lap. 

H E T E D l K K o· T E T. 
/(ijzép-kol'. E l ro é lk e d és 

VIII. KÖNYV. (KORSZAK) 
El.~ő feje.zet. A v i l á g id l ás a. 

Gürög birodalom. Vtmd"lok. Nyugati góthok. B 1rguarlok. 
Britek. f!,rankok., Germánok. Tlluringok. Ln.~olnrdok. lhjok. 

1 

Szlávok. Közép-Ar.sia. Fehór hunoole R)l~árok. 59 
Jfásodikfejezet. A keleti biro(L\I·lm ~s Persia. IT. The

odosiustól .Justinusig. 
Marcianus. Z~Jno. J. Anasta'iin~. 1. Ju~tinns 67 

H(trmadik fejezet. J us t i n i tí. n. 
'1'heodora. A zöldtlk és ké 1,ek. Persia. Nnzy-Chüsroe. A 

vandaJok Afrikában. Hunnerich és ntótl Li. V,md li hil>oru. B.!
lizár diadalmenete. II. Persa hálurn. lll. PerS<\ háboru. A 
nyugati góthok elleni hlíl)oru. A b11rbárok harljára.h\i. B.}lizár 
halála .. DJghalál . .Justinián hJ.Iála. A selyam. 78 

Negyedik fejezet. A r ó ma i t ö r v é n y köny v ek. 
Az idézés mint törvény. Hermogenes és Gregorius törvény

könyve. ~'heodosius törvénykönyve. Tribonián. Justinián tör
vénykönyve. Pandecttí.k. Institutiones. Praelectio repetita. No
vellae . .Jogt.anodák. A törvényhozás áttekintése. A házasság. 
Az elválás. Ar. apai hatalom. Dolgok. Orökösüdés. Kötelezvé
nyele Keresetek (actiones). Törvénykezés. Bünt~nyek és bün
tetések. A régi jog átalakítása. Gyermekölés. Rabszolgaság. 
Justinián törvénykönyvének hiányai. .Justiniúu törvénykönyvé. 
nek érdemei. . . . . . . 102 

Ötödik fejezet. II .. Justintól I. Heracliusig. 
JI. Justin. JI. Tiberius. Chosroe halála. III. Hormisdas. 

Az avarok. I. Heraelius. Persa háboru. Kobad Shirujeh) 132 
Hatodik fejezet. A b a r b á r ok O J as z o r sz á. g b a n. T h e o d o r ik. 

Odoaker. A keleti gótbok. Theodorik. A birodaloromali vi
szony. A barbárokbozi viszony. Ar. olaszokkali viszony. Köz-
igazgatás. Boethius. 'rheodorik halála. . . . 146 

Hetedik fejezet. A ke J e t i {Z ó t h u r ,J.} o m n ak v é g e. 
Eut;nik. Amalasunta. Theodat. Belizár hadjárata .. Vitiges. 

Ildebald. 'fotilas. Belir.ár második hadjárata. Narses. 'fej as. A 
frankok beüté~e. Görög kormányzat. 163 

Nyolczadile fejezet. A l o n g o b a r d ok. 
Alboin. Clepbis. A harmincz herczeg. Alkotmány. Her

czegek. Longobard jog. Tulajdon. Törvénykezés. Szoká.sok. 
Theudolinda. Agilulf. A longobardok megtérése. Róma fellá
zad. Adelwald. Ariovald. Rotharis. Benszülöttek. Papi kor-
mányzat. Összeolvadás . . 175 

Kilenczedik fejezet. A fr a nk ok. 
Meroveu~. J. Child~rik. l. Ch lod vig. A z alema.nnok be

ü.~~tl. H<í.horu n bnrgundo'{kal. Chloilvig orsz,í,g,Ínllk felosztá~n. 
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I. 'rhierry. Burgundia meghódittatik. I. 'l'heodebert. I. Chlo
ta.r. Az ország ismét felosztrttik. I. Chilperik. Brunechilda és 
lt'redegunda. II. Childebert. Az andelot.i szerzödés. Radegunda. 

Lap. 

Egységes .lt'rancziu&rszág. . 201 
Tizedik fejezet. A n J u g a t i g ó t h ok Sp a n y o l o r sz á g b a n. 

II. Theodorik. Eurik. ll. Alarik. Gesalrik. Amalarik. Vá
lasztott királyok. Theudes. Leovigild. Sz. Hermenegild. A své
\'ek or:;zága, I. Reccared. Sisebut. Svinthila. Sisenand. Alkot-
mány. Vitiza. Roderik . 229 

Tizene,gyedik fejezet. Angol- é:; lrhon. Angolszász.ok. 
Arthur. Angolok. A hetedursági (beptarchiai) szervezet. 

A bretwaldák. Megtéré~:~. A benszülöttek. A bl\rdok. lrhon. 
Sz. Columbán. Anglia . . 246 

Tizenkettedik fejezet. A b e r o h 1\ n ás. A b u r b á r o k s z e m é · 
l yes á l la p o t a. · 

A barbárok száma. A berohanÍLijOk. A győzök javai. A 
szabadbirtok (allodium). Adomtínyozások. Személyek. Nemesek. 
Szabadok. Bérfizetök. Gyámság. Rabszolgák. Felszabadítás. . 264 

Tizenharmadik fejezet. A b a r b á r o k p o l i t ik a i a l ko tm á n y a. 
Királyok. Nemzetgyülések. Pénzügy. Had. Vasallok (hüué

resek). KözigazgatÍLs. Helyhatóságok. Személyi törvény. Római 
törvény. Összehasonlítás. Törvénykezés. Kölcsönös kezesség. 
PertolyamH.t. Bizonylatok. Esküfók. Mllgánhad (Faida). Egyez-
kedés. Itéleti pit.rbaj. 286 

Tizennegyedik fejezet. A b a r b á r t ö r v ti n y k ö n y v ek. 
Theodorik törvénye. A la r ik Breviariuma. Papiani respon

sum. Sali-frank törvény. Ripuari-frank törvény. Gombetta tör
vény. A nyugati góthok törvényti. Longob11rd torvénykönyv. 
A bajorok törvényei. A friesek törvényei. A ogolszász törré-
nyek. Szász törvény. 320 

Tizenötödik fejezet. A b 11 r b á r ok sz ok IÍ.t> a i. 
Jelves szerta.rtások. Beiktatás. Erkölcsök. Bajus?., szakáll 

és hajazat. Ruházat. Kereskedelem. Nók. 342 
Tizenhatodik fejezet. A ke r es z t é n y k ö z t á rsa s á g. 

A téritök. Sz. Bonifát•z. Az egyhtíz viszonya az 1í.llamhoz. 
Zsinatok. A papválasztás megszoritása. A világiak részesitése. 
Belső változások. Püspöki hatalom. Szerzetesek. Sz. Benedek. 
Rendszabálya. 360 

Tizenhetedik fejezet. A p á p á. k. 
III. sz. Felix. Gelasins. ll. Anastasius. Symmachus. I. Já

nos. Agapilus. Vigilius. A három fejezet. Origenisták. l. Pe
lagius. Egyházi törvények gyüjteménye. Dionysius Exiguus. 
N agy-Gergely. . . . 388 

Tizennyolczadik fej~zet. T u d o mán y a g ö r ö g ök n é l. 
Bölcsflszek. Ekesszólás. Költók. Történészek. Byzanti tör-

ténészek. . . 407 
Tizenkilenczedik fejezet.· L a t i n n y e l v. 

Az abe. l. Korszak. Il. Korszak. Ill. Korszak. IV. Kor-
szak. Köznépi nyelv 416 
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Huszadik fejezet. L a t i n i r o d alom. 
Cassiodor. Boethius. Ennodius. C. i\faxi mianus. Arat;>r. 

V . .l!'ortunatus. Avilus. Sz. J!'ulgentius. Sz. Caesarius. 'förténé
szek. Sz. Izidor. Egyházi történet. 'l'oursi Gergely. Fredegarius. 
Legendák. . . . 

Huszonegyedik fejezet. T udom á n y ok és sz é pm ü v és z e t ek. 
Földirat. Orvostudomány. Szépmü vészetek. Kúpok. Rak

müvek (mosaik) . 
Zárbeszéd. .. 

Felvtlágoslto jegyzetek a vm. könyyhez. 

Lap. 

438 

456 
467 

(A) A kitett gyermekek . 4 73 
(B) A burgundok arianus királyának megtéritése 484 
(C) A személyi jogról a longobardok alatt 487 
(D) Párviadal . 489 
(E) A longobard perfolyamat . 490 
(F) A vadászat . 503 

IX. KÖNYV. (KORSZAK) 
Első fejezet A r á b i a. 

Felosztása. Terményt·k. Karavánok. J!'aj. Berlniuok. Szo
kások. Müveltség. Költ~szet. Kormányzat. Vallás. Történelem. fill 

Második fejezet. Ma h om e d. 
Első Hedsira. A gyászév. Hedsira. A követ:ségek éve. A 

végsö zarándoklat. Mahomed halála.) 
Harmadik fejezet. A Ko r a n. 

Irodalmi érdeme. Sunna. Istenröli tan. 
Kinyilatkoztatás. Siront1íli élet Végső itélet. 
végzet (Fa tal ism us). Vallás-erkölcsi élet. Ima. 
lat. Szent háboru. Polgári törvények. Papság. 
ségek . 

Negyedik fejezet. E ls ö ka J i fiL k. 

Az an~yalokról. 
MegmiL~:~ithatlan 
Böjt. Zarándok
Sotik. :Eretnek-

Türelmetlenst>g. A két c~aló. lü.Jed. Abu Obeidah. D;~
maseus bevétele. Abu Bekr halála. l. Omar. Otman. Ali. 
Hóditások. Jerusalem ostroma. Pen;ia. Egyptom. Alexandria 

537 

566 

ostroma . . . . . . . . . 5!:16 
Ötödik fejezet. .A t O m m i a b d ok. O r ö k ös k a l i fa s á g. 

Moaviah. Görög tüz. Yez id. Ali fiai. A bdallab. ll. Moa\·i-
ah. l. l\lervan. Abd el-Malek. Afrika meghódítása. Berberek. 
Mórok. I. Valid. Görögök. Szulejman. Il. Omar. IL Yezid. 
Hesam. ll. Merran. Abul Abbas . 

Hatodik fejezet. A z A b b as i d á k. 
Al-Manzor. Mahadi. Hadi. Harun al-Rasid. Tudomanyos-

619 

ság. Pártok. Aglabíták. Barrnek-család . . . . 632 
Hetedik fejezet. A z a r a b ok Sp a n y o l h o n b a n. C o r d o-

v a i k al i fa t u s. 
Pelagiu8. Favila. J. Alfonso. Ommiahdok kalifdusa. I. Abd-

el-Ramail. l Hesum. II. Alfonso. I. AI-Hakem . 643 
.Nyolczadik fejezet. G ö r ö g b i r o d a lom. 
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A Heraclidák. ll. Constans. III. Constantin (Pogonát). 
Lap. 

lJ. Justinián. III. Tiberius. II. Justinió.n visszajő . t\l:iz 
Kilenczedik fejezet. 1 sa u r i a i cs !ts z á r ok. 

Philippir-us Bardanes. ll. Anastasius. lll. 1'beodosius. 
Jsauriai Leo. A ké1•ek tiszttl!ete. Kazarok. IV. Consta.utin 
(Copronymus). IV. Leo ~Kazar). V. Constantin (Porpbyroge-
ni tus). Irén . 670 

Tizedik fejezet. Fr a nk ok. 
Az udvurnagyok. Udvarnagy. Üreg Pipin. l. Dagobert. Bri

tek. Udvarnagyok. lJ. Chlodvig. II. Childerik. Il. Dagobert. 
III. 'fhierry. Heristali Pipin. Testry-i csata . 683 

Tizenegyedik fejezet. Ma rt e l l Kár o l y és fi a i. 
Poitiersi csata. . . 699 

Tizenkettedik f~jezet. O l as z h o n. 
A pi~pó.k. A longobardok. Az .Exnrchatus. A pápák. Hono-

rius t~vedése. Longobard kin\lyok. l. AriberL. Grimoald. Per
tharis. Kunibert. Liut.prand. Rachis. Astolf. ll. István pápa. 70ö 

Tizenharmadik fejezet. P i p i n k i r á l y. A p á p á k v i l á g i 
u r a lm a. 

Pipin kiriLly. Il. István pápa Francziowrszágban. Pipin 
adományozása. Dezső.) . . 722 

Tizennegyedikf~jezet. Nagy-Károly mint. király. Alon-
g o b a r d u r a l o m n a k v é g e. 

Pápák. Nagy-fiároly Olaszhonban. Longobardorszá.gnak vé
ge. Olasz királyság. D~li-Ohlszbon. 'l'engeri köztársaságok. Ve-
lencze . 736 

Tizenötödik fejezet. N n gy-Kár u l y m i n t h ó d i t ó. 
Szászok. Nagy-Károly hadjáratai a ~;zászok ellen. Verdeni 

mészárlas. Avarok. Szlávok. Dánok. 751 
Tizenhatodik f~jezet. N a gy-Kár o l y m i n t cs ás z á r. 

Na~ry-Károly megkoronáztatj k . . . 769 
Tizenhetedikfejezef. Nagy-Károly mint törvényhozó. 

Kormítnyzat. Királyság. Vd\-ari mt'ltóságok. A birodalom 
felo.<ztást~. Közig azgatás. Grófok. 'l'örvényhatóságok. Tartomá
nyi gyülések. Orszá.ggJiil~sek. Uzikkelyes törvények (Capitula
ria). 'l'ömínyek. Blintetö törr.:•nyek. Hadügy. Pénzügy. Köz-
gazdászat. . . . . . . . . 779 

Tizennyolczadik fejezet. A z E g y h á z N a gy-Kár o l y i d e-
j é b e n. 

Javit~sok. Sz. Benedek. Kanonoko~. 801 
Tizenkilenczedik f~jezet. T u d') m á n y ossá g. 

Damascusi sz. János. Alcuin. Ki1ltök. 'l'ört~netirók. Beda. 
Pál diacon. Szépmü\'észetek . . 813 

Huszadik fejezet. N a g y-K á r o l y v é g n a p j a i. 
Gyermekei. Lajos megkoronáztat:í.sa. NagJ-Károly halála. 834 

Huszonegyedikfejezet. China. Negyedik, ötödik s hato-
d ik u r a lk o d ó b IÍ z. 

N egyedik ul"alkodóbáz. Ötödik uralkodóház. Hatodik ural-
kodóház 845 
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Lap. 

Huszonkettedik fejezet. B u d disták C b i n á b a n. 861 
Huszonharmadik fejezet. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. U r a l-

k od ó b á z. 
VII. Uralkodóház. VIII. Uralkodóház. IX. Uralkodóház. X. 

Uralkodóház. XI. Uralkodóház. XII. Uralkodóház. XIII. Ural
kodóház. Korea. A kereszténység behozatala. Külviszooyok Je-
lesebb em berek 866 

Huszonnegyedik fejezet. 'l' i b e t. 
Buddista. bierarchi~~o . 891 

Zárszó 899 

Felvllágosltó Jegyzetek a IX. köo~hez. 
(A) A kávé 907 
(B) A karaminok . . 912 
(C) Arábia népisméje összehasonlítva Egyptommal. 

Arczkifejezés vagy természeti kinyomat. Erkölcsi jellem. A 
müvelts~g foka. Vallás. Nyelv. Ellenvetések megc1Jifolása 916 

(D) A Koran. . 928 
(~) A török soknejüség . 950 
(F) 'i'urpin króuikája 956 

N Y O L C Z A D lK KöT E T. 
X. KÖNYV. (KORSZAKJ 

Karolingok. - Normannok. - Arabok, - Szlávok. 
MagJarok. - A büb~rrendszH. - A ofmetekre átvilt biro
dalom. - 'l'udomitnyosság. 

Első fejezet. K e g y e s-L a j o s és fi a i. 
11'elosztás. ll'uutt>nay· i c:; ala. Verduni szerzödés. l 

]fásodili:fejezet. A Karolingok Franczia.országhan. 
Bretagne. Hiu•·mar. .Merseni egyezkedés. Kopasz-K1iroly 

császár. Dudogó-Lajo:;. Vastag-1\ároly . . 22 
Harmadik fejezet. A s a r a c e n o k b e ü t é s e i. 

Sicilia. Ola~;zország . . M 
Negyedik fejezet. N o r m a n n o k. 
.. hland. Edda. Sagák. Sc1LD•linavia. A Runok. A ~;kaldok 49 

Otödik fejezet. A n o r ma n 11 o k F r a n l' z i a o:r sz á g b a n. 
Scandinav országok. 

Telepedés a Sebeide mt'lldt. Telepedés a. Loire mellett. 
Tehlpedt;s a Szujn1L mellett. Rollo. Normandia herczegsége. 
Scandínavia megtt·rít~se. DáMr:,z:í.g. Norvégia. Sz. Ol11f. Svéd-
ország . . . . . . . . 69 

Hatodikfejezet. A normannok Angolor~;zágban .. 
.Nagy-Alfréd. Al~otmány. Edgar. 8z. ~lfeg. Kanut. lll. 

Eduu.rd. Húditó Vilmo.~. Skóthon. Kormányzat. Papság. A le-
gyözöttek . . . . . . . . . 81 

Hetedik fejezet. A n o r m lL n n o k O l a s z o r s z á g b a n. 
Luni ~:~orsa. Guiscard Rob~rt. Roger. Kormányzat . 104 
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Lap. 

Xyolczadik fejezet. S z l á v ok. 
8zláv törz&ek. Csehorszitg. Lengyel ho u. A n tes stlávok. Szo-

kások. Vo.llti!:!. Költözködés. Kereszténység . 11:2 
Kilenczedik fejezet. A n o r m a n n o k é ;; s z l á v o k O r o sz

országban. 
Rurik. Oleg. Igor. I. Sviatoslav. Nagy- Vladimir. II. Vladimir 126 

Tizedik fejezet. 1.1, i n n f a j. M a g y a r o k. 
~iagyarok. A magyarok Olaszor;;zágban. A magyarok Né-

ruetor::;zligban. Sz. Istn\.n . . 137 
Tizenegyedikfejezet. A Karolingok vége. A CaJ>etek. 

Eudel;. Együgyü-Károly. Robert. Rudolf. 'fengerenttili-La-
jos. Capet Hugo . 149 

Tizenkettedik fejezet. H ü b é r i s é g. 
(A tulajdon. Hódolat. Föbahtlmi jogok. Hierarchia. A ki

rály. Gyülések. Kormányzat. A várak. A nemes ut·. A hflbé
rell és ura közötti viszony Vadászat. Hübéresi szeszély. A hü
béresek közti \·iszony. '!'örvény:- ezés. Fölebbezés. 1\Ia.gánhad. 
Irott jog. A bübériség eredményei. Nemesst\g. A köznép 158 

Tizenharmadik fejezet. O l a s z o r s z á g. 
Olaszhon állapota. Lambert. Ber engúr. Hugo. ll. Heren-

gár. Adelhajde . . . . . • . 195 
Tizennegyedik fejezet. N é m e t o r sz á g. N a g y O t t o. Az 

olaszok 
Gyermek-Lajos. l. Konrád. L\ladará.sz-Henrik. Nagy-Otto. 

Némethon állapott~i. Kormányzat. Papság. Személyi állapotok. 
Szokások. (jazdagság. Az olnszok. 'l'engeri közt.í.rsa~ágok '212 

Tizenötödik fejezet. Az O t t ó k. A 1.1, r a n k o n i o. i h á z. 
II. Otto. lll. Otto. II. ~z. Henrik. Sali-Konrad. Aribert. 

Hübéri rendelet. III. Henrik . . 231 
Tizenhatodik fejezet. A z E g y h lÍ. z. 

Johanna nöpápa. 'feutberga ügye. Rothad ügye. Formosu:;. 
Crescentius. lierbert Az egyházi javak gyarapodása. A ható
~;í~g toq\bb terje~;ztése. A püspükök hat<~;lma. Istenbéke. Pápai 
~ö\·etek. Kaptalanok. Segérlpü~>pökök. Al-Izidor Decretulesei. 
lnvestitura. Jaritás. Cluny. A camaldulensek rendje. A vallum-
bro~>a.i rend . . . . . . 239 

Tizenhetedik fejezet. V Il. G e r g e l y. 
Hildt brand. Papi nöt.lenség. lme~;titura. IV. Henrik. Egy-

házi átok. Matild grófnö . . . . . 274 
Tizennyolczadik fejezet. K e l e t i u i r o d a. l o m. Sz ak a. d á s. 

Mibály. Örmény-Leo. Dadogo Mibály. 'fbeophil. Részeges 
Mihály. Vazul. Bölcs-Leo. VII. Consto.ntin. I. Romanus. Ni
cephorus Phocas. Zimisces János. II. Vazul és IX. Constantin. 
III. Romanus. Paphlagoniai l\1ibály . .Mihaly (Calllphata). Zoe 
és 'fheodora. Constanlinus .Monomaehus. VI. Mihály (Stratio
ticus ). l. Komnen Izsák. Conl"tantin Du eas. IV. Rom~tnns. VII. 
Mihály (Pan~pinaces ). Komnen ~lek. Eretnekségek. Szakad1\.s. 
Pbotius. Centiarius 307 
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'Tizenkilenczedik f~jezet. S p a n y o l h o n. A C i d. 
Il. Abd el-Ramun. A~;:.uriiiÍ kere!>zt,:nvek. San .Ja!!o di Com

postelllt. lll. A IJd t<l-Ram:m. II. AI-Hakem. IL He:~bam. Al
Manzor. lll. Ht>~;ham I. v~tgy Nag:y-FerdinHnd. A Gid. Vl. 

I. ap. 

Alfunz . 3~9 
Huszadik fejezet. A r a b b i r o d a l o m 

Al-Mamun. ~iotassem. MotllllVú.kel. Karm tt. Edris. Az Ag-
labiták. Perzsia. Buidák. Fatimitak. Tulonfiak. Jksidfiak 344 

Huszonegyedik feje.~et. A t ö r ö k ö k. I n d i a. 
Törökök. Oguzok. Szeld:sukok. India. Dseluleddin idüszú.mitása 354 

Huszonkettedik fejezet. K c l e t i m ü v e l t s P g. Fi r d us s i. 
Orvosok. A ri ce n na. A V('l'l'oes. BiiltsPszek. 'l'<irl..-·npsze k. S1.ó-

nokok. l<öltük. ~'irdussi. 369 
Huszon/tanneulik fejezet. I r o d a l o rn ~ s t u fl o m á n y o s-

s 1\. g E u r ó p lt b a n. 
Görög hirodalum. Nyugiüi ~urop1\. Hruswilha. Hitt.nrlomány. 

Tudománr•>l• . 3!.1:t 
Huszonnegyedik fejezet. ~z ,·, p m ü v é s z e t e k. 

Zené~zt:>t. Orgon<\. Epitészet.. Kómények . 414 
Zárszó 426 

XI. KÖNYV. (1\0RSZAK.) 
Keresztes hadak. - Lovagság. - Községek. - A Scho

laslica. 
Első fejezet A k e r e :,; z t e 8 h a d a k e l ö z m é n y e i. 

A keresztes hadak okai. ~reklyék. Za.ráudoklatok. Bünbit-
lll\t.. A miensi P .:ter. Pia(·enzai z;; inat. Clermonti zsinat . l 

Má.sodik fejezet. E l s ö k e r e s z t e s h á b o r ú. 
Baj no~ ok. Törökök. Solimá11. Nicnea ostroma. Autiochia ost

roma. A szent lándzsa .. Jeruz~;alem bevótele. Gottfrid ierusa-
lemi kiní.ly. Joppei esata . . '. . :~3 

Harmadi/; fejezet. K e r e s z t é u y s m u 8 11 l m a n o r s z á-
g o k K e l e t e n. 

Hashishie~. Gottfrid. I. Balduin. Non~g keresztesek. II. 
Balrluin. If Aerei egyezmt:uy. Tyrus o-;trom~>. Musulman álla-
mok. Hashisbiek . 36 

Negyedik fejezet. A l o v a gs á g. 
Fegyrernök. Lo,·aggá 8\'ILtá~ Kötelmek. B~:~jtársak :;zön•tke-

ÚSP.. Vallás. Kalandok. Fogadalmak. Letéteté:>. H anyat.lfis 55 
Ötödik fejezet. E g y h á z i l o ,. ~~ g r e n d e k. 

'fempláriusok . .Német Jo,·agok. Lazaristák. Egyéb renelek. ~2 
Hatodikfejezet. ~'egyr erek. Czimcrek. öltözHek. 

Jelszar;tk .... 91 
Hetedik fejezet. N e r ek. N em z" ts é g n e v ek. G zi me k. 103 
Nyolczadik fejezet. L o v a g j á t. ó ko k. . . . . 109 
Kilenczedik fejezet. N ők. S z e r e l m i t ö r v é n y s z é k e k. 

Szerelmí tudiJOHÍ.ny. Szerelmi törvénysúkek . . . 115 
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Tizedik fejezet. M u l a t s ti. g o k. 
Lap: 

J( özlakomák. Vadúszat. V ár os i ját•·kok. Udvari boio uduk. 
Egyházi iinnepszokúsuk. ;J'itkok. S~injúték. ~zerencsejátékuk. 
Kártyajáték. . . . 1 :t 5 

Tizenegyedi!.: fejezet. A 'J' r o u b a d o u r o k . . . J 50 
Tisenkettedil.: f~jezet. L e g e n d á k. N o v e ll ák. R eg é n y e k. 165 
Tizenharmadik fejezet. M ú, s o d i k k e r e s z t e s h á o o r u. 

Sz. Bernárd . . . J 81 
TizennegyediA: fejezet. A z s i d ó k. 

uzsora. TudomiLnj'IISSIÍg . . 
Tizenötödik fejezet. B é l p o k l o s o k és C <\ g o t o k. 

190 

BélpokoL ~zt·nt tííz, Cag-otok . . 205 
'l'izenhatodikf~jezel. A nép a hűbérrendszer alatt. A 

rabszolgcik . . 
Tizenhetedik fijezet. K ö z s é g e k. 

210 

Kiváltságok. Gildák. A vidék. R/s zlHtes fejlödések. A köz-
ségek hiányai. f:Jönyök. Rab:-;zolgák 2z7 

Tizennyolczadik fejezet. A h i r o d a l o m. V. H e n r i k. 
I n v e s t i t u r a. 

V. Henrik. Inve::>titura. Sut.rii egyezmény. Matild grófnö 
adományozása Vorn1si egye:t.mény. . . . . . 273 

Tizenkilenczedile j~jezet. U. L o t h~~ r. lJ I. Ko n r ti. d. O l as z h o n. 
ll. Lothú.r. lll. Konrád. Lombitrd köztlirsaságok. 'l'oseana. 

A mal ti. PiSI\. Gen ua. Corsica. Vel en eze. Róma. Bresciai A ru old 280 
Huszadik f~jezet. V e r e s s z a k á l l u .h' r i d r i k. 

Fejedelmi héke. Ronc11gliai or:-;zággyüiP.s. Puntid11i gyült;S. 
Lo1ubanl szövets?g. Ales~anrlria alapit.ása. · Legnauói csata. 
Constan zi b.:\ ke. A kél Skilia. l. ]{oger. I. (Gonosz-) Vilmos. 
II. (.J ó-) V i l ru o:;. Németország ügyei. .-\z ausztriai hen·zeg:ség 
eredete. Oroszlán-Henrik. Anhalt-hlt.z . . . 295 

Huszoneg!fedif..: fejezet. F r u ll c z i a o t· s z á g. H a r m a d i k 
cs a J á il. 

IL Robert. l. Henrik. I. Fülöp. VI. v. 1\ö\·ér-Lajos. Köz
ségek. Rahszolgák felszabaditás1L Suger. VII. v. Ifju-Lajos. 
Il. Fülöp-August. Normandia risszarétele. Bovinesi csatt\, 
Parlament . . . . . . . 

H uszenkettedik fejezet. A n g o l o r sz á g. A P l a n t a g e ll e l á k. 
l. Henrik. Blois Ist.\·án. Plantagenet 11. Henrik. Becket 

TamlLS. Irbon. Oroszlánszidí-Richard . 
Iluszonharmadik fej~zet. H a r ma d i k k e r es z t es h á b o r u. 

Nureddin. Saladin. Lusignani Guido. Jerusalem eleste. St . 
. Jean d' Acre ostroma. Ricbhd fogsága . 

31 ú 

337 

355 
370 Huszonnegyedi~~ fejezet. E g y e t em ek 

Huszonötödik fejezet. J o g t u d o mán y. 
lrnerius. Acrursius. Egyházjog. . • 381 

Huszonhatodik fejezet. A S tl h o l as t i c a é s. a H i t t u d o m á n y. 
Skót János. Lanfranc. Sz. Anselm. Egyetemesség kérdése. 

Roscelin. Abailard. Petrus Lombardus. Arabok. Avicenna. Al-
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Lap. 

Gazel. A \'erroe. Héberek. Maimonídes. A seho' astica általában. 
Salísbury János. Albertus .Magnus. Aquinói sz Tamás. Kor
milD.)' t.ana. Duns János. Titok védők. Sz. Bonaventura. Gerson. 
Lullus . 

Huszonhetedik fejezet. A t e r m é s z e t í é s t í t k o s t u
d om á n y ok. 

Orvostudomány. A salernumi tanoda. Titkos tudományok. 

393 

Csillagjóslás. Bonattus. Pieiro d' Abailo. Cecco d' Aseoli. Kabbala. 
Varázslás. Kíncsek.Aranycsínálás. Baco.Mennyiségtan. FöldJeiras 436 

Huszonnyolczadik fejezet. N y e l v. 
Provencei nyelv. Frunczía nyt'lv. Syanyol nyelv. Portugal 

nyelv. Olasz nyelv. Nyelvjárások. 'l'eulou nyelvek. Görög nyelv. 
Szkip nyelv. Szláv nyelv 465 

Felttlágosltó jegyzetek a XI. köaytllez. 
(A) Azon fejedelmek, főurak és franczia lovagok, kik a ke-

resztes háboruban részt vettek • 
(B) A lovagság 
(O) A czimerekröl:. . 

495 
506 

. 516 
(D) A nemesi és szerelmi jelvények s jelszavak 
(E) A szerelmi törvényszékekről . 
(F) Adalékok az olasz nyelv eredetéről. 

KI L E N C Z E D lK KÖT E T. 
XII. KÖNYV. (KORSZAK.) 

Olasz köztársaságok. - A pápaságnak a császársággali 
harczai. - Keresztes hadak. - A mongolok. - A megálla
pult európai országok. 

Első fejezet. A z o l a s z k ö z t á r sas á g o k. . 
Császártóli függés. Gyülések. Consulol>. Podesták. Atalaku

lások. Választók. Törvények. Igazságszolgáltatás. Pénzügy. 
Pénznrés. Országisme. Nemesség és köznép. Társulá&ok. Guel-

523 
529 
535 

fek és ghibellinek. Polgárviszályok. Kiegyezkedések l 
Második fejezet. VI. H e n r ik ú s III. I n c z e. 

Választók. Hadügy. Nemesség. Községek. 'l'ancred. VI. 
Hemik Ola,.zhonban. Pápák. III. Incze. IV. Otto . . . 43 

Harmadik fejezet. N e g y e d i k ke r es z t es h á b o r u. Fr a nk 
cs ás z á r ok K o n s t a n t i n á p o J y b a n. 

Görög birodalom. III. Elek. Kon~tantioápoly bevétele I. 
Balduin. Kreta . • . . . . . • . 62 

Negyedik fejezet. Ö t ö d i k é s h a t o d i k k e r tl s z t e s 
h ó. b o r u . . . . . . . . 79 

Ötödik fejezet. E r et n ek ség ek. U j sz e r z e t es ek. 
V aldensek. P~tuliciánok. Albigensek. Tan11.ik. Szentségeik. 

Uj szerzetek. Karthausiak. Cisterciek. Premontreiek. Alázato
sok. Rabszolgákat kiváltó rend. SArviták. Sz. Ferencz. Sz. Do-
monkos. Harmadrend 84 
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Lap· 

H(ttodik fejezet. I D q u i s i t i o. A z a J b i g e n s e k e l-
J e D i k e r e s z t e s h a d. 

Monfort Sim·)n. Inqnisitio 112 
Hetedik f~jezet. II. F r i d r i k. 

Olaszhon. Sieilia. Petru!l de Vinea 13~ 
Nyolczadil;;f~jezet. Interregnum. Vége aSvábh:íz ural

koilásán:\k •;s az in ve!ltituríLk miatti viszályokuak. 
K0nrarlin. Anjou Károly. BoJneventomi c.;ata. Etzelin ha

lál!\. Kont·adin halála. Habsburgi Rudolf. XI V. egytltem~s zsi-
nat. Fegyelem . . . . . . . . . 154 

Kilenczedik fejezet. O J as z o r s 7. á g a H o h e n st a u t h á z b u-
k ás a u t á n. Köz t á rsa s á g ok. Zs a r n ok o k. 

Milano. Romagna. Toscan:\. Fehérek P.s lt'eketék. Pisa. Ge-
nua. Velencze . . . . . 168 

Tizedik fejezet. E r k ö J c s ö k. S z o k á s o k . . 194 
Tizenegyedik f~jezet. F r a 11 e z i a o r sz ti g. Sz. Lajos· 

VIII. Lajos. Sz. Lajos . . . . 20 l 
Tizenkettedik fejezet. T at ár ok és m o n go Jok. Ds e n g i sz k á n. 

Mongolok. Dsengiszkáo. Karizm . . . . 219 
Tizenhm·madik fejezet. D s e n g i s z k á n f i a k . . . 233 
1'izennegyedik fejezet. C h i n a. XIV -XX. U r a lk o d ó-h iL z nk. 

T~ttárok.· Kin. M:uco Polo. A Yuan-ház vége. Ktllm•tkok. 239 
Tizenötödik fejezet. A m o n g o l o k P e r z s i á b a n é s 

Sy r i á b a n. 
A hashisiek régP. A kalif:Lság vége. Syria. Egypto:n. l. Si-

bars. Kasaokán . . . . . . . . . 255 
Tizenhatodile fejezet. A m o n g o l o k v i s z o n y l a t a i a 

k e r e s z t é n y e k h e z. 
Rubruquis utja . . . . . . . . 364 

Tizenhetedikfejezet. Hetedik ~s nyolczadik kereRztes-
h á b o r ú. 

Sz, Lajos fogsága. Mam~lukok. I. Biba1·s. A keleti lntin 
császárság vége. 81.. Lajos halála. A keresztes hadak vége. 
D' Acre ostroma . . . . . . . • 283 

Tizennyolczadik fejezet. E l m é l k e d é se k a k e r e s z t e s há-
b o r ú k f e l e t t . . . . . , . 305 

Tizenkilenczedik fejezet. S p a. n y o l h o n. M a g r e b. Por tu g a l. 
Almoravidok. Almohádok. Keresztény államok. Navasi 

csata. Castiliai alkotmány. X. Alfonz. Granada-királyság. 
Aragonia.. Aragonia alkotmánya. Cortes. Púrtug~~.l.Lamegói cortes 324: 

Huszadik fejezet. P or o sz hon. Li e v l a n d . .N é me ti o va g ren d. 
Kardhordó-rend. Poroszhon. Németlovagrend. . . 353 

Huszonegyedik fejezet. M a g y a r o r s z á g. 
Sz. László. Kálmán. II. István. II. Gejza. III. István. JI. 

András. IV. Béla. IV. László. Alkotmány . . 363 
Huszonkettedik fejezet. A n g o l és S k ó t o r s z á g. 

li'öldn~lktili-János. BtlVirtPsi csat11. i\Iagna Charta. Ill. Hen-
rik, l. Eduárd. Wales. Skóthon. Wallace Vilmos. Il. Eduá.rtl 372 

Huszonharmadik feiezet. I r o d a l o m é s t u d o m A n y. 
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Görögök. l)rmények. Eurúpa. Latinság. Olasz költészet. 
Lrp. 

Franczill. költészet. Spanyol költés1.et. Portugal. Német költfl-
sze t. A Niebelungok. Gudrnna. Angol ~ölteszet. Azsiaiak . 394 

Huszonnegyedile fejezet. •r ö r t?. n e l em. E ke ss z ó l ás. 
A kHresztes hadak tiirténetirói . . . 422 

Huszonötödik f~jezet. S z é p m íí v é s 1. e t r k. 
Szabadkömüvesek. Zárdá.k. Feslett üv~g"k. Sirboltok. Fes-

tészet. Szobrászat. Öntés 432 
Z á r sz ó 468 

Felvllágesltó jegyzetek a XD. könyvbez. 
A) III. Incze . 
B) 'fagna Charta 

T l Z E D J K K O T E T. 
XIII. KÖNYV. (KORSZAK.) 

Döntő hatásu találmimyok. - A keleti birodalom bu
kik. - ~~urópa or;;zítgai mí'gállapulnak. A nagy szakadás. 
- A kereskedelem gyarapodást nyer. - A tudományok és 
mih~szetek ujjászülel(•st>. 

Első fejezet. A k ö n y v n y o m t. a t {~os, l ö p o r s m ás t a l Íl. l
m áu.y ok. 

Régi köny,·ek. Irás. Betük. A könyvHk ára. Könyvtát·ak. 
Papír. Könyvnyomtatás. Guttenberg. Szabadalmak. KönyvbiriL
Iás. Kéziratok tnnulmányozása. Hadtudomány. Lőpor. Egyéb 
talál má.nyok. Pos l :í.k . . . 

Másodile fejezet. K e l e t i b i r o d a l o m. 
Konst.antinápoly be vétetik. Pa:aeologok. Arseni u~. .\lmo

gararok. III. Andronicos. Ottomanok. Janicsárok. J. Amnrat. I. 

481 
499 

Bajawt. Nikó.polyi csata. . 38 
Harmttdik fejezet. '1' a m a r l a n. 

Delhi lerontatik. Ancyrai iitközet. •ramt-rlan mt'ghal. Ta-
merlan birodalma földaraboltntik. Czigányok . . . . 53 

N egyedile fejezet. A k e l e t i b i ,. o d a l o m v é g e. - T l. M a
homet. 

l. Mahomet. Il. A murat. Hunyady János. Várnai csata. III. 
Palaeolog János. Skanderbeg. IT. Mahomet. Florenezi zsinat. 
XII. Constantin. Epirus. Bosnia. Ragusa. Serbi:~. Kapisztrán 
.János. Rhodus . . . . . . 67 

Ötödikfejezet. Spanyolbon. A mórok kiüzetése. 
Navarra. Portugalh\. Cnstilia. Aragonia. Granada. Granada 

ostroma. ln4msitio. Fölkelés :Lz Alpuxarresekhen. Zsidók. 
Ximenes . . . . . . . . . . 91 

Hatodik fejezet. Franrzi11.ország. Szép-!1~ülöp. VliJ. B o-
n i f á c z. A t e m p l o m o s o k. 

Nogaret Vilmos. Pápák. VIII. Bonifácz. A pi~pitk Avignon-
ban. Templariusok. XV. e~yetemes zsinat. Guiscnrd pere . 122 
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Hétedikfejezet. A Valois ház.- Francziaországnak 
Angolbonnali hadai. 

X. Lajos. V. Fülöp. Angolhon. II. Eduli.rd. III. F~duárd. 
Száz éves angol-fran('zia háború. Bretagne. Csata Crecy mel
letl.. Fekete halál. Flagellánsok, Jó János. Poiliersi esata. A 
Jaequerie. V. Károly. VI. Károly. Burgundok és Armagnacok. 

Lap. 

Csata Azincourt mellett . . 145 
Nyolczadik fejezet. VII. Kár o l y. - D'A r c .l ó h a n n a. 

D'Arc Johanna. Allandó seregek 168 
Kilenczedi/,: j ej eze t. XI. L a j o s. 

Vakmerő Károly 179 
Tizedik fejezet. F r n n (' z i n o r s z á g a l k o t m á n y a. 

Hiratal-ttrulús. Igaz~;ágügy. 'l'itkos eljárás. Kereskedelmi tör-
vényszék. Közjog. Parlament. Hadügy. Prtpság 186 

Tizenegyedik fejezet. A n g o l ~ s S k ó t o r s z á g. 
Vielef. ll. Richárd. l V. Henrik, V. Henrik. VI. Henrik. A 

két rózsa. IV. Yorki ~~dnárd. V. Eduard. III. Richárd. A Tn
dor-ház. VII. Henrik. Alkotmúny. lrhon. Skótbon. II. és III. 
Stuart Róbert. I. .Jakab. II. Jakab. Ill. Jakab. IV. Jakab J99 

Tizenkettedik fejezet. N y u g a t i b i l' o d a l o m. 
Cst•hország. Hnhslwrg-ház. I. Rudolf. Nnssnui Adolf. l. Al

bert. Luxemburgi YII. Henrik. Austriai Fridrik és Ba.jor La
jos. Frankfurti gyülés. IV. Kúroly. Alkotmány. Arany bulla. 
A rsászar. Országgyülés. Hárc,m kamra. Szabad rárosok. Jiive
rlelt~m. Egyházi jogok. Igazságügy. 'l'itkos törv~nyszék. Szövel-
kezések. V enezel . . . . . . . . . 216 

Tizenharmadik· feiezef. E g y b á z i ü g y e k. N agy s z R ka-
d ás. C o n st R n z i é s b a s e l i zs i n a t o k. 

Pisai zsinat. Gerson. Papság· A szósúk. Eret.neksél!ek. 
Huss János. Constall7.i zsinat.. Baseli zsinat. Florenczi zsinat 243 

Tizenrtegyedikfejezet. Hussiták.- Zsigmond és utó-
d a i. - M a g y a r o r s z á g. 

Hussiták. Magyarorszóg-. Róbert Kó.roly. Nagy-Lajos. Mó.
ria. Zsigmonrl. Ausztriai Albert. III. Frirlrik rsíts?.ó.r. l. Ulászló. 
A burguudi haz. Corvin Mátyás 268 

Tizenötödik fejezet. S C' h w e i z. 
Tell Vilmos. Morgarteni csata. Sempachi csat11. Graubünden. 

A ppe n ze ll és St Gallen. St. Jákob melletti rsa ta. Burgundi 
háboru. Flüe Miklós, Sváb htíboru . . . . . 277 

Tizenhatodik fejezet. O l a s 7. o r sz á J!. - Z s a r n o k o k -
S i c i l i a i v e c s e r n y e. - VII. H e n r i k á t k e· 
l é s e. - N á p o l y i R o b e r t.. 

Anjou Károly. Procida János. SiC'iliai veC'sernye. Aragoniai 
Péter. II. Károly. Caltabellott.ai békP.. Milano. VII. Henrik ró-
mai útja. Floreoez és Pisa. Genua ostroml\ . . . . 294 

Tizenhetedik fejezet. B a j o r L a j os. - C s e b K á l' o l y. 
R i e n z o 1\1 i k l ó s. 
Bajor l:aj~s .. LuxPmburgi .János. A ScaligPrt>k, ~avoya. 
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Genna. Boccanegra. Bologna., Tosc:~.na. F.·a B\JSsolari. IV. Ká-
roly Olaszhonban. Cola di Rienzo 311 

Tizennyolczadik fejezet. A c o n d o t. t i e r i k. - A V i s c o n-
t i k. - A S fo r z á k. 

Fra Moriale. Nagy-csapat. Fehér-csapat. Olasz c.sapatok. A 
Viscontik. Viterbói szövetség. Gian Galeazzo. Attenriolo Sforza. 
Franco?sco Sforza. Ambrusi közlársaság. III. Fridrik olasz út.j1\. 
Galeazzo Maria Sforza. Gian Gtl.leazzo Sforza 331 

Tizenkilenczedik fejezet. ')1 o sc a n a. - A M e d i c i k. 
Athenae herczilge. Sienni Katalin. Cosmo rle'Medici. Lo-

renw és Giuliano ·· . . . 361 
Hu.~zadik fejezet. A K é t-S i c i l i a. 

Robert. III. Károly. László. Il. Johnnna. Sicilin. Rg,Yiigyii 
Ji,rictrik. ll. Márton, az úr"~:. NagylelkiJ Alfonz . . . 3R4 

Huszonegyedik fejezet. P á p a i á ll a m. 
V. Miklós. III. Calixt.us, II. Pius. IL Pál. IV. Sixtus. VIII. 

Incze . . . . . . . . . 397 
Huszonkettedikfejezet. Olaszhon állapotja.- Erköl

csök. 
Országisme. Fényiizés. ű nnepélyek. Fényíizési törvények . 405 

Huszonha1'madik fejezet. K e r es k e d e l e m. - T e n g e r i v IÍ.-
r osok. 

Állambank. Kazaria. Kegyeleti pénzalapok. Genua. Yelen
cze. Marino Fnliero. Chioggiai háboru. A két Foscari. Allam-
inquisitorok. Cyprusi királyság 420 

Huszonneg,'ledik fejezet. H a n sa-v á r osok 443 
Huszonötödik fejezet. S c a n d i n a v i n. 

Dánország, az Estrithidák. Norvegia. Svédország. Svéd al-
kotmány. Calmari unio. l. Steno Sture . 450 

Httszonhatodik fejezet. L e n g y e l h o n - L i t h v á n i a. 
P o r o sz o r s z á g. 

Lengyelhon. Lithvánin. Poroszország. A tannenbergi csata. 
A thorni béke . . . . . . . 466 

Huszonhetedik fejezet. O r os z orszá. g és K n. pes ak. 
J. Sándor . • . . . . . 477 

Huszonnyolczadik fejezet. A z o l as z t r i u m v i r a t u ~;. 
Dante. Petrarca. Dante és Petrarca. Más irók. Boccaccio. 481 

Huszonkilenczedik fejezet. C J a s s i k a i t a n u l rn á n y ok. 
Philelphus. Poggio. Valla. Landinus Kristóf. Politianus. 

Szótárak. 'fudomány-pártolás. Oskolák. Németország. Groote 
Gellért. Kempis Tamás . 519 

Harminczadik feiezet. T u d o m á n y o k. 
Krisztus követéséröli könyv. Bölcsészet. Pico della ~Iiran

dola. Cusa Miklós. Mennyiségtan. Peurbach. Regiomontanus. 
Gyógytan. Sebészet. Gyógyszerészet. Bujasenyv. Törvénytudók. 
Dant.e . . . . . . . 535 

Hm·minczegyedik fejezet. 'i' ii r t é n e l e m. 
Dino Compagui. A Villani-k. Sanuto. Cririrn. Froi~snrt.. 

C~;minPs. Pedro Lopez dt! Ayaln . 564 
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Harminczkettedik fejezet. M á B o r s z á g o k i r o d a l m a. 
Franczia irodalom. Spanyol irodalom. Német ,irodalom. 

Schweiz. Dráma. Német próza. Hollandi irodalom. Eszaki né-
pek irodalm n.. Angol irodalom. Chaucer Gotfrid . 57 J 

Hanm:nczharmadik fejezet. S z é p m ii v é s z e t e k. 
Epitt>szet. Brunellescbi. Micbelozzo. Alberti János. Bra

mante. Szobrnszat. Donatello. Festészet. Kisfestészet. OJ~~:jfesté-
szet. Flandriai iskola. A két Belli ni. Német festészet 590 

Zárszó 616 
Felvilágoattó jegyzetek. a XW könyvhez. 

A) Lucca \'IÍ.rosa és rsehországi Károly közti egyezmény . 627 
R) EurbJuti statistika 633 

T I Z E N E G Y E D lK K 0 T E T. 
XIV. KÖNYV. (KORSZAK.) 

Földleirás. - Kereskedés. - Fölfedezések. - Gyarma
tok. - Hitküldérségek. - China. - Kéj, haszonkt\mlö- ~s 
tudományos utazások. 

Első fejezet. F ö l d l e i r á s é s r é g i u t a z á s o k. 
Atl11.ntis. A Boldog-szigetek. Arab utazók. Scandinav uta-

zók. Grönland. Zeno te11tvérek. Olasz utazók. ~,öldabroszok . 1 
Másodikfejezet. A kerflskedés a nagy fölfedezések 

e l ö t t. 
Áruk. Kert>skedelmi társulatok. Tengeri rablók. Űzletmód. 

A kereskedés nehézségei. Kamat. Pénzváltás. Váltó levelek. 
Let~ ti vagy hitelbankok. Biztosítási iig-y. 'förvények. Vesztegzár 32 

Harmadik f~jezef. l r á n y t ü. - A p o r t 11 g a l ok f ö 1-
fedezései. 

Csillagtávmérö. Hajóépítés. Canári szigetek. Madeira. Azori 
szigetek. János pöp. A Fok fölfedezé&e. Vasco de Gama 61 

Negyedik fejezet. C o l n m b u s. 
Behaim Má.rtoo. Gua.oahani fölfedeztetése. . . . 80 

Ötödik fejezet. További fölfedezések. - A föld körül
hajózás&. - U tlei rók. 

Cabot János. Amerigo Vespucci. Balboa. Magellan. Ut-
leirások. 112 

Hatodik fejezet. A z i n d i á n ok r a b ll z o l g as á g a. L a. s 
C as as. - N éger-keresked és. 

Las Casas. A négerek 129 
Hetedik fejezet. M e x i c o. 

Cortes Ferdinand. Erkölcsök. Kormá.nya.lak. Igazságiigy. 
Földbirtok. Vallás. Idöszá.mitá.s. Szépmii vészetek. Palenk~ 151 

Nyolczadik fejezet. P e r u. 
Kormányforma. Birtok-állapot. Törvények. Atabalipa. Il. 

Manco.Capllc • J R 2 
:i 
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Kilenczedik fejezet. D é l-A me r j e a. - E l-d o r a d o. 

La Plat.a. El-dorado. Chili. Terra firma. Carthagenu . 198 
1'izedikfejezet. A spanyol gyarmatok. 

Gyarmatrendszer. Földfelosz tás. Egy luízi rend. Be\·étel. 
Kormányzat. Népesség . . 211 

Tizenegyedik fejezet. H i tk ü l d é r ség ek A me r i k á b a n. -
P ar ag ua y. 

Hitküldérségek Californiában. Franrzia hitküldérségek. Pro-
test~ns bitküldérségek. Propaganda . 227 

Tizenkettedik fejezet. B r a s j l i a. 
Gyémántok . . . . . . . 24 7 

Tizenharmadik fejezet. És z a k-A m erik a. - A n g o l és 
f r a n c z i a g y a r m a t o k. 

Nugnez. Angolok. John Smith. Penn Vilmos. Louisiana. 
N atchez . 258 

Tizennegyedik fejezet. A m e r i k á r ó l á l t a l á b a n. 
Az amerikaiak eredete. Emlékek. Könyvek. Erkölrsök. Val-

iás. Kormány. A nők állapota. Szokások 372 
Tizenötödik fejezet. A m e r i k a t e r m é k e i~ 

N em es érezek. Potosi brínyái. NövP.ny~et. AlJI\ tok 305 
Tizenhatodik fejezet. A p o r t u g a l o k A z s i á b a n. 

Első müveltségi korszak. Második müveltségi korszak. 
Harmadik müveltségi korszak . . . 324 

Tizenhetedik fej~zet. H o l l a n d o k, d á n o k, fr a n c z i á k, 
a n g o l o k A z s i á b a n . 357 

Tizennyolczadik fejezet. H i tk ü l d é r ség ek Ke l e t e n. 
Xaveri sz. Ferencz . . 376 

Tizenkilenczedik fejezet. J a p á n . . 386 
Huszadik fejezet. C h i n a. - XXI. u r a l k o d ó b á z. 

A l\1 i n g e k. 
A Mandzsúk . . . 401 

Hus$onegyedik fejezet. XXII. u r a l k o d ó h á z. A •r a i t-
s i n g e k. - H i t k ii l d é r s é g e k C b i n IÍ Ll a n. 

Hitküldérségek. Kang-hi. Chinai szertartások. Maiabari 
szertartások. Vallási kérdések. Vallási üldözések. Utolsó idők 409 

Huszonkettedik fejezet. A f r i k a. 
A byssinia. Con go. Angola. Senegal. Fellah-k. A shautok. 

Benin. Madagas<'ar. A Jóreményfok. Knffer-föld. Utazók. 
Tombuctu . . . . 435 

Huszonharmadik fejezet. A z A n t i ll á k. - 'l' e n g e r i 
r a b l ó k , 471 

Huszonnegyedik fejezet. U t a z á s o k a d é l i t e n g e r ek e n. 
Uj Holland , . 482 

Huszonötödik fejezet. U t a 1. ás ok E sz nk r a. - S z i h e r i a . 489 
Huszonhatodik fejezet. A föl d l e i r ás és h aj ó z n t tök é-

l yes b ill és e. - •r engerj o g. 
Időmérték. A föld al:\kja. Delejes snrk. Utazók. Hajózat. 

Vil:ígitó tornyok. Gözeró. 'renge•:iog. H~tdi csempPszet. Sza-
bud tenger . nOS 
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· Huszonhetedik fejezet. C o ok. - •r e n g e r v i l á g. 
TengerYilág. Uj-Holland. Polynesia. Sandwich szigetek. 

'fahiti. Fegy~yarmatok . . 546 
HuszonnyQlczadik fejezet. P r é mb ö rök.- U to ls ó u t az ás ok. 

La Perousf' 567 
Z á r sz ó 583 

Felvllágoslt6 jegyzetek a XIV. köoyvboz. 
A) Amerikának a seandiná.Yok általi folfedeztetPse . 596 
B) Bankok . . 613 
C) A földahroszokról s a fölfedezések elsőbbségéről . • 624 
D) Columbus bizalmáról Indiák fölfedezésének lehetöségét illetőleg 636 
E) Columbus "lettera rarissima"-ja . . 647 
F) Columbus ekkorig fölfedezett iratainak lajstroma . . 662 
G) Las Casas és az indiánok 671 
H) A mexicói gúlák . . 686 
I) Gyémánt . 697 
L) Amerikai khiratok . 705 

T I Z E NK E T T E D IK K 0 T E T. 
XV. KÖNYV. (KORSZAK.) 

Uj kor. E l m é l k e d é s . l 
A hóditási szellem föle\evenedése. - A müvészet és iro

dalom vírngzása. A pogány eszmék beszivárgása. - Protes
t.ans ujitás és katholikus reform. - Polgári és vallási háborúk. 
- A tudom,ányok ujjászületése. • 

Első f~jezet. A l t a l á n os á t n é z e t. - A n é m e t b i r o d a
lom. 

Mi ksa. U d v ari tanács 
MáMdik fejezet. Olaszország. ·- S n v o n a r o l a. 

VI. Sándor. Savonarola . . 
Hal'madikjejezet. )Jilano -VIII. Károly hadjárata. 

V III. Károly franc·zia király. Fornovói rsa ta. Savonarola 

81 

93 

bukása . . . 108 
Negyedik fejezet. XII. Lajos.- A Borgiák.- II. Gyula. 

San Marino. VI. Sándor halála. Genua . . . 123 
Ötödik fejezet. A c am b r a y-í sz ö v e ts é g. 

II. Gyula halála. I. :B,erenrz Olaszországban. Az óriások 
harcza. A noyoni béke. Miksa halála. . 144: 

Hatodik fejezet. l. F e r e n c z és V. Kár o l y. 
Spanyolország. Padilla. V. Károly és l. Ferencz közti első 

háboru. VIr. Kelemen. A Pávia melletti ütközet. Második há-
ború. Freundsberg. Róma kiraboltatása. Női béke. . 

Hetedik fejezet. A .M e d i c i e k v í s s z ~~ h e l y e z é s e. 
- Karoly és Ferencz közötti harmadik 
h á. b o r u. - A z o l a s z f ü g g e t l e n s é g v é g v o-
n ll. g J ÍL R~ i. 

3* 

165 
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Ferruceio. Károly PS Ferenez közötti harmadik háboru. 
Crepyi béke. Alessandro Medici. Lucca. Siena.. Genus. III. 
Pál. V. Károly és Francziaország közötli negyedik haboru. 
Cbateau-Csmbresisi béke . . . 206 

Nyolczadik fejezet. A t ö rök b i r o d a lom - So J im a n. 
Görög egyház. Törvt"nybozás. Birtokviszonyok. I. Selim. 

Egyptom. Moldra. Nagy-Soliman. Rhodus ,be\·étele. Mn.gyu.r
orsziÍg. Kaireddin. Algír. Malta ostroma Azsiai badjárn.tok. 
India . . . . . . 238 

Kilenczedik feiezet. A l a t i n é s o J a s z n y e l \'. 
Nyomdászok. Brasmus. Olasz nyelv 

Tizedik fejezet. O l as z•i r o d a lom. 
BeszéJyirók. Vígjátékírók. Ltwelek. Költők. Satyrikusok. 

Höskölteméoyek. Ariosto. Szomorú-játékok. Női-irók . 
Tizenegyedik fejezet. T ö r t é n e t i r ó k - P u lJ l i eis t á k. 

H a d t u d o m á n y. 
Machiavelli. Hadtudomány. Hadi építészet 

Tizenkettedik fejezet. S z é p m ü v é s z e t e k. 
Perugino. Rafael. Michelangelo. Sz. Péter temploma. 

Vinci. Lombardi iskola. Micbelangelo követöi. V u.so.ri. Celini. 

266 

280 

312 

Fa- és érczmetszés, mozaik és 9vegfestés. Velenezeiek. Tizian. 
Paolo Veronese. Correggio. Epitészek. Sansovino. Snngallo. 
Pal11tdio. Fontana. A müvészetek külföldön. Dürer. Holbein 341 

Tizenharmadik fejezet. Z e n e. 
Hangszerek. Pa lestri n n. . 

Tizennegyedikfejezet. A müvészetek és pártfogók 
Tizenötödik fejezet. E r k ö l c B ö k, v é l e m é n y e k. 

. 405 
416 

Szinbázak. Kocsik. Fényíízési törvények. Theurgia. Para
celsus. Agrippa. Cardano. Della Port.a. Boszorkányok. Delrio. 
Spee . . . . . . . • . . 44:2 

Tizenhatodik fejezet. A r e fo r m a t i o e l ö z m f! n y e i. 
Erasmus . . . 504 

Tizenhetedik fejezet. lJ u t h e r. 
Melanchlhon. Luther tana . . . . . . 522 

Tizennyolczadik fejezet. A ~ e f o r m .a t i o é s a p o l i t ik a. 
P a r a B z t h á b o r ú. A g o s t ~ i h i t v a l l á s. 

Paraszt lázadás. Anabaptisrok. Agostai hitvallás. Sch.ma.l
kaldi szöveiBég. Schmalkaldi háboru. Mühlbergi csata. Pas-
saui béke. Luther halála . . . . . . óól 

Tizenkilenczedik fejezet. Z w i n g l i. - K á. l v i n. 
Kappeli csata. Genf. A reformatio Franczinországba.n. 

Kálvin. Kálvin ln.nai. Servet. Beza . . . . . 572 
Huszadik fejezet. K a t h o l i k u s e l l e n t ö r ek v é s. - A j e-

z s u i t á k. - A t r i e n t i z s i n n t. 
III. Pál. Jezsuiták. Szent Ignácz. 'l'ricnti zsinat. IV. Pál. 

IV. Pius. Borromo.ei sz. Károly. Reformok. Katekizmusok. lt;r
kölclli reform. Tudományos intézetek. Propaganda. Szerzete-
sek. Sz. 'l'eréz. Sal~zi sz. Ferencz. Sz. Kajetán. N er i sz. Fil
l ü p. P11Ulai sz. Vincze . 590 
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Rnszonegyedik f~jezet O l as z h i t uj i t ó k. Sz e n t b ti. r o lll· 
lHÍ.gtagadók 

Pomponazzi. Sarpi. Pallavicino. A valdensek. Valtellinn .. 
Sociniunusok . . . . 635 

Huszonkettedik fejezet. V. K ti. r o l y v ó g n a p j a i. - A 
l e p a n t ó i ü t k ö z e t . . . 666 

Huszonoormadik fejezet. N é me t-A l föl d, Sp a n y o l o r sz ag, 
Portug:tl. 

Holland. Alba herczeg. Oranisi herczeg. Genti kibékülés. 
Utrechti szö\·etség. Az egyesült-államok köztársasága. Vallási 
\'iszályok. Arminius. Dordrechti zsinat. A győzbetetlen hajó-
hKd. Portugaliu, Dvn Carlos. III. Fülöp . 675 

Huszonnegyedik fejezet. F r a n c z i a o r s z á g. A V a l o is u r n. l-
k od ó h á z. 

XII. Lajos. I. Ferenrz. Pénzügy. II. Henrik. II. Ferenrz. 
Medici Katalin. L'Hopital. Saint-Gt'rmani béke. Sz. Bertnlan 
éje. lll. Henrik • . . . 711 

Huszonötödik fejezet. A B o u r b o n o k. - IV. H e n r i k. 
Nantesi edict.um . . 750 

Hwúonhatodik fejezet. Angolország.- A 'fudorok. 
VIII. Henrik. Wolsey. 1\lore 'l'Kmás. Szakadás. Skótbon. 

V. Jnkab. VI. .Eduárd. Grey Johanna. Kath. Mária. Erzsé
bet. Anglik1í.n egyház. Puritánusok. Stuart Mária. Knox. D~trn-
ley. VI. Jakab. Stuart Mária halála. A lőpor-összeesküvés 768 

Bitszonhetedik fejezet. N é m e t o r a z ó. g. A h a r m i n c z é v es 
h á b o r u. 

II. Miksa. II. Rudolf. Csehország. Mátyás. Harminez.,;ves 
háboru. Il. Ferdinánd. W 111lenstein. Gu::.ztáv Adolf. III. 14'er-
dinánd. W estphaliai béke . . . . 811 

Hu$zonnyolczadik fejezet. A t r i e n t i zs i n a t u t á n i p ó. p n k. 
V. Pius. XIII. Gergely. A naptár ó.talakitó.sa. V. Sixtus. 

V. Pál. Az ,ln roena Domini· bul111. XV. Gergely. VIII. Or-
bán. Ferrar11. Urbino . . . • 84:2 

Huszonkilenczedik fejezet. S c a o d i n a v i a. 
II. Kereszt~ly. Stockbolmi vérfürdő. I. Wasa llusztó.v. Dá

nia. Svédhon. XIV . .Erich. Gusztáv Adolf. II. Fridrik. IV. Ke-
resztély . . . . • 864: 

Ha,-minczadik fejezet. I. e n g y e l o r s z á g. L i t v a n i a. L i e f
l a n d. 

I. Sándor. I. Zsigmond. Kozákok. II. Zsigmond Auguszt. 
Lielland. Interregnum. Valois Henrik. Báthory István. III. 
Zsigmond. VII. Ulászló 882 

Harminczegyedik fejezet. Po l i t i ka i b ö l cs e l e t és J o g t U

domány. 
Botero. Boecalini. Morus Tamás. Campanella. Politikai gaz

dászat. Serra • .Jogtudomány. Nemzetközi jog. Alberico Gentile. 
Grotius .. . . . . . . . 89ö 

Harmincz~·etledik fejezet. ll i t t a n i i r o d a l o m. 
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Bellarmin. Casuistica 
HMminezharmadik fejezet. E r k ö l c s t u d ó s o k . 

.Mon taigne. Charron . . . 

Lap. 
924 

9 H 5 
Hat·mincznegyedik fejezet. N y e l v t udom á n y és T ö r té n e

lem. 
Sigonio. ll'lacius Illyricus. Baronius. Voss. Possevino. Stra

da. Bentivoglio. Davila .• De 'l'hou. Hirlapok 944 
Harminczötödik fejezet. E s z J e l ö b ö l c s e l e t. 

Peripateticusok. Vanini. Ramus. Patrizzi. Böhme. Agrippa. 
'felesio. Bruno. Campnnella. Baco . . 964 

Harminczhatodik fejezet. E x a c t t u d o m á n y o k. 
Maurolico. Betüszámtan. 'l'artaglia. Vieta. Mértan. Cava

lieri. Csillagászat. Kopernik. 'l'yrho-Brahe. Keppler. Galilei. 
Erömütan. Hignyugtan. iVízépitészet. Láttan 988 

Harminczhetedile f~jezet. T e r m és z e t b u v á r ok és o r v osok. 
Gessner. Aldrovando. Fabmio. lt'üvészet. Cesalpino. As

\'ánytan. Agricola. Peiresc. Vegytan. Boncztan. Vesa!. Fallo-
pio. Harvey. Gyógyászat . . . l O:W 

Harmincznyolczadik fejezet. Fr a n c z i a i r o d al o m. 
Marot. Ronsard. Rubelais . . . 1051 

Harminczkilenczedik j""jezet. S p a n y o l i r o d al o m . 
.Mendoza. Carvant(ls. Lope. Calderon. Szentst;gi ábrá:wlatok. 

Ereilla 1060 
Negyvenedik fejezet. P o r t u g a l i r o d a l o m. 

Camoens. Barros . 
Negyvenegyedik fejezet. N é me t és és z ak i i r o d a lom. 

Holhmd. :Magyarország. Seaudinavia . 
Negyvenkettedik fej<:zet. A n g o l i r o d a. l o m. 

Spencer. Enphuismus. Shakespeare 
Z aí. r sz ó 

Felvllágosltó jegyzetek a XV. köuyvhez. 
A) Savonarola 
B) V. Károly megválasztatása 
C) Róma kipusztítása a Colounú.k által 
D) Pier Luigi Famese halála 
E) Török kormány 
P) ~.olim an törvény könyve 
G) Unnepélyek . . 
H) Titkos tudományok . . 
n Pico della Mirandola Boszorkánya 
1\) A boszorkányok éji összejöveteleiről, és vajjon való 

log-e az egyik helyről a. másikra \·aló átszállittatásuk 
L) V. Sixtus bullája a csillagjóslat s a bíivöl~sek felett . 
M) Katholikus reformterv 
N) VI. Hadrití.n pápasága 
O) Nyilvános· erkölcstelenségek 
P) Renata ferrarai herczegnö 
R) Don Carlos fogsága . 

108ö 

10!)0 

1094 
1113 

1135 
1139 
1149 
1154 
1167 
1177 
1184 
1210 
1220 

do-
122!:1 
1245 
1252 
17!70 
1278 
1283 
1288 



S) Szent Bt>rlalnn-éji vérfürdö 
'l') Erzsébet jelleme 
U) Galilei tudományos élete . 
V) A vérkeringés felfedezése . 
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T I Z E N H A R M A D IK K D T E T. 
XVI. KÖNVV. (KORSZAK.) 

XIV. Lajos. - Gallikanusok és jansenisták. - Az angol 
és franczia irodalom aranykora. - Angolországi forradalom. -
Spanyol örökösödési háboru. - A törökök leveretése és Orosz
orszóg fölemelkedése. - Olaszországi nyomoruságok. - A po
sitív t.udom~nyok haladása. 

Lap. 
1293 
1318 
1326 
1363 

Első fejezet. A t n. l á n o s á t t e k i n t é !l • • • • 1 
Mdsodik fejezet. ~, r a n c z i a o r s z á g. - XIII. L a. j o s 

é s R i c h e l i e u. 
Medici Mária. A huganották elsö háboruja. Richelieu jel

leme. A hugenották második háboruja. Harmadik háboru a 
hugenottákkal. József szerzetes. Cinq l\lars ö11szeesküvése. A:t 
A kademia. XJII. Lajos vége. . . . . . . 8 

Harmadik fejezet, R e g e n s s é g. - 1\I a z a r i n. - A 
Fr o n d e. 

Mazarin. A parlament. Ret.z bíbornok. A Fronde. A nagy 
Condé. Condé és Turenne. Pyrenaei béke . . 26 

Negyedik fejezet. XIV. Lajos ko r mán y z á sa. -Col-
b e r t. - N e m z e t g a z d á s z a t. 

Pénzügy. Colbert. Colbertismns. Politikai nemzelgazdásznt . 
.. Francziaország jóléte. Postaügy. Törvények . 47 
Otödik f~jezet. H á b o r u k. - H o ll a n d i a. 

Lou\·ois. Változások a hadi taktikában. Eróditések. Vau
ban. Tengerészet. R.enau Bernát. Jean Bart. Hármas szövet
ség. Holltmdia. Hollandi pártok. A Wittek. A Wittek vége. 
A nymwegi békekötés . . . , 66 

Hatodik fejezet. U j h á b o r uk. - A b om b á z t a t~~ sok. -
R y s w i c k i b é k e. 

Colbert vége. A berberek. A Hogue melleti csata. Gatinat 90 
Hetedi~fejezef.. A király, az ndvar és a t:~rsadalom. 

Epületek. Szerelmi viszonyok. Vallásosság. Rambouillet
palota. Az udvar. Parókák. Halhéjas 8zoknyák. Madame de 
Sevigne. Megtérések. La Longueville. Ninon. Brinvilliers asz-
szony. Becsületbeli dolgok . . 98 

Kyolczadik fejezP,t. E g y h á z i ék e 8 8 z ó l ás é s p o l i t ik a. 
B o s su e t és F é n é l o n. A q u i e t i s m us. 

Bourdaloue. Massillon. La Rue. Bossuet. Fenelon. Quie-
ti8mus. La Guyon. . . . . • . 148 

Kilenczedik fejezet. V i s z al y o k a r ó m a i u d v a r r a l. 
A regahák. Az 1682. deelaratio. A mentelmi jog. 167 
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1'izedik fejezet. A n a. n t e si ki b o e·s á t v á n y v i 1111 z a. v é t e l e. 
A camisardok . . . 176 

Tizenegyedik fejezet. A j a n s e n i s t á k. 
Ja.nsen. Az öt tétel. Saint-Uyran. Port-Royal. Arnauld. A 

probabilismus. Pascal. De Saey bibliája. Racine. Quesnel. Az 
"Unigenitus" bulla . . 186 

Tizenkettedikfejezet. A keresztény vallási viták. 
Jurieu. Ba.yle. Pascal. Huet. Bossuet . 220 

Tizenharmadik fejezet. A fr a. n c z i a n y e l v é s i r o d a l o m. 
Balsac. Voiture. Bartas. Benserade. Chapelain. Paul Scar

ron. Az akademia. Jean. Baptista Rousseau. La Fontaine. Boi
leau. Moralisták. Saint-Evremond. La Rocbefoucauld. La Bru-
yére. Saint-Simon. Fontenelle . 237 

Tizennegyedik fljezet. H o l t n .Y e l v e k. - I t és z e t. 
A latinistá.k. A feliratok és széptudományok akademiájn. 

Hirlapok. A régiek és az ujak. Dacier . 260 
Tizenötödik fejezet. A :.: z i n h á z. 

Komikusok. Corneille. Racine. Moliére t69 
Tizenhatodik fejezet. A n g o l o r sz ág. - I. Kár o l y. 

J. Károly. Bukingham. Presbyterianusok. Polgárháboru. 
Hosszu parlament.. Irhon. A függetlenek. Cromwell 28!"; 

Tizenhetedik fejezet. A n g o l k ö z t á r sa s á g. 
A protectomtus. Gromwell Rikhárd . 3.23 

Tizennyolczadik fejezet. A z a n g o l r es t a u r a t i o. 
II. Károly. Quakerek. Penn Vilmos. Oat~s 1.'itus. Shafte:;

bury. A Habeas Corpus. Whig-ek és Tory-k. II. Jakab. Ora-
niai Vilmos. Ma.rlborough 337 

Tizenkilenczedik fejezet. III. V i l m·o ~. - A n n a. 
IH. Vilmos. Anna. Angol bank. Keletindiai társaság 358 

Huszadik fejezet. A n g o l i r o d a l o m. - J o g t u d ó s o k. 
Milton. Drydeu. Swift. Addison. Pope. De J:t'oe. Harring-

tou. Hobbes. Locke . 37 J 
Httszonegyedik fejezet. N é m e t o r sz á g. 

Morva-testvérek. I. Leopold 392 
Huszonkettedik fejezet. Törökország-. 

III. Amurat. III. Muhamefl. Us1wkok. Erdély. Zsitvatoi'Oki 
béke. I. Mustafa és Il. Otman. IV. Amurat. Maroniták. Dn'•
zok. ~'a.kr-eddyn. Perzsia. Thamasp. l. Na.gy-A bl.Jns. IV. Mu
bamed. Caodiai háboru. Szentgotbárdi csata. Vasvári békP. 
Bérs ostroma. Sobieski. II. Soliman. ll . .Mustafa.. Savoyi Eu
gen. Karloviczi b~ke. Ragusa. Péteryáradi csa.ta. Pa.ssarovi-
•·:r.i béke . . . . . . . 403 

Hrtszonharmadik fejezet. M a g y a r- és E r d é l y o r s z á g. 
I. Jó:tMef . . . . . . . • . 4:28 

Huszonnegyedik fejezet. Sp a n y o l o r:> z IÍ. g és P o r t u g a l. 
IV. Fiilöp. Portugal. IV. Bragan:r.a .János. VI. Alfonz. 

JI. Péter. Il. Károly . . 41J6 
Huszonötödi'· fejezet A H p ll n y o I ö r ök ö:> ö d és. 



Lap. 
"V. Fülöp. [j'ridlingeni él! hocilsLetti csata. Utrechti IJéke. 

Rtultadti béke . 451 
Huszonhatodik fejezet. XIV. L a j os v é g n a p j 11. i . . 467 
Huszonhetedik fejezet. S c a n d i n 1\ v i a. 

Svédország. Krisztina. X. Károly Gusztú.v. Roeskildi b1\ke. 
XI. Károly. Dáni~~o. Dán alkotmány. Svéd alkotmány . 477 

Huszonnyolczadik fejezet. L e n g y e l o r s z á g. 
Lubomirski zavargásai. Sobieski (III.) János . 492 

Huszonkilenczedik fejezet. O r o s z o r s z á f!.· 
A Romanowok. lll. Iván. IV. Vazul. IV. Iván. Kozákok. 

Siberia. I. Fedor. Boris. II. Godouuof Fedor. III. Romanow 
Mihály. Michelovics Alexius. Szakadárok. lll Fedor. Orosz 
alkotmtiny. Bojárok. Városiak és parasztok. Papság. Zsófia • 498 

Harminczadik fejezet. N a g y-P é t e r és XII. Kár o l y. 
XII. Károly. Narvai csata. Mazeppa. Pultavai csata. XII. 

Károly halála. A megváltoztatott svéd alkotmány. Görtz ha
lála. Nystadti béke. Péter intézkedései. Nemesség. Egyház. 
Alexius. Péter második utazása. Péter halála. . 5:~ l 

Harminczegyedik fejezet. O l a s z o r .s z á g. - A s p a n y o l 
u r a lom. 

Lombardia. A két-siciliai királyság. Campanella. üssuna 
herczeg. D' Arcos herczeg. Masaniello. Ragály 550 

HanninczkettediiC fejezet. V e l e n c 7. e. 
Uskokok. Bedmar összeesküvése . 580 

Harminczharmadik fejezet. Sa. v o y a. - V a l t e ll i n a. - G e-
n u a. - M a n t u a i é s m o n fe r r a. t i ö r ö k ö s ö d é s. 

Savoya. Emanuel Filibert. l. Károly Emanuel. Valtellina .. 
Genua. Mantuai örökösödés . . 586 

Harmincznegyedik fejezet. P á p a i á l l am. 
X. Incze. VII. Sándor. IX. Kelemen. X. Kelemen. XI. In-

cze. VIII. Sándor. XI. Kelemen . • • . . 600 
Harminczötödik fejeut. XIV. L a j os b ef o l y í~ sa. - Me s-

s i n a é s G e n u a. - A B a r b e t t i k. - S p a n y o l ö r ö-
kös öd és. 

Massinai lázadás. A barbettik. A spanyol örökösödési 
háboru. Utrecti békeszerzödés 611 

Harminczhatodik fejezet. T o s c a n a 625 
Harminczhetedik fejezet. O l a s z i r o d a l o m. 

Tasso. Marini. Metaphorák. Egyházi szónokok. liramma
ticusok. Ba.rtoli. Pallavicino. Segneri. Ma.galotti. Boeealini. 
Salvini. 'fassoni. Braceiolioi. Chiabrera. A rca.dia. Filicaja. 
Guidi. Menzini. Szinház . .Möecenasok . . . : • 634 

Harminczn.'lolczadik fejezet. Sz é p m ü v és z e t ek. 
A Caraerik. Domenichino. Albani. Caravaggio. Guido. Gu

ercino. Lanfranco. Pier di Cortona Ribera. Giord~~ono. Sal
vator Rosa. Floreneziek. Fresco-festók Távlat. Cremonaiak. 
A Campik, A Procaccinik. Milaoóiak. Genuaiak. Piemontiak. 
V elenezeiek. Szobrásza t é~:; építészet. Bernini. Mad~rno. .Fon-
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tana. Borromini. Spanyolok. Velasques. Murillo. Németalföl
diek. Rnbeos. Hollaodiak. Bamboccio. Németek. Angolok. Jo-
nes. Wren. Jhancziák. Poussin. Cnllot. Lesueur. Lebruo. 
:Mignard. Puget. Girardon. Perrault. Lemercier. Blondel. Har-
douin. Le Notre. Zománrzozás. :Müvészet-tört~nelmek 671 

Harminczkilenczedik fejezel. B ö l c s é s z e t. 
Gassendi. Descartes. Huet. Malebranche. Spinosa. Locke. 

Clarke. Leibnitz. Thomasius . 714 
Negyvenedik fejezet. 'l' á r sa d a l m i t udom á n y o k. 

Puffendorf. Nevelt>.süg.v. Nemzelgazdászat Politika. Jogtu-
domány. Van Espen. Leibnitz. Dornat . 750 

Negyvenegyedik fejezet. 'l' ö r t é n e l m i t u d o m á n y ok. 
Földleirás. Keleti irodalom. RPgészet. Korta.n. Tudomá

nyosság. Bianchini. Magliabecchi. Hardonin. Történelem. A 
lört~net bölesészete. Bossuet. Vico 765 

Negyven ketterlik fejezet. T e r m é s z e t t u d o m á n y o k és 
m e n n y i s é g t a n. 

'l'orricelli. Arcadernia del Cimento. Viviani. Borelli. Kül-
földi akndemi~.k. Vegytan. Boyle. 'l'ermészettörténet. Álatt11o. 
Honrztan és Elet.tan. Gyógytan. Füvészet .. Földt.an. Meonyi
úgtao . .Erömiitnn. Láttan. Csillagászat. Ne,vton. A C~ssioik 791 

Z á r sz ó 832 
Felvlláeosltó jegyzetek a XVL könyvb.ez. 

A) A társadalom a Fronde u lit u 
B) XIV. Lajos jogigényei a spanyol monarchia. 
C) A g~tllikán szabadságok 
D) 'l'ürelmetlenségi töt"réoyek Iriandban . 
.E) Harriogton . . . . 

841 
több államára • 854 

861 
866 . 871 

Ji') Mobammed, Ill. Arnurat fiának körülmetéltetési ünnepélye 
1582-ben . 

G) Török ünnepély~Jk 1675-böl. 
H) Spanyol örökösöd~si háboru 
I) }l,enelon levele XIV. Lajosboz 
L) Conti-nak lengyel királylyá vál~tsztatása 
M) o~snoa berezeg kormánya . 
N) Bedmar összeesküvése. 
O) Messina odabagyása. . 
P) Genua és XIV. Lajos . 
Q) Flórenrzi szokásní.ltozások 1600-ban 

T I Z E N N E G Y E D l K K 0 T E T. 
X \:Il. KÖNYV. (KORSZAK). 

881 
892 

. 898 

. 955 
963 
965 
973 
984 
988 
996 

Dynasticus háboruk. - Poroszország nagysága. - Böl
csészeti irodalom s a VPlemény uralma. - Orosz terjeszk~dé
sek. - Angol fölény. - Amerikai szabadság. - India meg-
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bóditása. - A tudományok diadala. - A forradiLlom elűz
ményei. 

Első fejezet. A z u t r e c h t i b é k e k ö v e t k e z m é n y e i. - V. 
Fül ö p. 

V. Fülöp. Alberoni bíbornok . . . . l 
Második fejezet. Fr a n c z i a o r sz á g. - A ko r mán y z óság. 

A kormányzó. La\1 rendszere. Marseillei pestis. Lengyel-
ország. . 16 

Harmadik fejezet. A c sás z á r s á g. -- VI. IUL r o l y . 35 
Negyedik fejezet. P o r os z o r s z á g. - Os z t r á k ö rök ös ö-

d é s i h á b o r u. - A a c h e n i b é k e. 
Mária Terézia. 'frónkövetelök. Poroszország. Frigyes Vil

mos. Febrbellini csata. III. (J.) Frigyes. I. Frigyes Vilmos . 
.. ll. Frigyes. 'l' ren ck. Aachen i bél; e . 40 

Otödilc fejezet. II. .F r i g y e s. - H é t é v e s b á b o r u. 
Rossbachi é.s leutbeni csata. K unnersdorfi és torgan i esata. 

Párizsi béke. Hubertsburgi béke . . · . ._ 5t! 
Hatodik fejezet. Fr a n e z i a o r sz á g b e l á ll a p o t a. - C o r

sic a.- XV. Lajos. 
Corsica. Tódor király. Paoli. FrancziRország beláll11pota. 

XV. Lajos. Pompadour. Du Barry. 1\laupeou parlament 79 
Hetedik fejezet. 14.: r k ö l c s ö k. 

A ját~k. Fényüz.>s. Nemesség. Szinészet. T1i.rsalgás. Sza-
bRdkömüvesség . . . 97 

Nyolczadik fejezet. B ö l c s é s z e t i i r o d a l o m. 
Le Sage. Prevöt. Bölcselem Angolországban. Bolingbroke. 

Montesquieu. Voltaire. Történelem. Rollin. RaynaL 1\h.upertnis. 
Condillae. Holbach. Helvetius. Diderot. D' Alembert. En~yclo
paedia, La :\Ietlrie. Rousseau. Saint Pierre. Condorcet. Ekes
:szólits. 1'homas. Marmo n tel. Hészd. La Harpe. D elille. Szin-
ügy. Piro n . . 11 O 

Kilenczedikfejezet. Társadalmi tudományok.- Phi-
l a n t r o p i a. - J a ,. i t á s o k. 

Burlamachi. Wolf. Vatl.el. Mauly. Bentbom. Kant. Közgaz
daság. QuesDRy. Smith. Parmt>ntier. Himlőoltás. Jenner. Si
ketnémálc. De r Epée. Howard. Börtönök. Földmívelés. Ark-
wright. Watt . . . 183 

Tizedik fejezet. A j e z s u i t a-r e n d e l t ö r l é s e. 
PombaL XIV. Kelemen . . 213 

Tizenegyedik fejezet. T ö r ö k o r sz á g é s P e r zs i a. 
Sefi. JI. A b bas. Soliman. Afghanok. ll. Thamasp. l. l\luh

mud, lll. Abbas. Snh-Nadir. Polgárháboru. A kadsarok IJI. 
Otman. . . . . . 240 

Tizenkettedik fejezet. O r o s z o r s z á. g. -
I. Katalin. II. Péter. Anna. VI. Iván. Erzsébet. Kozákok. 

III. Péter. II. Katalin . 256 
Tizenharmadik fejezet. L ~ n g y e l o r s z á g. 

A dissidensek. III. Agost. Poniatowski Szaniszló. Bari eon-
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foederaüio. Lengye~orstág feldarabol ása. Az uj alkotmány. 
Koseiusko . . . . • . . . 268 

Tizennegyedik fejezet. T ö rökorszá g. ll. K 8 t a l i n. 
lll. Mustafa. Montenegro. Görögök. Egyptom. Kainard»ii 

béke. Krim. Orosz-osztrák háboru a. törökök ellen. ::3uwarotf. 
III. Selim.· Jl\ssyi béke. A mongolok. II. Katalin . . 289 

Tizenötödik fejezet S v é cl o r s z á g. 
Svéd alkotmány. Holstein-ház. III. Gusztáv. 1772-iki al-

kotmány . 309 
Tizenhatodik fejezet. D á n i a. 

Grönland. VI. Keresztély. V. Frigyes. VU. Keresztély. 
Strnensee 3 16 

Tizenhetedik fejezet. N ag y-B r i t a n n i a. - A G y ö r g y
f~le korszak. 

l. G.vörf?:y. Walpole. II. György. Pitt Vilmos. III. György. 
B ute. Fox Károly. Jakab . . . . 321 

Tizennyolczadik fejezet. A n g o 1-a me r ik a i g y a r m a t ok. 
Virginia. Maryland. Uj-Angolország. Massacbusets. Hajó

zási acta. Ü11rolina. Penn Vilmos. Georgiu. Amerikai fon·ada
lom. Jl'ranklin. A jogok kijelentése. Washington. Független
ségi pyilatkozat. Függetlensegí harcz. Párizsi béke. Az Egye-
sült-AIIamok alkotmánya 335 

Tizenkilenczedik fejezet. I n d i a. 
A mongol birodalom. Akbar. Dsangir. Aurengzeb. Nane

kismus. Dupleix. Lally. Poivre. Bengala. Clive. Mabrattok. 
Haider-Ali. Az angol társaság alkotmánya. Hastings. A't in-
diai bill. Cornwallis. 1'ippn-Saib . . . . 378 

Huszadik fejezet. A n g o l o r s z á g b e l á ll 8 p o t a. - I r o
dalom. 

'l'engeri jog. Pénzügy. Pitt (ifjabb). Methodisták. Négrr
emanciplltio. A katholikusok Ánglrában. Gordon lord. Irland. 
Irodalom. Richard~;on. Fielding. Sterne. Goldsmitb. Thomson. 
Young. Macpberson. Robertson. Hume. Gibbon. Egyetemes 
történelem. Parlamenti szónokok. Blackston . 413 

Huszonegyedik fejezet. A cs ás z á r s á g. M á r i a T el' é z i a é t; 
ll. József. 

II. József. Febronius. VI. Pius bécsi ut,iu.. Osztrák N é-
metalföld. Bajorország. I I. Leopold UO 

Huszonkettedik fejezet. Sz e ll em é s i r o d a l om N é me t o r-
s zágban. 

A felvilágosultak (illumina.tusok.) Klopstock. Történelem. 
Herder. Müller. Itészet. Lessing. Schlegel. Szinmüv~szet. 

S.~biller. Götbe. . . 4 70 
Huszonharmadik feiezer. B ö l c s e l e m. 

Condillac. Hume. Berkeley. Skót iskola. Reid. St.ewart. 
Wolf. Kant. ll'icbte . . . . 489 

Huszonnegyedik fejezet. S p a n y o l o r' s z á g. 
VI. Ferdinand. III. Karoly. 1:4'ra Gerundio 512 
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Huszonötödik fejezet. P o r t u g a l i a . 
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• József. PombaL Liss~tboni földrengés. Brazília. J. Mária • 527 
Huszonhatodik fejezet. H o J l a n d 

IV. Vilmos. V. Vilmos . . . . 
Huszonhetedik fejezet. H e l \' e t s z ö v e ts é g. 

Szövetségesek. Alávet<>tt tartományok 
Huszonnyolczadik fejezet. 0 l a s z o r s z á g. 

Sicilia. Toscana. Gian Gaston. l. Leopold. Bécsi szerzödés. 

535 

543 

A geuoai lázadás. Aarheni szerzödés. A Két-Sicilia . 555 
Huszonkilenczedik fejeeet. R ef o r m o k. 

Olasz philantropok. A kademiák. Pietro Verri. Cesare Bec
caria. .fi'ilangieri. Osztrák Lombardia.. Piemont. Il. Vittorio 
Amedeo III. Károly Emanuel. •roscana. l. Leopold, Pápai ál
Jam. XI. Kelemen. XIII. Incze. XIII. Benedek. XII. Kele-
men. XIV. Benedek. XIII. Kelemen. XIV. Kelemen. VI. Pius. 
Ginnnone. Seipione Rirci. Pístoj~ti zsinat . . . 

Harminczadik fejezet. Olaszország. Utolsó esem~nyek. 
Toscana. III. Ferdinand. Velencze. Baffo. Lucca. Sardinia. 

568 

Lombardia. Parma. A K&t-Sicilia . . 628 
Harminczegyedik fejezet. O l as z i r o d a l o m. 

Casti. .fi'rugoni. Gastone. Rezzonico gróf. Giuseppe Baretti. 
Francesco Alga1·otti. Egyházi szónokok. Carlo Goldoni. Szin
ház . .Metastasio. Scipione Maffei. Vittorio Alfieri. Cesarotti. 
Nyelv. Gian Carlo Paf!se ron i. Caspnre Gozzi. Giovanni Fan
ton i. Angelo Mazza. Giuseppe Parini. Lodovico Muratori. 
Egy Mzi irók. Bölcsészek . .Jogtudósok. Részleges történetírás 
~s itészet. Irodalom-történetek . . . . . . 650 

Harminczkettedik fejezet. 'f u d o m á n y os s á g. R é g é sz e t. 
E r em ism e. 

Winckelmann. Heyne. Visconti. Orientalisták. Érmészet .. 693 
Harminczharmadik fejezet. Sz é p m ii v jJ s z e t ek. 

Juvara. Bourhardon. .fi'alconet. Van-Loo esalád. Vernet. 
Greuze. Reynolds. West. Értekezök a miivészetekröl. Met-
flzök, l>Zobrnszok. Canovo. . . . . . . . 704 

Harmincznegyedik fejezet. Z e n e ,; s ném aj á t ék. 
Tartini. Paisiello. Ramean. Gluek. Piceini. Mozart. Haydn. 

Beethoven . . . . . . 722 
Harminczötödik fejezet. 1.' u d o m á n y o k. 

Lagrange. Mozt1111. Erötan. Yettan. Vizruoztan. Csillagászat. 
Laplace. I.alande. Bailly. Lá.ttan. HerschelL )\öldleirá.s. Ter
mÁszetrajz. Bulfon. Linné. Adanson. Bonnet. Alattan. Vallis
nieri. Spallanzani. Földtan. Werner. Jegeczta.n. Ásványtan. 
Carburi. Arduin. Marsigli. Vegytan. Lavoisier. Léghajózat. 
'ferm.;szettan. Villanyosság. }4' ran kli n. Volta. Galvan i. Gyó(ly
tnn. Boerhaave. Stahl. Hoffman. Ba~rlivi. Haller. Biehat. Bor
deu. Barthez. Cabanis. Mesmer. Gyógyszerézet. Boncztan. 
Morga.gni. Scarpa . 733 

Harminczhatodik fejezet. XV J. L a j os. 
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Tm·got.. Neeker. Calonne. A nemeflsP.g. Mária Antonia. 
Cagliostro. A nyak-ék ügy . . 

Harminczhetedik fejezet. A fo r r ad a lom e l ö z m é n y P. i. 
A király. Az udrar. A papság. A nemesség. Parhunt~nt. 

Országgyüléit A nép. A tu1ds~reg. Közvélemények. Bt"umar
cbais. Yollain~ végnapjai. ~:nr6pu. Titkos társulatok. A kitü
nőségek (not.11hle:<) gJülekez~>te 

Felvllágostt& jegyzetek a XVD. könyvhez. 
A) Erköl(·si állnpotok a Kormúnyzósng alatt 
B) A korzok . 
C) A fn\D('Zia írofialomról 
D) Queimay elvei . . 
E) Az amerikaittk jogainak kijelentése 

L(tp. 

485 

811 

871 
890 
906 
984 
986 

F) Cesare Bt>cearia levele Mort>llet abbéhoz . 989 

· T l Z E N ö T Ö D l K K 0 T E T. 
XVIII. KÖNYV. (KORSZAK). 

A formdaloru. - Napoleon. A liberalismus. A so-
cialismus. 

Első fejezet. A n e m z e t i g y ü l é s. 
Orleans Flilöp. La Fttyette. Sieyes. Mirabeau. Jakobinus 

klub. Sajtó. A Bastille lerombolásn. A z augusztus 4 -ki éjjeli 
ülés. Emberi-jogok. Az alkotmány . 

Második fejezet. .M i r a b e a u és B a r n a v e. - E l 11 ö 
a l k o t m á n y. 

Mirabeau a király zsoldjába.n. Barnave. A testvérülés ün
nepe. Nemesség és papság. Maury és Caza.lés. Mirabe11u ha-
lála. A király szöki·,-kisérlete. A párizsi községtan1\cs és n 
kerületek. A bölcsész,~k. A menekültek. Az 1791-ki alkotmány 2R 

Harmadik fejezet. 'f ö r ,, (i n y h o z ó-g y ü l és. - K ü l p o l i t i ka. 
-- A C o n v e n t. 

Girondisták. A klubok. A külföld. Robespietw. Dlinton. 
Marat. Augusztus 1 O-ke 1792. Petbion. A ngo)c)rsz{~.g magavi
selete . .A. háboru kezdete. A szeptemberi nnpok. Nemzeti Con
vent. Marat a Uonventbün. Danton. Dumouriez ~s a szövet-
ségesek. XVI. Lajos pere . . . 52 

Negyedik fejezet. A r~ m u ra lom. - A V e n d é e. - A III. 
e v a l k o t m á n y a. 

Pitt és. a forradalom. Ji'rnneziaország és a coalitio. Du
monriez. Eitség és anarcbin Párizsban. Dumouriez elpárto· 
lás11. A forradalmi törvényszék. Desmoulins és Marat izgató 
iralaik. Közjól1;ti bizottmány. Az 1793-ki alkoimán y. Marat 
v~ge. A gyanus nk ellen hozott törvény. Népgazdászati állapo
tok. Vendéo. Vendée és Bretagne fölkelést>. A fölkeiPs déli 
Franc·ziaorsz:í.~ban. A közti1rsasng harrr.i k~sziih~t.ei. A közttí.r-
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sa~>ág hadserege. Az uj hadt'unat. Az 1793-ki hadjárat. A rém
uralom. Lyoni \·érengzések. A girondísták bukása. A guillo-
tine úlrlozatai. A párizsi nép és a guillotine. Marin Antonia 
rtige. Bailly halála. Lavoisier Ps Barnave halála. Custine vége. 
A forrad~tlmi törvényszék eljárása. Rémnapok Nantes-ben !;s 
a déli r~szt-ken. Gnnsolódás. Forradalmi naptár. Az atheis-
mus linnepe. Clootz. Robespierre rnint az atheismus roszalója. 
Robespierre mint a dantonísták ellenese. Robespierre er~n)·es 
köztársasága. A Convent elismeri egy lefelsöbb lény létezését 
és a lélek halhatatlanságát. Robespierre hatalma t.etöpontján. 
Robespierre bukása. A r('actio kezdete. Anglia hódításai. Fran
cziaors:>.;}g harczban a coalitioral. Békealkudozások. Vendée 
ujabb fölkel~se. Angolúr8zág folytatja a háborut. A köztársa.-

.. ság uj alkotmánya. A Convent munkáját befeje:>.i . 78 
Otödik fejezet. A d i r e c t o r i u m. - A c om m u n i s m u 8. -

B u o n a p a r t e. - O l a 8 z o r s 1. á g i h a d j á r a t. 
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Hatodik fejezet. A c 11 m p o f o r m i ó 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 n t. 

Alpesekeu-inneni köztársaság. Genua. Róma. Hollandia. 
Schweiz. Buonaparte Párizsban. Egyiptom. Malta. Buonaparte 
Egyiptomban . . 143 

Hetedik fejezet. V e r e s é g e k. - A d i r e c t o r i u m 
bukása. 

Oroszhoni 1. Pál. Olaszország. Róma. Nápoly. Piemont. A 
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reactio. A franczia uralomnak Olaszbonban vége. Politikai ál
lapotok F1 ancziaországban. Buon n parte Syriában. Buonaparte 
\'Ísszatérése . . . . . . . . . 157 

Nyolczadik fejezet. C o n s u l a t u s. - L u n e v i ll e i b é k e. 
A VIIl-ik tiv alkotmánya. 'falleyrand. A második szövf't-

ség. Marengói esata. Lunerillei béke . . . . . 179 
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Tizedik fejezet. A z a m i e n si b ék é t ö l a p o 1. so n y i i g. 
Sehweiz. Németország. Cadoudal. Napoleon császár. Italia. 

Lyoni tanácskozmáuy. Harmadik szövetség. A uszterlit?.i C!lata. 
Pozsonyi b(;ke . . · . . . . . . 221 

Tizenegyedik fejezet. A p o zs o n y i b ék é t t'll a t i ls i t i i g. 
Nápolyország. A németbiroclalom vége. Poroszorsútg. Ne-

gyerlik szövt•tsPg. Oroswrsz:í.g:. 'rilsiti béke . . 224 
Tizenkettedik .f~jezet; ( ~ s 1Í. R z ti r i k •·. n y n r a l o m. - Sp a-

n y o l h ti b o r n. - W a~ r ll m i t• !<ll t 11. 
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Szárazföldi zárlat. Spanyolország. Portugalia. Spanyol há
boru. Erfurti értekezlet. Őtödik izövetség. 1809-ki osztrák-
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franczia háboru 255 
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V a l l ás i k ü z d e l m e k. 
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Tizennegyedik fejezet. O r o s z o r s z á g i h a d j á r a t. - A s z ö
vetségesek FrancziaorszBgban. 
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Tizenhetedik f~jezet. A n é g t> l' ek. - A b e r b é r e k. 
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- Alkotmányok. 
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bardia. Spanyolországi polgárhíLboru. Veronai coogressuf1 . 424 

Huszadik fejezet. Török és Görögország. 
lll. Selim. II. 1\Jahmud. Mehemet Ali. A vaha.bilák. Gö

rögor~zág. A lbanok. Montenegro. Ali 'febelen. Jon i szigetek. 
Pnrga. Görög fölktJlés. Görö~ország uijászületése. Bosaris ha
lála. Byron. Mebernel Ali. Missolungi elfoglalása. A janicsá-
rok megsemmisitése. NILvarini ütközet. A drinápolyi béke 4 7 5 

Huszonegyedik f.ejeut. A m e r i k a. - A g y a r ma t o k. 
Egyt>sült- Allamok. Jackson. Can ada. Haiti. Déli gyarmatok. 
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xico. Brasília.. Panamai congressus. Középu.merikai köztáröa-
ság. Mexico. Texas. Oregon. Amerika állapota 517 

Huszonkettedik fejezet. F r a n c z i ~~o r sz á g. - R e st a u r a t i o. 
Doctrinairek. Constant Benjamin. Berry herezeg meggyil-

koltatáRa. Vallás. Irodalom, X. Károly. Algír. . 558 
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Fr a n c z i a. o r e z á g. 
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Huszonnegyedik fejezet. F r a n e z i a o r s z á g b e l á l l a p o t a. -

J e g y zök ö n y v ek. 
Londoni conferentia. Olaszország. Giovane Italia. Len

gyelország. Cholera. Varsó elfoglalása. Belgium. Holland. 
Francziaország. Vallásos liberalisok. Saint-Simonismus . • 602 

Huszonötödik fejezet. D é l i o r sz á g o k. 
Lombard-Velencze. A herczegségek. Toscana. Sardinia. 

Két-Sicilia. Romagna. Portugalia. Il. Mária. Spanyolország. 
Il. Izabella . • . . . . 623 

Huszonhatodik fejezet. 0 r os z o r s z á g. 
Sándor. Miklós. Perzsia. Cserkeszek. Katonai gyarmatok. 

Kozákok. Oroszország állapota. A katholikusok üldöztetése. A 
zsidók üldöztetése . . . . • 646 

Huszonhetedik fejezet. N é m e t o r s z á g . 
.Németszövetség. Ausztria. Magyarország. Csehország. Po-

roszország. Vámegylet . . . 
Huszonnyolczadik fejezet. S c h w e i z . 
Huszonkilenczedik fejezet. S c a n d i n a v i a. 

Nonégország. Svédország. Dánia. . 
Harminczadik f~iezet. A b r i t t b i r o d a lom. 

IV. György. r.aoning. Az angol bank. Irland. O' Connell. 
A ka•holikusok emaucipatiója. IV. Vilmos. Parlamenti reform. 
Angol alkotmány. Jólét és szegénység. Gabonakérdés. 
Tarifa-reform. A pártok. Vnllási dolgok . • . 

Harminczegyedik fejezet. A n g o l g y a r ma t ok. - I n d i a. 
- C h i Dll. 

Hindostan. Az angol Társaság. Afganistan. A sikek. 

665 
687 

696 

704 

China . . . . 744 
Harminczkettedik fejezet. Ke l e t i ll g y ek. 

Görögország. Duna-Fejedelemségek. Törökország. Egyiptom. 
Syria. Maroniták. Drusok . . 764 

Harminczharmadik fejezet. I r o d al o m. 
Stael asszony. Romaotikusok és classicistá.k. Chateaubri

and. Byron. Scott Walter. Monti. Manzoni. Tévedt irodalom. 
Lamartine. Hugo Victor. Franczia ezinmilirók. Franczia re
gényírók. !tészek. Angol irodalmárok. Amerikai irók. Német 
irodalmárok. Scandinav irók. Magyar irók. Orosz irók. Len-
gyel irók. Spanyol irók. Portugal irók . 785 

Harmincznegyedik fejezet. •r ö r t é n e l m i t n d o mán y o k. 
Franczia történészek. Olasz történészek. Spanyol történet

irók. Orosz és német történetírók. Régészek. Orientalisták. 
Földieirók . . • . . • 832 

Harminczötödik fejezet. Sz é p m ü v és z e t e k. 
Zene. Rossini • . • • . . • 
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ka l m az ás o k. 

Al-

Et~z'közök. MennyisP.gtan. Sulytalanok. Fény. Meleg. Vil-
• 4 

863 



- 50 -
Lap. 

lanyosság. DelejE>saJg. LégtünE>ttan. Vegytan .• Egyenértékek. 
Kétnlakusilg. Növénytan. Ásványtan. Földtan. Alatta.n. Cqvier. 
Szen-eredettan. Gyógytan. Broussais. Agyta.n. Gall. Alla.ti 
delejesség. Gyógyszm~k. Csillagászat. A tudományok gyakor· 
lati alkalmazása. Gőz. Utak . . • 869 

Harmiczhetedik fejezet, B ö l cs és z E> t. 
N,'•met bölcsészek. Schelling. Hegel. Angol bölcsészPk. 

Franczia bölcs~szek. Olasz bölcs(·szf'k . • • . . 922 
Harmincznyolczadik jfjezet. T á rsa d a l m i t 11 d om á n y ok. 

Jogtudósok. Bentbam. Törvényköny,•ek. St.atistica. Nem
zetgazdá.'lzok. Say. Malthus. Sismondi. Szegényiigy. Javítások. 
Nevelés. Börtönök. Soeialistáir. Saint-Simon. Fourier Károly. 
Owen. Communisták • 944 

Z á. r s z ó • • 987 

Fel.Uágoalt' jegyzetek a XVID köD~hez. 
A) Képvis.-löi utasítások. . . • 
B) Az emberi és polgári jogok kihiritPté!;e 
C) A te~MérüiP.s ünnepe. 
D) A pnpi jafak elkobzása . . 
E) Raynni Jerele a nemzet.gJ iiléshez 
F) Burke a forradalom eliE-n . . 
G) XVI. Lajos v~grendE>Iete 
H) Maria Antonia . 
I) A rémuralom . • 
L) Nnpoleon mint 11zerrezö . 
M) A török birodalom feloRziása . . 
N) ~z indiai társaság kivonatoR törlén~.>te 
O) Eszak-Am~.>rika iroda!ma . . 
P) Carlisle a franczia forradniomról 

AZ UTOLSÚ HARMINCZ EV TÖRTENETE. 
l. M o z g a l ma k. - U j i t á sok. - F o l' r a d a l m ak. 

1021 
1028 
1031 

. 1036 

. 1038 
. 1044 
. 1046 
• 1050 
. 1059 
. 1065 
. 1072 
. 1076 
• 1081 
. 1086 

Ujitások. Alkotmányok. Franczia f~rradalom. Franczia köz
társaság. Bécsi forrudalom. Ot napi hm rz Milanóban. Nemzeti 
háboru. Egyesülés. Balesetek. Következmények. • 1 

IJ. A n e m z e t is é g. - N é me t e k és s 7.14 v o k. 
Németország. Törekvések az egységre. Poroszország. L('n

gyelország. Panslavismus. Frankfurti parlament. Németországi 
zavarok. Csehország. Magyarország. A magyar és a béc:'si for-
radalom. A forndalom utószülötteL . • . . • 20 

III. Francziaors,zág.- III. Napoleon. 
A demagogia. Aliam-csi n. Napoleon császál'. P•)litikája . 42 

IV. Krimi háboru. . , • , • . . . 61 
V. P á r i zs i b ék e. - O l a sz h á b o r 11 és e g y ség. 

Párizsi congress us. Piemont Ausztria ellen. Osztrák alkot
mány. Piemont állapota. Cavour. Olas1.or~:zági nyugtalanságok. 
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A nemzeti párt. Orsini. Franczia beavatkozás. Mttgenta. Sol
ferino. Villafra.nea. Ter~lett>satolások. Nizza és S:lVO)'I\, A' oá
polyi király. Marsala. Arulások. N,ipoly. Gaeta. Betörés a pá
pai államba. Haszontalan berzenkedések. Cavour halála. Az 
elismert olasz királyPág. RPndetlenségek. Garibaldi. Mazzioi. 

Lap. 

A szerzödés . 55 
VI. Me I ik ó i b a d j á r a t. - A us z t r i a és P o r os z o r sz á g. 

Miksa. Srhleswig-Hol~tein. Ausztria és Poroszország. Po
roszország gyarapodása. Fondorkodás Ol aszországgaL Ausztria. 
leverve. Uj birodalom. . . 86 

VII. F r a n<' z i a és P o r os z o r sz á g. - A c om m u n i s m u s. 
lll. Napoleon. Sociltlismus. Communismus. Háboru Porosz

rs Francziaország között. A eommunisták. Franczia-köztár
sn8tíg. Thiers. A helyreállott Fran<'ziaország. Poroszország és 
Nt->metor~ztíg. Porosz nagyság. 97 

VIII. Vallás-tigyek.- A világi batalom bukása. 
Vallási hanyatlás. Egyház és állam. Az állam-imf,dók egy

házellanessége. JX. Pius. JX. Pius és 011\szország. Katholikus 
párt. Róm;:li ünnepélyességek, duzzogások és fenyegetések. A 
s1.eplötelen fogantatás. Az eretnekségek. A syllabus. Vaticani 
zsinat. C11albatatlanság. Betörés Rómába. A gar11nczia-törvéoy. 
Külpolitika. A világi uralom megszünt>sének eredm?nyt~i. XTrJ. 
Leo. Engesztelhetetlenség. . 1 t 5 

J X. N a g y· B r i ta n n i a. • 
Brit politika. Irland. Féniek. Emancipntio. Allumegyhá1.. 
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