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j^Bella gerant alii, tu felix Austria nube" méltán elle-;

het a szerzdések és szerencsés házasaági összeköttetések

által idöröl idre területileg gyarapodott és a kis Ost-

markbül végre Európa nagyhatalmasságává növekedett

Austriáröl mondani.

Azonban annál szerencsétlenebbnek nevezhet poli-.

tikai irányzatánál fogva, mely hivatását tévesztve: meg-
fosztá az államtestet életerejétl, az azt vezérl közszel-

lemtl. L

Mert anyagi érdekek, soha sem lehetnek egyedüli

alapjai egy államhatalomnak, még III. (Bourbon) Henrik,

jelszava : „poul au pof' sem mentheti meg a kormányt

bukásától és az államot a szellemi haláltól ; mert hol nem
egyedül anyagi a czél, nem lehet egyedül anyagiban a

támasz.

Egy észjogszerü államnak, az egyeseket miként az:

egyetemet átható elven kell alapulnia, mely képes legyen,

a részeknek csak esetleges, negativ és szokásszerü cso-

portosulását : szilárd, észszer, a közakarat és érdekek-

ben! állandó egyesüléssé átalakitni ; mert az ily egyesüri

lésben van az er, s az er az élet. ;r

Hogy mily elvhez kösse egy állam politicáját ?az,—ti

miként az egyes ember nevelésében — a bel- és külélet:

körülményeitl feltételeztetik, sok ^yigg a népek szellemi,

politicai viszonyaitól, azoknak történeti mulíjától és jö-

vrei igényeitl ; de sok ethno- és geographiai helyze-:'

tétöl id. — Csak ezek tekintetbe vételével érhet el az

'állami czél. utíív-q-iiaa

1



Vannak pillanatok az államok életében ; hol az ese-

mények és viszonyok nagy áldozatokat és szilárd kitar-

tást igényelnek ; midn az enyészettl, csak a polgárok-

nak mindent felajánló és véres sebeket eltrni készsége,

— menthet meg. Ily áldozatokra csak egy az államban

megtestesült eszméérti lelkesülés buzdulhat ; ekkor t-
nik ki az államot átható közszellem léte és ennek ereje,

— mely nélkül az ellenállhatlanul rohan bomlásának ör-

vényébe, miként megbukott Róma, si erényeinek rom-
jain gyzelmet aratván a barbár népek hatalma ; míg
a kis Carthagot, a világ ura csak megsemraisitni, de nem
legyzni vala képes ; mert népe egy test és egy lélek

vala; s a gyz Scipio Africanus méltán megsiratá a gy-
zelmet, melyben Romának, — a már csak anyagi hata-

lomnak — utolsó lehelletét s végenyészetét látta, érez-

vén : hogy lészen id , mikor porba leszáll szent Ilion

egykor, s a gyors lándzsavet Priamoss katonái elhullnak.

Ily végveszély örvényén áll jelenleg Austria hatalma!

Vizsgáljuk elször a jelen krisis állapotját okaiban,

hogy a bajt mint okozatot genesisében kellleg felfogva:

a gyógyszerekrl és ezek miképeni alkalmazásáról érte-

kezhessünk.

Austria, majd csak nem orvosolhatlanná vált bajai-

nak fösúlya : államtest alkata, ennek ethnographiai és

geographiai helyzete által nem kevésbé keletre utalt hi-

vatásának eltévesztésével, politicájának nyugati irány-

zatában keresend.
Ez irányzat alapeszméje vala : a N. Károly által

természetellenesen egyesitett, csak egyéni hatalma által

összetartott ; de fiai : Lothár , Német Lajos és Kopasz

Károly közt kötött verduni- (843) egyesség által ele-

meire, német-, olasz és fran czia-országra oszlott

nagy birodalomnak, — elbb tágasb értelemben né-
met,- utóbb osztrák-alapon, hajdani fényébei vissza-

állítása.

Ezen politicai chimaera keresztül viteteleérti hiu

küzdelmek töltik be Austria történetének lapjait, melyek

a germanizáló törekvésnek anyagi harcza levén, a törté

-

neti-politicai egyediségének öntudatától áthatott a) frank
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és olasz nemzetiségek, b) a magyar nemzet független-

ségének — erkölcsi hatalma ellenébe, mi ezeknek csak

emelkedésére, és az ellene törekv hatalom végromlá-

sára vezethetett.

Ezen irányzat veszélyessége magára a német biro-

dalomra, mint nyugoti államra már a szász és Hohenstauf-

házak alatt kitnt.

A verduni egyesség óta, alig volt német császár, ki

Olaszhonba hadjáratot ne vezetett ; de ugyanannyiszor

vereséget is ne szenvedett volna, eredményül nem nyer-

vén egyebet, mint: hogy a birodalom iszonyú élet és

vaofvon áldozatával Romában a császári, Milanóban az

olasz-vaskoronát fejökre tehették. — És míg Olaszhon,

egész figyelmét és anyagi erejét vette igénybe a császá-

roknak, — a birodalom belügyeiben, az összetartó erö

fogytával, az egység lazult s evvel az anarchia s az anar-

chiában az olygarchia mindinkább emelé hydraíejét. így
történt, hogy még I. (szász) Ottó II. Berengartól Lom-
bardiát foglalá el, II. Ottó pedig Alsó- és Középolasz-

országot hoditá meg : III. Ottó, ekkori Európa legterje-

delme-sb birodalmának ura, ki már a régi fényébe vissza-

állítandó „Romai szent birodalomról'' álmodozott, — ke-

vésbe múlt, hogy Olaszhonnal együtt Németországot is

el nem vesztette, melyben, — életét kir. palotájában az

ostrom alá vett rómaiak dühétl szökés által mentvén

meg, — csak anyja Theophania (II. Romanus leánya) és

nagyanyja Adelhaid (II. Berengár leánya) ügyessége által

turtaték fen.

II. Henrik, Harduin ivreai gróf legyzése után biz-

tositá ugyan magának egy idre Olaszországot és II. Kon-
rád Olaszhonban egy törvényt bocsájtott közre, mely a

kisebb hübérjavaknak örökölhetését könnyitvén, a na-

gyob hbérurak hatalmát a korona javára gyengítette.

Azonban III. Henrik és IV. Henriknek a pápa-választá-

sokra! befolyása, az „investitura jog" gyakorlata s fleg
IV. Henriknek VII. Gergely (Hildebrand) pápával ebbl
származott küzdelme, ki a pápa választását a császártól

függetlenné tenni s az egyházi hatalmat a világi felé

emelni törekelett, — a német császár tekintélyét teljesen
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aláásta ; mert VII. Gergely az egyházi átokkal sújtott

IV. Henriket, trónvesztettnek nyilvánítván és alattvalóit

a hüségesküje alól feloldozván ; oda vitte a dolgot, hogy
Svábhon herczege Rudolph ellenkirállyá választatott és

kimondatott, hogy ezentúl csak szabad választás és nem
örökösödés utján lesz a német trón betöltend.

Németország tényleg választó országgá lön ! S igy

történt hogy a német császárok politicája a római curia

érdekeibe ütközvén, épen ettl ingattatott meg alapjaiban,

Olaszországrai befolyásukat csökkentvén egy részrl
;

másról pedig a welfek és ghibellinek pártharczában mind

tágasb tért nyert német törzsek függetlenségrei törekvé-

sében kifejtett nemzeti érdekek s közszellem a császári

politicával. mindinkább ellentétbe jvén.

Rtszakállú I. Frigyes ugyan mindent elkövetett az

elddei alatt alásüllyedt császári tekintély és jogoknak

fleg Olaszországbani helyreállítására ; hatszor vezetvén

hadjáratot Olaszországba, hol kormánya harmadrészét

töltötte. — De küzdelmei azok emelése helyett csak meg-
aláztatását eredményezték. A lombard városok IV. Hen-

rik óta kivonták magokat a császári helytartók törvény-

hatósága alól, önmagok választván consulaikat, st, midn
I. Frigyes a kisebb városok (Lodi, Como stb)-nak a milá-

nóiak nyomása ellen emelt panaszokra Milano városához

egy intlevelet bocsájtott, ezt lábaikkal tiporták. Máso-

dik olaszhadjáratában a milánóiakat, a roneali mezkön
hozott törvények elfogadására és egy pápa-választás

alkalmával a rómaiakat líl. Sándor ellenébe, az áltafa

kinevezett III. Paschalnak elismerésére kényszerité ugyan;

1158-ban serege tönkre tétetvén, álruhában csak nem
egyedül menekülhetett az alpokon át ; a kötött frigy

által ersbült milánóiak pedig a németek ellen védelmül

Alexandria várát építették.
'!•*> ^'f'

Midn pedig a várat 1175-ben megszállaná, ennek

szine eltt vala kénytelen a világuralom után sóvárgó,

büszke német császár : alattvalóját oroszlán Henriket a

kevély szász herczeget térdre borultan, porbatiprott mél-

tóságának megalázásával segélyért esdeni ; hogy az tÖle

megtagadtassék. S az ily elhagyottságában, a neki báto-



rotlott Lombardüktóll 176-ban Legnanonál tökéletes ve-

reséget szenvedett császár, III. Sándor ellenpápával Ve-
lenczében,- a Lombardokkal pedig Constanzbau (U83)
késztetek kibckiilni, melynélí'ogva a városoknak a fensö-

ségi jogok nagy része átengedtetett

És bár I. Frigyes, fiának VI. Henriknek Constanziá-

val TI. Roger leányával, Apnlia és Sicilia örökösével kö-

tött házassága által, a két tartománynak birtokát biztosí-

tani remélte : a siciliaiak irtózván a német uralomtól,

VI. Henriket mellzve, Tancrcd gfot, ennek halála után

pedig fiát III. Vilmost nevezték királlyá. —
Henrik, ki elleijeit, a papság és nemesség fbbjeit

felakasztatta, Vilmos királyt pedig szeme világától meg-
ibsztotta, — a pápától egyházi átokkal sújtottan múlt

ki az olaszok általános örömére; miként II. Frigyes is,

ki mint els keresztény fejedelem az egyházi államban

lázadást szitott és pusztított akkor; midn Németország

a mongolok beütése által a legnagyobb Ínségnek val|i

kitéve.

Csodálandó-e ? tehát : hogy midn Németország
császárjai

,
politicájoknál fogva miksem levén kevésbé

mint németek, a császári korona elbb IV. Konrád és Hol-

landi Vilmos közt oszlott meg, st Vilmos a frisek elleni

hadjáratban elestével bekövetkezett „interregnum" alatt

betöltetlen maradt; — egy részrl a fejedelmi hatalmat zsar-

noki kezeikbe ragadott kényurak csak önérdeköket haj-

hásztak , nem akarván ers kezekre bizni a birodalom

kormányát és viszont a berezegek sem vágyódtak a csak

uévhatalommá vált korona birtoka után ;
— más részrl

Németországra a fejetlenség s az evvel karöltve járt s

ököljog borús korszaka állt be.

Ekkor emeltetett a jogaira féltékeny papság, fleg
a mainzi érsek befolyása által a német trónra : Rudolph a

Habsburg! gróf, — kinek személyéhez a jobbak reményei
kötvék.

vala els a német császárok hosszú sorában, kinek

bölcse-sége belátván, hogy a fejedelmi tekintély csak
bens nemzeti alapokra fektethet legbiztosabban, —
megtört eldödei külpoliticájával s lemondott Olaszor-
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szagról, mint oly oroszlán-veremrl , melyben csak be-

felé vannak a nyomok ; de kifelé nem ? és minden igye-

kezetét, bölcs törvények és szigorú igazság által az orszá-

gos béke és a felbomlott német egység helyreállitására

forditá, — mely alatta uj virágzásnak indult.

Azonban Habsburgi Rudolphnak miként utódainak

fötörekvése vala, jelentékeny házi hatalomnak szerzése,

mely ne csak a fejedelmi méltóság támasza legyen, hanem
e helyetti kárpótlásul is szolgáljon azon esetre , ha a

trón más uralkodóra menne át, mert mióta a választás,—

melyet elbb minden szabadok a különböz néptörzsek

szerint; — majd minden berezegek, IV. Károly „arany

bullája" óta pedig késbb csak a hét kizárólagos választó-

fejedelem gyakorolt, — mindinkább kétes ln kire száll

a korona.

S Rudolph, — ki számos leányait a birodalmi her-

czegekkel összeházasítván, ezeket ügyesen tudta bevonni

családi érdekeinek hálózatába, — házipoliticájának hor-

gonyát keletre veté, hol az életers nemzetnek a ma-
gyarnak királyával IV. (Kun) Lászlóvali szövetségében

legersb támaszt nyert. És midn Ottokár cseh király,

Rudolph uralmát elismerni és a tle visszakövetelt bübér-

javakról lemondani vonakodván , reá a birodalmi átok

kimondatott és a harcz ellene megkezdetett; a csak 8000-
nyi császári sereg mellett harczoló 40,000-nyi magyar
s kiin hadak vivták ki két izben, 1276. és 1278-ban a

birodalmi berezegek nagy részétl is támogatott Ottokár

felett Habsburg els diadalait.

Rudolph az életét és koronáját vesztett Ottokártól

visszanyert birodalmi hübérjavakat Austriát , Styriát,

Karinthiát és Carneoliát fiainak, Alberthneks Rudolphnak
adományozta.

S ekint házának a birodalmi berezegek közt tekin-

télyes állást szerezvén, még egy részrl a császári koro-

nát,— mely, miután II. (osztrák) Albert, a wittelsbach s a

csehluxenburgoknak a birodalomra kevés üdvöt hozott

uralmát megunt és egy hatalmas császár szükségét érz
választófejedelmektl egyhangúlag megválasztatott , a

német-birodalom feloszlásáig az ausztriai háznál maradt



— magának biztositá. Marchfeldnek magyar keleti vértl
áztatott földjén hinté el cgyszersmint magvát az osztrák

birodalom jöv nagy hatalmának.

A kétfej sas jelvényében egyesült németbirodalom

és osztrákház erdekei, miként a két firánya, azonban mind-
inkább elágazók valának ; még I. Miksa után 1521-ben
V. Károly és I. Ferdinánd közt a Habsburgház, — spa-

nyol és osztrák lineára oszolván, az elsben a császári

koronához kötött nyugoti érdekek, az osztrák-keleti ér-

dekektl egész különváltak ; fleg miután I. Ferdinánd

a Mohácsnál 1526-ban elesett IL Lajos Magyar és Cseh-

ország királyának nvérével Annával kötött házassága

által, a már III. Frigyes és (Corvin) Mátyás közt 14G1-
ben és I. Miksa s Ulászló közt 1514-ben kötött örö-

kösödési szerzdések szerint e két ország királyává

is lu.
Azonban Rudolph utódi, kik csak az ö név és tar-

tományainak, még a politicában a Hohenstaufoknak vol-

tak örökösi, — külpoliticájukkal a német birodalomban,

az ennek alárendelt germanizáló bens politica által pedig

a keleten ásták alá Ausztria tekintélye s hatalma kifej-

ldését.

I. Miksa és V. Károly ismét Olaszországra irányzák

ftörekvéseiket.

V. Károly Olaszország és Francziaország elleni har-

czaiban a legszerencsésb ; de ennek következményeiben

a legszerencsétlenebb Habsburg volt. Mert a madridi(1526)

szerzdés, a cambray(I529), nizai(1538)és crespy(lo44)

békében Milano, Nápoly és Németalfóld birtokát, 1566-
ban pedig a spanyol koronát is biztositá ugyan fiának

Fülöpnek ; de Németországból — nyolcz évi távolléte

alatt, az eldödeitöl öröklött tekintélyt egész elvesztette, s

a nagyok felülemelkedésének tért nyitott, mi alatt a re-

formatio is lábra kapván , nem csak hogy nem vala

képes ennek terjedését az augsburgi, speieri gylések
rendeletei s a tridenti zsinat határozatai által többé aka-
dályozni; hanem még a Ferencz franczia királytól is se-

gített protestánsok a schmalkaldi háborúban az 1552.

passaui egyezvény és az 1530-k augsburgi béke által
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szabad vallásgyakorlatot vívtak lei magoknak; Franczia-

ország, Metz, Tóul és Verdim elfoglalása által, a hübér-

rendszer, az erre alapított császári hatalom s igy Aiistria

'rovására, határozott befolyást nyert Németország ügyeire,

mely a bekövetkezett vallási háborúkban határozott kife-

jezését találta.

Erzé ezt Károly a trónról a csendes magányba vonult

nagyfejedelem, ki maga, mint a német birodalomnak ez

élö halottnak feje felett méltán tartotta még éltében a

halotti szertartásokat, — benne a császárság életere sza-

btad váti még 1558.

A harcz folytattatott.

A Károlyt a német trónon követett I. Ferdinánd sem
Völa képes st Francziaországhoz kapcsolt három lotha-

ringiai püspökséghezi igényeit érvényesíteni. Es valamint

az ö, úgy 1564 óta utódának a türelmes II. Miksának, a

két vallásfelekezet egyesítésére tett minden kísérletei

siker nélkül maradtak ; söt az ágostai békében kizárt és

mindinkább több követöt talált cálvinísták közt uj inge-

rültség támadt, mi közé mindinkább vészteljesen a nemzeti

elem is vegyült.

Még nagyobb fokra hágott a felekezeti feszültség a

borongó kedély II. Rndolph alatt, midn a Pfalzi- vá-

lasztófejedelem tanácsára, a protestáns fejedelmek nagyobb
része közös védelem végett unióra léptek(1600), melynek
ellenébe ismét a cath. rendeknek ligája Max, bajor berezeg

vezetése alatt állott össze.

Rndolph felség-le véle (Majestatsbríef), mely a cse-

hek három rendjének, a nemeseknek, királyi városoknak

s ezek a,iattvalóinak szabad vallásgyakorlatot engedett :

csak siettette a mozgalmakat ; mert midn a Rudolph

trónját elfoglaló Mátyás az egyházi rend protestáns alatt-

valói által épített templomokat Braunau és Klostergrab-

ban lerontatta : a „cseh inquisitioban" kitört a harraincz-

-éves vallási- de egyszersmint az egyes törzsek ortenitorí-

alrs fúggetleiiaégért vivött polgári-háború, mely ahübér-

rendszer kötelékeit végkép megoldván, a német biroda-

lomriak sírját ásta meg.

Kezükhöz ragadván a cseh protestánsok íi kor-



mányt, melyet harniincz directorra bíztak, lí. Piirdiííándot

Tlíurn va. Hécsben saját vái'lakábaii vettek ostrom alá;

mety szorongatott helyzetbl, öt csak Maiiülcld tbnok-

nak a lázadókon líudweissnál aratott g-yöztlme menté

meg. — Frankfurtban ugyan megváiasztatou Ferdinánd

császárrá ; de a }*rágában egybegylt; cseh, morva és

siléziai rendektl trónvesztettnek nyilváníttatván, helyébe

V. Frigyes Pfal/i választó mint az nnio és némut calvínís-

mus í'eje, kiáltatott ki.

Miksa berezeg a liga vezére által a Prága melletti

fehér hegynél megveretett ugyan 1620-ban, Frigyes se-

rege s Csehország leigáztatván, az unió felosztatott s a

cseh protestánsok vallási s polgári jogaikt<3l megíosztat-

tttk :-a császár ügye nem fordult jobbra és most a ligától

^ Miksa herczegtöl lön függvé. — A helyzeten Wallen-

stein fvezérré választatása sem segített, ki 1626-ban

Lutter mellett Barenbergnél teljes gyzelmet vívott a

T^rotestantismus s sógora V. Frigyes mellett fellépett IV.

Károly dán király ellenében.

Azonban a gyzelem minden elnyeitl megfosztá

a császárt : a passaui egyesség óta elfoglalt papijószágok

visszafoglalását és a vallási béke elnyeitl a nemágostai

felekezetüeket kizáró rendelete (Rí^^stitutionsedict). Wal-
lensteinnak és seregének a regensbui^i országgylés sür-

getésére történt elbocsájtatása , és a catbolicus felekezet

keblében támadt viszály.

A protestánsok Gusztáv Adolph svéd királytól támo-
gatva ismét felül kerekedtek és a svédeknek Tilli ha-D
daínBreítenfeldnélés Lützennél nyert diadalai után Svéd-
hon cancellárja Oxenstierna és Richelieu Francziaország

nnnistere egymással szövetkezve Ausztria teljes megalá-
zását tzék ki czéliil. mely mellett az egyházi érdekek
mindinkább háttérbe szorultak.

Francziaország befolyása veszélyessé kezde lenni
;

föleg mióta az ismét a császári hadsereg élére állított s

nagyravágyásában ki nem elégített Wallenstein franczia

érdekekbe vonatván , Pilsenben tisztjei nagyobb részét

esküvel kötelezte le magának, sFrancziaországgal alkuba
bocsájtkozott.
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Wallenstein megöletett és igy ártalmatlanná tétetett

;

és III. Ferdinánd Magyarhon és Csehország királya, Nord-
lingennél a svédeken diadalt aratván, Svédhon fenyeget
tulhatalma meglön törve ; de a délnyugoti Németország
protestánsai most határozottan Francziaország véduralma
alá vetek magokat, melynek segély fejében Elszász és

Lotharingia birtokát biztositák.

És ha Wallensteinei nemesik s a szász választó feje-

delem és vele szövetkezett közép és éjszak Németország
protestánsai be nem látva a külföldtöli szégyenteljes füg-

gést, 1635-ben magokat a prágai békének alá nem vetik:

talán már akkor sikerül Francziaországnak : a német bi-

rodalmat végcsapással elejteni.

A háború még 1648-ig folytat tátott; de csak Fran-

cziaország és Svédhon terjeszkedési vágyának levén ki-

folyása, minden vallási színezetét veszté s eredménye lön

:

a Westpháli béke.

A szabad vallásgyakorlatot biztositó, Westpháli bé-

kének államjogi szempontból ketts kihatása volt Ausztria

jövjére.

Az egyik vala: hogy minden birodalmi berezegnek

megadatván a felség joga és az egymás közt, valamint

idegen fejedelmekkeli szövetkezhetés bárki, csak a csá-

szár, a német birodalom az országos rend s a w^estpháli

béke ellen nem, — a birodalmi souverenitás a berezegek

közt megoszlott, ezekre ment át, a császári hatalom ezen-

túl nem lévén egyébb , mint rang és méltóságbani el-

sség.

Másik pedig hogy a westpháli békében, Franczia és

Svédország válalván magokra e béke biztositékát, ez által

nem csak hogy alkalmat nyertek a német ügyekbei to-

vábbi beavatkozásra ; hanem különösen Francziaország,

melynek hatalmát Elszasz, Metz, Tóul és Verdun birtokai

is nevelték, mint vetélyhatalom Ausztria mellé, vagy, né-

mileg felibe helyeztetett ; míg a német birodalmi bereze-

gek közt aPomerania keleti részével, Magdeburg,Mindur,

Garain sácularisált püspökségek által növelt Brandenburg,

Ausztria legveszélyesb ellenének, a Porosz hatalomnak

vetette meg alapját.
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II.

S míg Ausztria német birodalmi hatalmát s vele a

nyugatoni túlsúlyát Olasr.ország, s a reformatio harczai-

ban eként veszté el, mit tön keleten ?

Erre Magyarország története válaszol ; Ausztriának

Magyarországon i uralmának éveit VI. Károlyig, — a

mohácsi vész óta emelkedett ozmán hatalommali harczok

es a V'állási s polgári szabadságérti küzdelmek töltik be.

Mert míg egy részrl a magyar nemzet Mohácsnál

elvérzett s V. Károly olasz harczai s a reformatio Ausz-

tria minden erejét vévén igénybe: sem I. Ferdinánd, sem

II. Miksa fegyvereinek nem adhatott nyomatékot a ha-

zánkat másfélszázados rabigába döntött török vadság

ellen ; Kszeget is csak egy Jurisich, Egert egy Dobó, Szi-

getvárt egy Zrinyi s Bécset egy Szobieszky menthetémeg.

Más részrl a Magyarországon életbe léptetett, a né-

met birodalom eszméjének alárendelt germanizaló po-

litica, a jogaira életénél féltékenyebb magyarban véres

viszhatást szült.

És az osztrák -k'^rmány ezen törekvése akadályozá

meg hatalmának szilárd alapra fektethetését a kele-
ten is.

Mert politicája itt is nemzet-ellenes vala.

Már I. Ferdinánd alatt, ki Spanyolországban Ximenes

bibornok befolyása alatt neveltetvén, az udvari formaiság .

és fesz, a spanyol türelmetlenség és külfényretartás külön-

ben szelíd jóakaró kedélyét sokáig elfoglalva tartotta, s

már alatta szivárogtak be a ximenesi spanyol szigorú

és hajthatlan kormánymodor s elvek. És a török és

Zápolya János ellenkirályali sikertelen harczainak fö-

oka vala : hogy a magyar nemzet iránt bizalmatlanságot

tanúsítván, az országot sokban német tanácsosok sugal-

lata 3 német szellemben akarta kormányozni ; hadai ve-

zérletét, a török harczmodorávalösmeretlen idegen tábor-

nokokra bizta, mi sérté amagyar hadibüszkeséget, és kik-

nek csatavesztései s árulásai által jutott az ország nagy
része török uralom alá, és Ferdinánd ki eleinte az elfog-

lalt szerb s magyar határszéli várakat is fenbangon kö-
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vetélte Szulejraántól ; utóbb iiogy az országnak egy részét

is békével bírhassa, Ibrahim nvezért a dölyfös szeren-

cséit is piruló arczczal testvérré fögadni,reáalogönleala-

csonyitóbb hizelgéseket pazarolni, végre pedig évenkint

adót is fizetni kénytclenitctett. — És a magyar már ekkor
sem fojthatta el fájdalmának idnkénti kitöréseit honának
veszedelme felett, melyet leginkább abból származtatott,

hogy Ferdinánd többszöri Ígérete szerint sem az ország-

ban lakni, mi által egyedül vélték a felzajlott belbékét

helyreállithatónak, sem a harczvágyó nemességet, mely
kiváltságai és si szokása szerint csak a királyi zászlók

alatt táborozott, a megsemmisítéssel fenyeget zavarok-

ban, s?5emélyesen hadba vezetni nem akarván, — minden
áldozataik hiába valának. .^j^

De mindinkább ntt az osztrák kormány germani-

záló törekvése s viszont az elleni ingerültség Magyaror-
szágon, I. Ferdinánd utódi alatt.

II. Miksa alatt lön az els lépés megtéve Magyaror-
szágnak a német birodalombai bekebelezésére és a kir.

hitlevéllel biztosított országos jogi függetlenség megin-
gatására. 'MOfi-yUr

Miksa ugyanis,' ki 37 éves korában a magyar nemzet

nagy reményei közt lépett trónra, benne vallási türelmet

és bátor elhatározott fejedelmet kezdvén még atyja élté-

ben becsülni, — még a pozsonyi országgylést öccsének

Károly fherczegnek elnöklete alatt hivta össze, maga
birodalmi gylést tartván 1566-ban a német fejedelmeket

a török elleni segélyre szóllitá fel.

ígértek is ezek mind pénzt, mind vitézt, de csak

azon feltét alatt : hogy Magyarország, ha német segéllyel

szabadul ki a török járom alól, a német birodalomhoz

csatoltassék s az adót és katonaállitást annak czéljaira

közösen viselje.

A császár ezen kívánatba megegyezett s ígérte :

hogy mind maga elmozdításán s kivitelén igyekezendik,

mind dtódinak oda mködni czélul tüzendi.

Ezen elv keresztülvitele okozá a nemzet legszentebb

jogainak sérelmét.

De lássuk ezeknek közelebbi okait.
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Miksa alatt hangosan panaszkodának az ország ren-

déi, hogy hazájok idegenekkel töltetik be, a kapitánysá-

gokat^ kamrai s más jövedelmes tisztségeket németek

bírják, a kik már magok is a törvények sérelmével fog-

lalják el helyeiket és a nemzet szabadságát sokban

sértik.

Sokasodtak a panaszok okai Kndolph alatt. Az l.')81,

1583, 1587 és l^&3-ki országgyléseken sérelmeiket

ismételve és ismételve felterjesztek, de orvoslásban nem
részesültek. — Az 1583- ik gylésen kijelentették a rendek:

,hogy ha sérelmeik nem orvosolíatnak, sem adót nem fizet-

nek, sem országgylésre nem jönnek; hasonlókép nyilat-

koztak 1592-ben, mondván: ,,hogy minek fizessenek adótf

holott azt sem tndják birtokukban marad-e ? mitl s mibl
adóznak a küls és bels ellenség, a török és német zsoldosok

türhetlen zaklatása alatt.'* Az idegen üngnád Kristófnak

horvátbánná lett kinevezését a horvátok közelégületlenség-

gel fogadták, „már attól is félvén hogy tartományuk Ma-
gyarországtól is elszakittatván, Styriához fog csatoltatni.'*

Belefáradva a nemzet sérelmei s bajai orvoslatának

sikertelen sürgetésébe, egy idre mintegy apathiába süly-

lyedt, megnyugodni s megadni látszván magát sorsában.

De a nyugvás csak ergyüjt pihenés vala a megkez-
dend hosszii és heves harczok eltt, min a szélcsend

a tengeren, az azt mélyébl felzavaró vihar eltt lenni

szokott.

Mert a polgári és vallás szabadsági sérelmek által

felizgatott nép az 1604-ki országgylés törvényezikkei

közé önkényszerüleg beiktatott 22. §. — melyben Rudolph
az eldödök által, a cath. vallás megertJsitésére alkotott

törvényeket megújítván, az országgylésen minden val-

lási vitatkozást megtiltott, s azokat, kik ilyenekkel a

gylést megzavarni bátorkodnának, mint veszélyes újító-

kat, az e tárgyú törvényekben kiszabott büntetéseknek
alávetni rendeli — valamint a német zsoldosak, különö-
sen Belgiojoso gróf Baroiano és az erdélyi parancsnok
Barta kegyetlenkedései és pusztításai által, végre felke-

lésre korbácsolták a népet, melynek élére Bocskay István

állott, ki török segéllyel vívta ki a nemzeti s vallási sza-
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badságot. Mi szomorú bizonysága annak, hogy a gerraa-

nizálö osztrák kormány által jogaink kevésbé biztositvák.

mint a pogány török által ; más részrl azon tény, hogy
kiviván Bocskay a szabadságot Mohamed nvezértölkinált

koronát, azon szavakkal utasítván el: hogy „míg él Ma-
gyarország koronás királya, koronát más nem viselhet,^'

az 1608-ban lUyésházy nádor közremunkálásával kö-

tött békét elfogadta, — élö bizonyítványa a magyarnak a

törvényesség iránti tiszteletének.

II. Ferdinándnak a rom. cath. vallást a protestáns

vallásnak romjain hajdani fényére emelni törekv terve,

-— miként Németországban a 30 éves háborút szította :

Magyarországban, a catholicusok és protestánsok közt uj

viszályt támasztott, mi az utóbbiak sérelmei nem orvo-

soltatván, a Bethlen forradalomban tört ki ; ki egy „Que-
relae Hungáriáé" czimü nyilatkozatban támadása okait

kihirdetvén, seregével csakhamar az egész felvidéket

elárasztotta és a cseh-, morva és osztrák protestánsokkal

szövetkezve nem csekély veszélybe ejtette a bécsi kor-

mányt.

Valamint Bethlen Gábornak háromszori felkeléseit:

az 1621-ben nikolsburgi, 1623-ban bécsi és az 1625-ben

gyarmati s pozsonyi békék: úgy a svédekkel szövetkezett

Rákóczi Györgynek szabadság harczait az 1645-ki linczi

béke lecsillapiták ugyan egy idre, azonban a nemzet

és fejedelem közti bizalom meg nem szilárdulhatott, a

kormány nemzetellenes törekvései mindég ugyanazok

lévén.

Hogy min volt már ekkor a kormány iránti han-

gulat II. Ferdinánd és III. Ferdinánd alatt : kitnik egy

Bethlen Gábortól a zultánhoz intézett levélbl, melyben

kedvez békefeltételek kialkudozása végett, szükségesnek

állitja Budára hadat küldeni
;
„mert — úgymond, — va-

laki békességet akar kötni valamely országgal vagy fe-

jedelemmel, fleg a némettel ; szinte úgy kívántatik a

békecsináláshoz had, valamint a hadakozáshoz.*''" De
még világosabban Eszterházy Miklós nádornak Ö Felsé-

géhez irt, a helyzetet fest 1643. Jun. 14-én kelt leve-

lébl, hol úgymond : „Addig fog tartani az országiaké-
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soknak ezen idegensége, mig panaszaiknak s az ország

rendeléseibl szedett követeléseiknek elég nem tétetik
;

mindaddisr zavarnál esrvébb tölök nem várható ; mert

minden tanácskozásaikban bármi terjesztetik is elébök,

attól tüstént eltérnek, s panaszokra fakadnak, hogy mind
a vallás tárgyában, mind egyébb szabadságaikban sértet-

nek és zavartatnak, azokból pedig mik nekik igértetíek,

a törvényczikk ékben végeztettek s a felavatási oklevél-

ben Felségétl elfogadtatott, semmi sem teljesíttetik
;

minélfogva végre is oda mennek az ügyek, hogy végve-
szélybe sülyed a nemzet, vagy valamely iszonyú változás

erszakosan fog kitörni/'*

De a nádornak ezen szinte hazafias szivébl folyt

tanácsai , mint már többször ; ugy most sem fogadtat-

tak el.

És a jóakaratú ; de gyenge I. Lipót kormánya alatt,

végre nyiltan fellépett a bécsi ministertanács Magyar-
országnak a német birodalombai kebelézését czélzó ter-

vével.

Már az 1664-ben sz. Gotthardnál Montecuccoli által,

a törökön aratott gyzelem után, — a Renninger császári

követ által a portával „sine me de me" kötött és inkább
legyzött félhez mint gyzhöz ill béke, mely még a né-

met birodalomban is közelégületienséget okozott, Magyar-
országot, mélyen sérté nemzeti öntudatában. — Nyilván
hallatott : „miként 118 év óta esküdnek már a királyok

s esküdött Lipót is koror.áztatásakor arra, hogy az orszá-

got illet ügyekrl, békérl és háborúról a magyarok
tanácsával határozand és legszentebb jogaink a kormány
által még is lábbal tiportatnak. — De voltak olyanok is,

kik a kormányt egyenesen arról vádolák, hogy önkényre
törekszik s az alkotmány szabadságát elnyomni akarja,

más részrl az ország javával mit sem gondol, csak a

német tartományok boldoguljanak.

A fnemeseknek és kir. tanácsosoknak a béke pont-
jai hivatalos meghallgatása végett Bécsbe történt felhí-

vása : nem csak hogy nem nyugtatá meg a felingerült

kedélyeket, de még inkább megerösité azon hiedelmet :
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hogy a német ministertanács a békét épen alkotmány-

ellenes indokból kötötte légyen. i

Esen bécsi gyülekezet iránti bizalmatlanság kitetszik*

Zriuyi Miklósnak Vitnyédihez irt szavaiból ; midn az

Öt óvná, hogy ne menne fel Bécsbe : „Conscia mens recti

famae mendaciae ridet." Semmit sem vétettem, úgymond,
ha veszek, ártatlanul, tisztességesen, az igazságért, nem-
zetemért veszek, hogy azt a törökkel való gyalázatos

békét nem javallottam.

S nem csekély aggodalommal hagyák el magyar f-
uraink Bécset, a ministerek elveit vélvén kifejezve hal-

lani azon gúnyos mondásokban, melyek az udvaronczok-
tól a városban köriilhordattak, fenyegettetvén a magya-
rok : hogy kaczagárjyaik, drága forgói lefognak szedetni;

dolmányaik arany s ezüst gombjai majd ólom gombokkal
cseréltetnek fel, cseh nadrág huzatik fel rajok, fék és iga

vettetik kevély nyakukba. (Cornel Katonánál — 617.

Apaffy lev. 900).

A vasvári békepontok szerint khalommá változta-

tott Székelyhíd romjaiban sokan a Porcia-Lobkovicz mini-

sterium által aláásott nemzeti szabadság veszedelmének
elképet tekintették.

» .
« .

A német zsoldosok pedig a népet annyira zaklatták,

Eogy a különben gylölt török kormányt a fenlévönél

inkább óhajtaná, (Bethlen Katonánál : 33. 697) s a gy-
lölet csakhamar a németek ellen oly fokra hágott, hogy
midn kisebb csoportokban utaztak az országon, a me-
gyék helységrl, helységre kénytelenitetének ket ki-

sérni.

A német ministerek alkotmány-ellenes törekvései

által a fejedelem és nemzet közt e megzavart rendében :

a honatyák hazájok veszedelmét látván,az 1665-ben a tren-

cséni fördkben, utóbb Patakon és Beszterczén tartott

gyülekezetekben, nyiltan kimondatott: hogy a magyarok
megegyezte nélkül kötött béke , az önkényes uralom

kezdete ; azóta a ministerek megszabadulván a töröktl

való félelemtl, arra törekszenek, hogy az országot meg-
igázzák , a végre hozatott be, úgymond, a német kato-*

naság, hogy a fegyvertl elszokandó néppel kényök sze-^
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rint bánhassanak stb. S arról tanácskozának, miként le-

hetne a német ministerektöl elnyomott ország szabadságát

helyreállítani, s azoknak az alkotmány folforgatására

irányzó rendeleteit meghiúsítani.

A Wesselényi nádor , Nádasdy országbíró , Zrínyi

Péter és Frangepán horvátbán által szütt összeesküvés

határozata lön: a Felséghez intézend kérelem kinem hall-

gatása esetében a sértett nemzeti szabadságot 11. Endre
ellenállási törvényzáradéka értelmében, török pártfogás

alatt fegyverrel is kivívni.

A portánál lev cs. követ Casanova által az össze-

esküvés azonban fel lön fedezve és alig tiizé ki I. Rákóczy
Ferencz Kassán a lázadás zászlóját, Zrínyi, Nádasdy és

Frangepán vérében csakhamar annak tüze már is elfoj-

tatott.

S meglévén büntetve az összeesküvés fbbjei, s so-

kan, köztök ártatlanok is életök és vagyonokt()l meg-
fosztva : Lobkovicz és ministertársai Hoher, Nostiz és

Martioiz megjöttnek hívén az idt, melyben régi alkot-

mány eltörlö tervöket végrehajtanák, — nyíltan fel-

léptek most azon eltökéléssel, hogy Magyarországot al-

kotmányos szabadságától megfosztva , ennek kormá-
nyát, a Csehországban felállított modor szerint intéz-

zék el.

A legfbb p )lg. éá hadi hivatalokból a niagyarok
elmozdittatván, helyeikbe németek neveztettek.^ ''^'

Bécsben sokat tanácskozának, mi volna teehdö.hogy
Magyarországot bajaiból kiragadják, a zavarok gyökerét
kiirtsák, a nemzeteket megnyugtassák s engedelmességre
bírják. (Wagner Hist. temp. l. 286). — És a tanácskoz-

mány eredménye ln : hogy a nádori s kir. helytartói

tiszt neve s hatósága örökre eltöröltessék, helyébe német
kormányzó neveztessék, ki egy mellé adandó tanáccsal

igazgassa az országot. - '
•

>

Hogy mennyire ment Lobkovicz ministefeítiölfe valc-

merösége s egyszersmind elbizakodottsága, kitnik az ö

megbízásából,— Martinicznek Szelepcsényi esztergami ér-

sekhez intézett levelébl, melyben t. k. mondja : ,,hogy

a rendeknek a királlyal nincs egyenl hatalma a törvény-

2
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hozásban; a fpapok s mindkét rend nemesek alattvalók,

a többiek szolgák ; az ország fegyver által lévén meg-
hódítva, akármit parancsol a király, nincs joga ellenzeni,

nem gátolhatja gyzelmes szándékait. — A király hatá-

rozatának ellenszegülök azon pille sorsában osztoznak,

mely a gyertya lángjába repül.

Szelepcsényi s pártjának ellenmondása elhangzott s

1673. febr. 27-én Ampringen Gáspár a németrend nagy

mestere Magyarország teljhatalmú kormányzójává nevez-

tetett.

És mind szomorúbbá s egy meghódított tartomány-

hoz ln hasonló nemzetünk története, melyben borzadal-

mat gerjeszt vérnyomokat hagytak egy embertelen Kobb,

Strasoldo, Spankau és Caraífa kegyetlenségei, melynek a

külföldet számüzöttekkel , a vesztöhelyet kivégzettekkel

s a börtönöket martyrokkal Triestet és Nápoly t gályara-

bokkal népesítenek és töltenek be.

A boszuló Nemesis sohasem hagyja büntetlenül azon

gonoszokat, kik egy nemzet boldogságát alacsony önzé-

süknek áldozatává tenni nem Irtóznak. Az erkölcsi világ

e törvényének súlya érte el 1674-ben a saganiherczeget

Lobkovlczet is, ki mint a császár fudvarmestere s els

ministere, foka s forrása volt azon nyomornak, mely

Magyarország életerén dúlt és nem kevésbé rágódott

Austria meggyöngült életfájának gyökerén. — Lobko-

vicz 1674. oct. 7-én bukott meg s három nap múlva —
mert csak ennyi idt volt szabad mulatni a székváros-

ban, — a nép gúnya és szitka közt ment Csehországba

radniczl jószágára, mely neki számzetése helyéül ren-

deltetett.

De fájdalom Lobkovlcz megbuktával még nem ln
a bajokon segitve ; mert ben maradt a hasonelvü mini-

sterlumban az átkos szelleme , mely nem engedé a fe-

jedelmet az ország ösmeretére jul ni, és Igy lehetlenné tévé

az orvoslást.

Magyarország és Erdély ekkor két pártra szakadt
;

az egyik békés kiegyenlítést kísérlett meg ; a másik ké-

szebb vala elveszni, mint sérelmei orvoslata nélkül a

német zsarnok uralmat trni.
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A békéspártbeliekkel Lipót három ízben : 1676,

1677, 1678-ban tanácskozván felszóllítá ket, adnának
véleményt : hogy mi módon volna a ki\TÍnatos belbéke

belyreállitandó. — Midn azonban a magyar urak véle-

ménye oda ment : hogy tartassék országgylés, válasz-

tassék nádor, töröltessék el a törvénytelen adó s katona-
ság, a hivatalok magyarokkal töltessenek be stb.; orvoslat

helyett csak egy Hoher s társai az egész nemzetre szórt

szitkát kellé a magyar uraknak hallani, kik miután óvást

tettek : .,hogy bár a pártosokkal semmi közük ; de ök a

németek közt csak egyet esmérvén el urokul a ki-

rályt, nem türendik , hogy hazájukban a németeknek
elébe tétessenek"— valamenyien eredmény nélkül szétosz-

lottak.

A bajokon pedig a kormány nem segítvén, a fran-;^

czíáktól, lengyelektl és törököktl gyámolított elégület-

lenek ismét kitzték a lázadás zászlaját és Késmárki
Tököly Imrét választák vezérül s utóbb íejedelraökül, kit

a porta is megersített.

Ausztria tév-polítícája által akkor a legkényesb hely-

zetbe jött ; mert még az országban a Tökölyi forradalom
emelte fejét ; az alatt a wesphálí és pjrenei (Roussilon és

Németalföldön több helyet nyert) békék által Európában
mind nagyobb hatalomra vergdött Francziaország kirá-

lya XIV. Lajos el nem mulasztá ; részint Németország
elleni harczaíban, részint a magyarokat pénz és ígéretek

által támogatva ; s az ozmánt harczra tüzelve, — Ausztria

erejét gyengitní.

Két ízben vala kénytelen Lipót XIV. Lajos ellen biro-

dalmi sereget vezérleni. Elször ; midn a IV. Fülöp spanyoL
király halálával, Németalföldrei igényeitl, Holland, Ang-
lia és Svédhon hármas-szövetsége s az aacheni (1667)
béke által elesett franczia, a hollandi tartományokért
kárpótlást szerzend ; 1674-ben három sereggel ron-
tott Németországra s még Elszásznak Montecucoli általi

elfoglaltatását meggátlá , Franche-comlét hóditá meg ;

1680 — 84-ben pedig a nemzeti kamrák által békében
folytatá hódításait s StrassburgésLiixenburgessségeket
örséf'^el megrakta.
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Mind ezt Ausztriának gyengesége érzetében trnie
kellett.

Hogy Magyarországban a Tökölyi partiakat is kéz

alatt segité XIV. Lajos, kiknek 1681-ben 50,000 ftot

küldött , mutatja egy e korbeli emlékpénz, melyen XIV.
Lajos arczképe s a következ felirat állott ;

„Vivát Ludovicus decimus quatuor Rex Galliae;** a

túlsó részen pedig :

„Patrónus et Protector Hungáriáé."

A francziáktól felizgatott zulían pedig elhatározá :

1683-ban Kara Musztafa nagy vezért 200,000 sereg élen

Bécs ellen küldeni.

Ausztria élethalálharczra készült ! Lipót a német
császár s magyar király, szövetkezett Szobieszky János

lengyel királlyal, és bajor szász és más német fejedelmek

segédhadai egyesültek Lotharingiai Károly vezérelte csá-

szári zászlók alatt.

A Szobieszky ésStahremberg által megmentett Bécs

és Párkány melletti diadalok 1683-ban elhomályositák

ugyan a félholdat ; az 1686. sept. 2. a 145 évig török

járom alatt nyögött Budavára felett is feltnt a szabadu-

lás csillagzata, s 1687-ben aug. 27-én vívatott Mohács
mezején, engesztel áldozatul a 161 év eltt itt elvérzett

nemzet virágaért a második nagyszer harcz és 20,000

török vérében mosatott a nemzet dicsségében a másfél

százados szolgajárom által , a nemzet dicsségén ejtett

mocsok ; a honfi kebelnek a török sorvasztó járma alól

felszabadult hona feletti öröméldelete még sem lehetett

tiszta ; mert az erejében megtört ozmántól a fegyver, a

harczaiban kimerült francziától a pénzsegély tagadtatván

meg, és igy Tökölyi szerencse csillagzata is letnvén, ki nem
sokára törökfóldön, Nicomédiában vala leélend bús nap-

jait : a bécsi kormány ellenséges indulata elbb az eper-

jesi vértörvényszék és Car^iíTa vérengzései, utóbb az

1687-ig országgylésen ujolag nyilvánult.

Nyiltan mondatott az 1687-ik országgylés kir. el-
adásaiban : „Adhatna ugyan Felsége ezen országnak,

melyet részint a lázadók, részint a török kezébl annyi

munka, vér és költség által foglalt vissza, teljes joggal
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uj törvényeket., s aiit fegyver által foglalt el, azt hadi-jog

szerint magának s örökösinek öröksége szezint megtart-

hatná, s iiiö szelíd törvények szerint kormányozhatná ;

Ö Felsége mindazonáltal vele született kegyelménél fogva

a rendek régi jogait és szabadságait illetlenül akarja

hagyni, s azokat az els5 Ferdinánd által koronázásakor

mondott, úgy most iijonnan alkotandó esküforma szerint

megkoronázandó üával is megerösiti.

Hogy azonban a bécsi kormány szándéka a király leg-

jobb akarata mellett, nem vala szinte, s a fegyverjognak
azonnali igénybe nem vétele által nem czéloza mást mint
az osztrák ház fiörökösödési jogának megállapítását, s a

11. Endre ellenállási törvényczikk záradékának eltörlését,

bebizonyult ennek keresztül vitelével szétoszlott 1687-ki
országgylés után.

Ez év óta országgylés nem tartatott. 1693-ban a

török háború költségei fedezése végett az országra önké-
nyesen 2 millió adó vettetett, mely 1695-ben megkettz-
tetett,

A vármegyék ezen legkényesb részöket sért rende-
letre feljajdulván, az ország nevében is óvást tnek s fel-

iratokban panaszkodtak a törvénytelen adó s az akkor
u. n. „portiok*' ellen ; de a kérelmek a királyhoz sem ju-

tottak, a követelt adómennyiség pedig karhatalommal be-
szedetett.

Az 1696-ban Bécsben tartott tanácskozmányban
maga a német ministerium elharczosául választott lío-

lonics bibornok eszterganii érsek s cancellár nyiltan fel-

lépett, s törvényeink biztosította politicai s vallás szabad-

ság ellen, s ekép mert nyilatkozni : „Én Magyarországot
rabbá fogom tenni azután koldussá s igy majd katholi-

kussá." És nincs mi úgymond inkább éreztetné velünk, Ö
cs. k. Felségének atyai jóságát, mint ama eltökéllése, hogy
Magyarországgal, úgj fog bánni mint a többi örökös tar-

tományokkal.

Kolonics egy nagy munkát nyújtott be a ministerek-
nek, melyben kimcritöleg értekezett az osztrák német
tartományok kormányrendszerének Magyarországra al-

kalmazása módjáról s egyebek közt arról is, miként \^-



hetne a kincstár kimerült állapotában Magyarországot
fináncz. tekintetben hasznosabbá tenni ? Kolonics terve s

dolgozata szerint három pontban egyesité eladását, a

ministertanács: 1-ör hogy azon megyék nemesei, mellyek

eddig a törököknek adóztak, ezen adótól lett megszaba-
baditásukért a kir. kincstárba évenként bizonyos adót

fizessenek. 2-or azon megyék melyek egészen a török

hatalma alatt voltak, mint fegyvererö által szerzettek,

mindaddig katonai kormány alatt maradjanak , míg a

kincstártól magokat ki nem váltják. S-or azon egyes

urak és nemzetek, kiknek si jószágaik a töröktl vissza-

foglalt részeken vannak, egy Bécsben felállítandó uj szer-

zeményi bizottmány (Comissio neoaquist.) eltt mutassák
meg jogaikat, mik ha valóknak találtatnak, jószágai-

kat visszanyerik; de a kincstárnak azok visszafoglalásá-

ért tett költségei fejében váltságdíjul különösen megha-
tárzandó összeget fizessenek.

Az indítvány megdöbbenté a gylést, s a rémület

elnéraitá a honatyák ajkait ; de felszóllak a vallásához,

hónához s törvényes fejedelméhez egyaránt hü fpap s

országnagy Széchenyi Pál a kalocsai érsek, — Istvánunk

méltó eldde, ki utóbb is közvetít szerepében kírálj" és

nemzete közt a legnagyobb érdemekre tön szert ; szavai-

ban ügy-ismeret s a meggyzdés igazsága ült ; ellen-

mondott Kolonics javallatainak s oly kísérleteknek, melyek

által az ország alaptörvényei s a szabadságért halni is

kész népnek alkotmányos jogai fönforgattatnak ; az állam-

szerkezetbeni szükséges orvoslatoknak és adókivetés esz-

közét egyedül az országgylésbe helyezvén.

Lipót a jóakaratú fejedelem, osztozva Széchenyi né-

zében, azt válaszolá e szabadelv hazafinak ,.hogy már
ö maga is tette ezen ellenvetést kormány tanácsosínak

;

de ezek állíták legyen, hogy az eszíergami érsek, nádor

s több elkel magyar urak nagyon óhajtanák ezen újí-

tásokat ; ezen hitben engedte meg most, hogy taná-

cáosi azokat a magyar uraknak eladják, a nemzet szabad

akaratát azonban ezen újítások elfogadásában vagy félre-

vetésében nem akarja megszorítni."

A kimondott elv, íöleg miután 169 9-ben a törökökkel



kel a carlowiczi béke meg lön kötve, még is foganatba

vétetett.

A carlovíczi béke a német császár és a török közt

köttetett ; az oklevélben, magyar királyról, Ma-
gyarországról, szó sem fordul elö ; e kifejezések

helyett gondosan használtatván e szavak: császár,
császári birtok, császári alattvalók.

A Kolonics által a tanácskozmányban javaslatba ho-

zott uj szerzeményi bizottmány (fórum neoaquisticum)

valóban íelállittatott, s a fegyverjog a vármegyék és egyes
jószágok ellenében egész szigorral alkalmazásba tétetett.

V^égül a nemességre, melynek adóztatását a háború költ-

séufei valamennyire kimenthették, a béke megkötése után

1698-ben egy uj adó neme vettetett, miszerint jövedel-

meinek 16-od részével köteleztetett járulni a jobbágyok
adójához ; a fbbekhez nem tartozó nemesek pedig (no-

biles extra seriem constituti) a következ esztend-
ben a jobbágyéval mindenben egyenl adózás alá té-

tettek.

S az elégületlenség ismét oly fokra hágott, hogy a

jelen hangulatból adynastiára támadható vészt, Eszterházy

Pál a nádor O Felségéhez intézett feliratában élénken el-
adván eként nyilatkozott : hogy ha a kormányelvek meg
nem változnak s az uj adóról kibocsájtottrendíiletek vissza

nem vonatnak, meglássa, mely országnak leszen ö királya,

maga pedig nádora.

Ily állapotban volt a dynastia sorsa politicája foly-

tán Magyarországon, akkor; midn: II. Károly spanyol

király 170ö-ban meghalván, a kitört spanyol örökösödési

harczban, Hispánia a párisi és bécsi udvar viszályalmájává

levén, — Ausztria hadai nagy részét az országból kivonni

kényszerült.

Az agyarkodó franczia kormány Ausztria szoronga-

tott helyzetét, melybe önmagát ejté, — ismét felhasználni,

el nem mulasztá. És felösmervén a Rákóczy-házban a

magyar forradalmak e boulevardját XIV. Lajos a Sároson
mulató II. Rákóczy Ferencznek még II. Károly életében

(1700) ajánlatot tett, hogy öt pénzzel is segitendi, ha a

magyar elégtelenek élére állván, I. Lipót ellen fegyvert
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emel. — Rákóczy és Bercsényi nem vették idegen szívvel

az ajánlatot és kedvez alkalomra vártak.

Ez meg lön adva midn 1703. tavaszán az adó sze-

dktl a kétségbeesésig zaklatott nép kebelébl, Pap
Mihály és Bige György Lengyelországba Rákoczyhoz
küldettek, kérvén öt nyújtana segédkezet a haza meg-
szabadítására, mi most, úgymondának ök ; midn a csá-

szári had az országból majd nem egészen kiverettetett,

könnyen sikerülend.

;;.j 7 (^Rákóczy megjelent ; s „Recrudescunt inclitae Hun-
gáriáé gentis vuluera" szavakkal kezdd a sértett nem-
zeti szabadság ama hires ; de gyászemlékii szózatában,

fegyverre kelése okait elsorolván, megkezdé a hazánkon

8 évig dúlt és .,Istenért, hazáért és szabadságért" lobogott

zászlók alatt vívott polgári háborút, az anyjában Zrínyi

Ilonában kialudt Tököly forradalom tüze, benne mintegy

uj és erösebb lángra lobbanván.

S igy lön; hogy miként a vasvári béke a Wesselényi

s Tököly mozgalmaknak volt elzménye; aként az 1699-

ben kötött carloviczi béke következményeível a Rákóczy
szabadságharczot idézte el. x ;j;:i

A Rákoczy-forradalom az aristok ratiámakviszhatása

vala a bécsi kormány politicai irányzata által absolutisti-

cus monarchia irányában. Ennek kifejezése vala az

1705-ben Széchenyi confoederatio, mely II. Rákóczy Fe-
rencz fnöksége „Caput et dux" alatt 25 egyházi és világi

fúrra ruházta az ország kermányát;és az 1708-ki ónodi

nemzeti gylésen az osztrákház detronisatiojában látjuk

az aristocratiai ellenzéknek végnyílatkozatát a monarchia

ellen.

Azonban az „Eb ura" felkiáltás, mely Ausztriát trón

vesztettnek nyilvánitá nem sokára a Rákóczy bekövetke-

zeti bukásának ln elhirnöke.

.iníf Mert egy részrl a saját szabadságára féltékeny;

de a monarchicus érzelm és az uralkodó jogai iránt

mindig tisztelettel viseltet nemzetnél ellenzékre talált;—
st magának Rákoczynak monarchicus érzelmeirl tanús-

kodik, a József trónraléptét hirdet kir. nyiltlevélre adott

válasza: „úgy tekinti, úgymond Rákóczy a király kor-



mánya elejét, mintegy jótévö csillagzatot. mely a nemze-
tet már majdnem elborított vészíollegeket széfo:?zlatandja,*'

A magjarok reménylik, hogy régi szabadságukba ket
visszahelyezi. maga mély tisztelettel hódol Ö Felsége
személyének s kész az egész nemzettel visszatérni hsén
gére remélvén, hogy Felsége eltörlendi azon igaz-

ságtalanságokat, melyek által a ministertanács, vissza-

élve a jó fejedelem nevével s hatalmával a nemzetet
zaklatta.

Más részrl pedig a francziákon Turinnál (1706) és

Malplaqiiet-nél (1710) vivott diadalok által Ausztria had-
ereje újra növekedvén, Magyarországban is erélyesebben
léphetett fel.

S igy történt; hogy Rákóczy 1710-ben jan. 22-én
Vadkertnél csata, s ügy vesztett levén Pálífy János.

B

Károlyi Sándor által létre jött a nemzet jogait biztositó

8 a megtért pártosoknak kegyelmet hirdet szathmári
béke. (1711) Vadkertnél csatát, a szathmári
békében egy nemzetet nyert Ausztria.

És politícájának fordulat pontja állott be ! A west-
pháli béke, mint a harmincz éves háborúban legyözöttet,

a szathmári, mint a szabadság harczaiban gyzt, vivék
Ausztriát a német öszbirodalom eszméje kivihetlenségéne^

tudatára egy részrl; még Lipót kormánya elég bizony-
ságát adá más részrl az anyagi erk elégtelenségének

egy kormányhatalom szilárd alaprai fektetésére ; » meg-
mutatá, hogy hol a fegyverjog az államelv, az állam te-

kintélyének határát csak a fegyverek hordereje jelölheti.

Egy Wesselényi összeesküvést meglehete fü;jtani Zrinyi,

Nádasdy és Frangepan vérében ; és Tököly felkelését

a fegyverek szerencséje s az eperjesi vértörvén^'szék el-

nyomhatá ; de nem egy nemzetaek jogérzetét s nem en-
nek uj kitörését a Rákóczy szabadság harczban ; mert
erkölcsi ert csak erkölcsi er gyzhet le s az igazság,

mely az államok egyedüli szilárd alapja.

^Óhajtom h6gy, történetem hibáimmal együtt íras-

sék meg, hogy fiam abból magának tanúságot meríthes-
sen," monda politicai tévelyeinek önvallomásban a tana-
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csosi választásában oly szerencsétlen volt Lipót a jóaka-

ratú, de gyenge fejedelem.

I. József, atyja példáján okulva alattvalóivali kien-

gesztelödés politicáját kezdé ; s a nemzeti létében sza-

badságában megsértett nemzetnek lázadásra tévedése,

öt T»em ragadta uralkodói tévedésbe ; semmi szerencsét-

lenség nem volt képes öt szorult állapotában, hogy abból

szabaduljon oly Ígéretre birni, melyet magában jóvá nem
hagyott s titkon megszegni szándékozott volna, ha majd
reá alkalom ajánlkozik, vagy hatalmát azok elnyomására

fordította volna. — S József ezen szelid lelkének, eszélyes

és méltányos kormányelveinek hü lenyomatát képezik a

szathmári béke feltételek.

De a korán elhalt József nem láthatta már elveinek

diadalát és teljesedve azon reményt, mely a béke oklevél-

ben a nemzetnek, ha alkotraányszerüleg kórmányoztatik,

páratlan hségérl kifejezett.

Mit József ki nem fejtett : testvérének Károly koro-

naörökösnek lön hivatása.

III.

Károlynak ki mint császár Vl-ik, mint magyar király

III- ik egyetlen fiivadéka volt a Habsburg uralkodó ház-

nak, — trónra léptekor els gondja volt a helyreállított

békét szilárditni s a nemzetben maga és kormánya iránt

bizalmat gerjeszteni.

III. Károly kormánya politicájának súlypont-
ját az állam bens ereinek öszpontositá-
sába helyez é. És ebben mind végczélban kormánya po-

liticusi megegyeztenek ; de elágazók valának akivitelben.

A hös savoyeni Eugen berezegnek, — ki a politicá-

ban szintoly tisztán látott, mint a harczok vezérletében,

— az volt terve : hogy ajogaiban biztosított Ma-
gyarországnak minden mellék tartományait
vissza foglalván, ezen országból egy oly ha-

talmátképezzen, mely Európa keletén meg-
gyz hetién re legyen egyszersmint az

európai miveltségnek s rajta mint apolgá-
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ro8odásé8 k eresztény ség elöházán mindégre

megtörjenek az ozmán bár bárság támadásai.

Eugcn ezen tervének ,
— mely A u s z t r i a j ö v ö-

jének súlypontjátMagyarországba helyez é,

— ellenpártja pedig; a német birodalom eszméje helyébe,

egy a német- szláv és magyar tartományok oszpontositása

által létesitendö hatalmas osztra k-m o n a r c h i a í'el-

állitását tzte ki feladatául. Ez ezek valának az osztrák
centralisatio els hsei ; kik, I. József hirtelen bekö-

vetkezett halálakor, a szathmári béke létrejövetelét és

igy a nemzetnek jogaiban megerösitését megakadályo-

zandók , a kormányzó anyacsászárné nevében oly értel-

m parancsot küldtek a Károlyival alkudozó Pálffyhoz
;

miszerint ö tüstént menjen Bécsbe s békebiztosi tisztét

adja Cessani tábornoknak, remélvén a megtört szövetsé-

ges rendeket most könnyen megigázhatni.

Ezen udvari párt fondorlatai s irigysége, mely nem
átallá a zentai hst árulással is bélyegezni, hogy öt el-

ejtse ;
— meggátlák ugyan Eugen tervének kivitelét

;

de nem foszthaták meg öt a kormány ügyek rei befolyá-

sától. — eszközlé, hogy Pálffy békebiztosi állomásán

meghagyatott s a szathmári béke Eleonóra anyacsászárné

által szentesittetett, s III. Károly által megerösittetett;

s ö állapitá meg a ministertanácsban azon elveket, me-
lyek szerint Magyarország Károly alatt kormányoz-
tatott.

Károlynak, — Eugen berezeg befolyása alatti kor-

mánya még Magyarországon a király és nemzet közti

kibékülés-, és ujabb rend kezdetének ; Austriára ujabb

virágzásnak is korszaka vala.

Mert még egyrészrl Eugen a harczok e nagy mes-
tere a török hatalmát megtörve, 8 kezeibl Magyarország
melléktartományai nagy részét megszabadítván, s a Te-
mesvár s Nándorfehérvár eleste után kötött passaroviczi

békében (1718) Havasalföld az Olt, Szerbország a Timok
Morva és Drina, Bosnyákország az Unna folyamig, a ma-
gyar koronához csatoltatván, Austria anyagi hatalmát

emelte ; a helyre állított jog állapot s bizalom által, más
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részrl annak egyszersmint erkölcsi súlyt is tudott köl-

csönözni.

S ezen heljreállitott bizalom alapjára épitheté egye-
dül Károly, midn egyetlen íimagzata Lipót herczeg is

meghalálozna (1 7 16)j-;-t nemzetsége leány ágának örökö-
södési jogát.

Már 17 13-ban, részletesen meghatározá Károly háza
ivadékaiuak örökösödési rendét, következ alapszabályo-

kat alapítván meg, egy nagy államtanácsban

:

1) Az örökös tartományok több fejedelmek közt
soha sem osztassanak fel. 2) Az örökösödés mindég az

öregebbet illesse. 3) Ha a férfiág kihalna, az örökösödési
jog a leányágra szálljon s pedig elébb Károly aztán József

s végre Lipót leányaira s ezek utódaira.

Ezen úgy nevezett pragmatica sanctionak, azaz : a

törvényes trónöröködésnek mind alattvalóitól , mind
a külfejedelmektöl való elfogadtatása, volt azután Ká-
roly minden bel és kül diplomatiai munkálkodásainak
czélja.

-BV A német örökös tartományok a leányági örökösö-

dést 1720-ban, fogadták el; ' ..i.\ >;i\t:. v

Az 1712. és 1714. országgyülésékáti ^(í^lkban újó-

lag biztosított magyar országos rendek (valamint Erdély-

hon rendéi által) 1722. jun. 20-án tartott pozsonyi or-

szággylésen, minden nehézség nélkül elfogadtatván ; oly

feltétel alatt állapittatott meg, hogy a király mindig ca-

tholicus legyen; koronázta tásakor az ország jogai és sza-

badságai biztosítására felavatási oklevelet adjon s esküt

mondjon ; kihalván pedig a leánj^ág is, a király válasz-

tási jog az országra visszaszálljon.

Ezen a király és nemzet közt kötött szerzdés, ama
békekötéseknek egyesség és frigykötéseknek sorozatát

képezvén, melyek I. Ferdinánd óta a szathmári békéig

részint fegyverrel vívattak ki, részint közbenjárók által

keletkeztek, néha pedig kölcsönös, méltányos értekezés

utján létesítettek, — és német szláv örökös tartományok

erdekeit Magyarország politicai önálló helyzetével ösz-

hangzásba hozván ; mind azoknak a külföld irányábani



egyetemes ereje biztosíttatott; mind pedig Magyarország
függetlensége garantiroztatott s az egész „személyes unio"-

ban egyesült államszerkezet biztosíttatott.

És megadatván a magyarnak legtöbbre becsült

kincse a benne helyezett bizalom, az etóbbi forradalmi

korszakban a sértett jogai mellett a kormánnyal folyton

küzdelemben volt nemzet fiait, megbékült oroszlánként

szemléljük a hségben más népekkel vetekedve a trón

körül seregelni s a feltüzelt nemzeti büszkeség megtermé
gyümölcseit.

Savoyeni Eugennek az uavat* és Magyarország köz-
gyászára 1736-ban történt kimultával eltnt ugyan az

osztrák sasoktól egy idre a hadi szerencse ; de íonmaradt
a trón legnagyobb támasza népeinek általa ápolt szeretete.

Mert Austria elveszte ugyan 1738-ban a bécsi béké-
ben : Siciliát és Nápolyt, kárpótlásul csak Parmát és Pia-
cencát nyervén; a belgrádi békében pedig 1739-ben
Belgrád, Szerbia, Bosnia és Oláhország ismét török kézre
jutott ; még az ekkor Austriával szövetséges Oroszország
Azowot nyeré s az által uralmát Kisásiában biztositá; —
s ni. Károlyt a trónon követett nagy Mária Therézía
dynastiáját hét ellenség romlással fenyeget Hydraként
környezé.

;

'"
'

', // ^
*

'

Azonban, romlás helyett uj Phoenixként látja a félté-

keny Európa s a vetélked porosz II. Frigyes ; Ausztria ke-
zében jogait ! Igen ; mert, hol a nemzet s korona jogait

biztosító „pragmatica sanctio*' fejedelmi rei ellene emeltek
fegyvert; mellette küzdött szabad magyar kar s kard.

St a Mária Theréziától családi és épen nem nemzeti
érdekekben viselt? éves és bajor öröködési háborúkban is

vetekedve, önkényt áldozának szeretett királyokért a hü
magyarok s Collinnál Nádasdy Ferencz vitézsége hatá-
rozta el a diadalt Ausztria részére.

És még is fájdalom! a kibékülés e szépkorszakában vet-

tetett meg alapja Ausztria jelenlegi, fenállását veszélyeztet,
kétes helyzetének ; mert az osztrák centralisahik Eugen
halálával mindinkább felülkerekedvén törekedéseik a
»pragniatica sanctio" által a trón s nemzeteket öszvekötö
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jogi kapcsot, mind lazábbá tevék s az esetlegességeknek

alávetett tényleges állapotot idézték elo.

III. Károly bizalmát a magyar nemzet iránt, s hogy
igazán tudta méltányolni a magyarnak királya iránti ra-
gaszkodását : halála napján is tanusitá, Pállffy János
tábornagyot ágyához hivatván és bizalmas beszélgetés

közt ajánlván neki; vezetné tanácsával, támogatná az or-

szágban tekintélyével korona örökösét, M.Terésiát. Mind-
azonáltal találunk már az ö kormánya alatt is az osztrák-
központosítás nyom:iira.

Az els lépés erre már 1712-ben országgylésen lön

megkisértve ; midn a XIV. Lajos franczia király pél-

dájára a többi európai fejedelmektl s az osztrák-német

tartományoktól már I. Lipót által felállított állandó ha-

dak életbe léptetése a kir. eladásokban javaslatba ho-
zatott.

Mely indítvány a százados harczaiban belefáradt ne-

mességtl a 8-ik törvényczikkben elfogadtatott, s annak
tartására szükségelt adó közakarattal elhatároztatott

; mi
által a nemesség felkelése és a bandériumok el nem tö-

röltettek ugyan, st színleg megersíttetett: de ezek csak

rendkívüli esetekre szorítkozván, a nemesség kezébl a

fegyver mintegy kivétetett.

De hogy már Károly, a magyar korona országait, a

német örökös tartományokkal egj-esiteni, vagy is egy
osztrák közbirodalom kiegészít részévé átalakítani szán-

dékozott : kitetszik az 1723-ik pozsonyi országgylés
I-sö törvényczikk elszavaiból is, melyben a magyar tör-

vényhozás ujabb idkig fentartott szokása szerint, a kir.

eladásokban foglalt tárgyak a szentesitett törvények

bevezetésében mindig megeralittetni szoktak.

jÉrtesülvén, a KK. és RR. ö cs. kir. Felségének, azon

gondoskodásáról ; miszerint, a kir. meghívó levelek s

kir. eladások értelme szerint, a magyar status s az ehhez

kapcsolt országok gyarapodását s ezekben a belcsend és

bátorság megállapítását, külmegtámadás és erszak ellen, a

szomszéd örökös tartó mányokkali egyesítés által

kívánja állandósitni ; ezen irántok tanúsított legkegyel-

mesb indulatáért, valamint azért is, hogy áaibár római
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jelen országgylésen megjelenni s Magyarország s minden

kapcsolt részeinek mind diplomatiai, mind egyébb jogait,

szabadságait, menteségeit újra megerösitni ajánlkozik, —
hálás köszönetet nyilvánitnak" t. i. az országosan egybe-

gylt rendek.

Ezen szándéklott „reális unió'' azonban ekkor meg
nem történt és ezért törvénybe nem is ment; mit elvitáz-

hatlanul tanúsítanak mind az I-sö mind a Il-ik törvény-

czikk szavai, melyekben, Magyarországnak sem más or-

szág alá, sem mellé nem rendeltethetése, önkormányzata

s függetlensége biztosíttatott.

Söt, hogy a „pragmatica sanctio" által csak a „sze-

mélyes unió" jött létre az osztrák tartományok irányában;

bizonyltja maga Mária Theréziának az 174l-ki pozsonyi

országgylés sept. 11-én tartott trónbeszéde, melyben a

„pragmactio sanctio" elleneitl veszélyeztetett királyné,

csak Magyarország védelmére hivja fel a honatyákat:

„Ama szorult állapot, melyben igazságos ügyünk létezik,

nem engedi, hogy azon veszélyeket, melyek Magyaror-
szágot minden oldalról iszonyúan fenyegetik , elttetek

tovább rejtve tartsam. Ezen ország koronájának
biztonságáról, személyemrl van kérdés.
— Mindenkitl elhagyatva, rokonok és htlen szövetsé-

gesek által megtámadtatva, mim sem maradt^ mint a

magyarok hségénél, gyztes fegyvereiknél és világhír

harczias vitézségénél menedéket keresni. — Utolsó remé-
nyem a ti szeretetekre és hségtekre van alapitva, s mi-
döu erre bizton számitok, ti ezen gyászos és semmi halasz-

tást nem tr helyzetben üdvös, tanácstokat és erélyes se-

gélyteket tlem és gyermekeimtl meg vonninem fogjátok."

Az osztrák centralisationak s a velejáró bu-
reaucraticus kormányrendszernek els apostola azonban
még is csak Kaunicz berezeg, Mária Therézia országiára

volt, ki polilicájának sima hálózata által igyekezett elérni

azt, mi helyett Lobkovicz, és Kolonics erszakos fellé-

pései csak véres reactiokat idéztek el.
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tudta Kaunitz terve érdekében felhasználni,

•íi^ Az aacheni békében (1748) a „pragtnatica sanctio"-t

és az osztrák monarchia eloszthatlanságát, vagyis az

osztrák birodalom egységét, minden európai hatalom el-

ismerte.

?töi De leghatályosb szövetségese Kaunitznak volt. maga
Mária Therézia, kirl Bartenstein minister nem kételke-

dett megvallani; miképen a fejedelemnö legjobb kor-

mánytanácsa önmagának ; s ki valamennyi tartományait

lényeges egységbe öszvesitö központi hatálom teremtését,

az érdekek közösitésére s egyenlségére és az erkölcsök

szokások, szóval a népiség egymáshoz, való közelbitésére

igyekezett alapitani. ^^ ^lih'

*V Csodálandó M. T. esze s ügyessége mellyel a nem-
JSetiségére büszke, az idegent megvet magyarokkal bánt,

hogy czélját érje.^f'^-:^^ ' í'-tíoqo'í . «f

-

Ósmerve a magyarok gyengéit, ezekkel gyözé le

ket mind király és királyné; élnem mulasztván dynas-

tiájának a magyar nemzet lelkesedése általi megmenté-
seért fejedelmi háláját szóval és tettel fényesen kimu-
tatni, u i'»íi ii]^iix!<iu i( ') V '•! .ííiö^ít'iat )/>(yí -iiii..

?

A Lautmit)ui^g^'ál'a^,'jjragtn'atitja síiTKíftiö" eUétliiift^ k

magyar vitézek által vivott gyzelem hirét vett királyné,

Pálffy nádorhoz irt levelében érzékeny szavakban fejezé

ki háláját a vitéz nemzet iránt, mely, úgymond reményeit

naponkint ujabb tettekkel igazolja
;

,,^^i^j^ ön — monda
utóbb — mily nagy volt szeretetem s bizalmam eleitl

fogvA ezen nekem drága nemzet iránt, . . . . és sem-

mi nincs^ mit én az ország javára, hálás szívvel 'tenni

kész nem volnék." S midn a porosz királynak elöhala-

dása magát Bécset is remegsbe ejtené 8 Magyarország

ujabb áldozatra szólittatott fel : „Apám, Pálífy — igy irt

az ügyes tapintafu királyné saját kezével a nádornak, —
e lovat küldöm önnek , melyet hü alattvalóim leghiveb-

bike méltó csak megülni. Vegye ön egyszorsmint e kar*

dot is, melyei engem ellenségeitií elleti védjen ; s fogadja

e gyüriit jó indulatom zálogául."

S a királyi szép szó élnem téveszté hatását a lovagiafe
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nemzetnél. — A nemzetnek tett azon Ígérete beváltásául,

hogy idnkint keblében íog lakni, Budán 174ií-ben Má-
tyás hajdani palotájának romjai helyén, egy uj kir. lakot

kezdett épittetni.

Batthyányi Károly, József föherczeg koronaörökös

neveljévé s föudvarmesterévé , Bajtay Antal , ügyes s

tudós piarista tanitójává neveztetett, kikben magát az

egész nemzet megtiszteltetve érezte. A királyi méltóság

diszének s tekintélyének emeléséül „az apostoli király"

czimet megújította. — A magyar vitézség örökítését a

Nádasdy által kivívott colini diadal emlékére alapitá a

Mária Therézia hadi díszrendet 1758-ban és 1760-ban a

polgári érdemek jutalmául a Sz. István m. kir. dísz-

rendet.

1745-ben a Jász és Kúnkerületeknek megengedte,

hogy magokat a pesti katonai korház urasága alól, mely-

nek a németrendtöl átadattak, a beiratos félmillió ft. lefi-

zetése után kiválthassák, mi a nádor hatósága alá vissza-

tette, s mind máig fenálló szerkezetökkel látta el.

1775-ben a Temesi bánságot visszacsatolta Magyar-
országhoz ; 1776-ban pedig Fiumét is, melyet az osztrák

berezegek régóta, mint különvált semmi tartománnyal kap-
csolatban nem lev uradalmat birtak,a Magyaroknak ado-

mányozá, miáltal a magyarországi termékek az Adria

vizén kivitelt s ezzel, miként sok üdvös intézkedései

által az ipar- s beljóllét emelkedését tetemesen elö-

mozditá.

S mig ezen intézkedések által a nemzet büszkeségé-

nek hízelegve, ennek ragaszkodását magának biztositá
;

a fö és alnemességet hiúságoknak tömjényezvenyeré meg.
Mindennem kitüntetésekkel édesget ket udvarához, s

a székvárosba, hogy ennek élveit s amannak fényét meg-
kedveltetvén, simuljanak a német népiséghez. E czél for-

gott legalább részben szemei eltt; midn magyar nemes
iíjakból kir. testrséget alkotott; ez midn a nevérl hitt

bécsi lovag academiában a magyar íQaknak is helyt adott;

erre irányzott azon rendelete, mely által 1774-ben a kir.

bizodalmas udvarnokok (aulae regiae familiares) egy-
kor hadi, de már elavult intézeteit ismét megújította ; s

3
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igy maga körül a székvárosban a neúaes családokból

több tagokat gyjtött össze, bennök az uralkodóház

iránti ragaszkodást növelend s a német szellemet ol-

tandó be.

És ezen eszközök kétségkívül nagy olvasztó hatással

birtak a magyar nemzetiségre, s a nagyoktól széltében

felvétetni kezdett német miveltség.nyelv és viselet,a nemzeti

bélyeget közönösitette; söt egyesekben egészen kióltá.

De a nemzet jügérzetét kioltani képesek nem valának.

Már Mária Therézia több fellépései is ingerültséget

szültek az országgyléseken. így az 1751-ki országgy-
lésen : Gryör, Komárom, Zombor és Újvidék uj sz. kir.

városoknak a cancellár kijelentése szerint szavazattal

múlhatlanúl leend beczikkelyezése : a Rendeknél hatá-

rozott ellenzésre talált, a városok ily korlátlan beczikke-

lyezése által a megyék állását látván az országgylésen

veszélyeztetve. A nádornak sikerit ugyan végre a be-

czikkelyezést kivinni, de kijelentették a rendek ; hogy

miután eként zaklattatnak s országgylési szabadságuk-

tól megfosztatnak további ellenzésüket hasztalannak lát-

ván, nem bánják, ha minden az udvar önkénye szerint fog

is a törvény czikkekbe felvétetni.

Ezen év óta pedig tettleg is megkezdte Mária The-
rézia a pátens-kormányt; mert a rendek ellenzése feletti

ingerültségét az országgylést bezáró trón beszédében

kinyilatkoztatván, azután az egy 1764-ben a 7 éves há-

ború okozta 200 millió államadósság fedezésére szükséges

adó felemelés végett egybehívottat kivéve, országgylést

többé nem tartott; mire öt valamint késbb II. Józsefet

centralizáló törekvései mellett, részben a nemességnek

sokban szükségelt átalakítási iszonyáról tett tapasztalatai

is vitték.

Mária Therézia rendeletei közt sok üdvösek valának
;

de melyek törvényen kivl állván, a kell hatást tévesz-

tették.

IV.

De tovább ment a Mária Theréziát a trónon követett

II. József.
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Mit Kannitz tervezett, s Mária Therézia elkészített,

azt ö végre akarta hajtani : mi nem vala más, mint az

osztrák tartományok és Magyarország közti
válaszfal lerontásával a kormányzás és tör-

vényhozásbani egyenlség és nemzeti egy-
ségalapjára fektetend osztrák monarchiát
felépitn i.

És nem kevésbé keble Geniusától, mint százada két

nagy emberének I. Péter orosz czár és II. Frigyes porosz

király példáitól ösztönöztetve erélyes elszántsággal, hatá-

rozta el magát a nagy munkára.

Az els lépést erre II. József az 1784-ben hamvazó
szerdán a m. királyi Helytartótanácshoz intézett azon pa-

rancsa által tévé ; miszerint a királyi méltóság jelei és

Magyarország szent koronája, melyért apáink annyit

küzdtenek Bécsbe hozassanak. — „A trójaiak, úgymond
Greisler Korvin, — midn a palládiumot elvesztették, nem
voltak levertebbek, mint a magyarok koronájok elvi-

telekor ; Qgy szabad nemzet siratta szent ereklyéjük s

benne alkotmányok , szabadságuk és hazájuk sejtett

vesztét."

De Józsefre s a dynastiára nézve,enap:a szerencsét-

lenség napja volt, mert reá nézve a magyarok szeretete

és bizalma trónjának legnagyobb támasza visszavonhat-

lanúl veszve ln. — Es az 1784-ki hamvazó szerda ki-

mondá Ausztriára, az egyház ime szavait „Pulvis es, et in

pulvim reverteris," mert mellzvén József sz. István ko-
ronáját^ emberi kezét tévé ama szent frigy szétbontására,

melyet a szent jelvényben : Isten a fejedelem és nemzet
közt kötött. A korona elvitele, mint kezdete a leend újí-

tásoknak, a magyar si alkotmány ellen irányzott csapás

vala. Melyet a felébredt nemzeti öntudat megmente
ugyan az enyészettl; de elzsibbasztá az osztrák állam-
testet, megfosztván erkölcsi erejétl a magyar támaszától,

melytl lelkesítve vala csak képes a III. Károly és Mária
Therézia alatti viharos idk daczára dicsséggel meg-
állani.

A nemzetek életének alapja a jog, azért az ettl meg-
3*



fosztott államtestet nem vala képes lelkesíteni József ama
rendelete, mely a latin nyelvet mint holt nyelvet eltöröl-

vén, a németet tette a birodalom nyelvévé ; mert az auto-

nómiájától megfosztott állam, élhalottá, puszta gépezetté

levén, — nem vala többé a nemzeti tevékenységnek,

csupán a fejedelmi önkénynek közlönye. És mikint a czélt

tévesztett nyelv egyenlsége ; aként nem vala képes Jó-
zsef Magyarországon, a municipiumot eltörölvén, az or-

szágnak kir. biztosok által kormányzott kerületekre fel-

osztása, a physiocratiai adórendszer behozatala, a nevelés

csak nem gépi egyenlsítése által az óhajtott központo-

sítást keresztül vinni; mert egy alkotmányos életfát akar-

ván az absolutismus futó homokjára ültetni : az árnyá-

ban megnyugodni akaró idegen kertész, üdülés helyett,

csak a düledez törzsnek súlyát érezheté vállaira nehe-

zedni.

Mert feledvén József, hogy az erkölcsi természetet

sokkal kevésbé lehet mintába szorítni, mint az anyagit

;

midn alattvalóit minden áron boldogitni akarta, hol fen-

álló jogokba s érdekekbe ütközött, s gyakran kény-
szerhez nyúlt mi málhatlanul ellenhatást szült.

Megkezdett ösvényén József e jelszó mellett „Tu con-

traaudentiorito" Következetesen haladván amegyék számos

lelkes felirata daczára, — melyekben nehogy köteles hü-
ségök ellen vétsenek, alázatosan s bizalom teljesen kije-

lenték Felségének, miként ket soha sem fogja arra

bírhatni, hogy alkotmányos jogaik s kiváltságaikról

önkényt lemondjanak — tervének kivitelét és sikere-

sitését hatalmas szellemének minden erejével elmozditá.

A fejedelmi lángész önkényének küzdelme vala ez,

egy nemzet közszellemével, melynek alapja századok jo -

ga ; fegyvere a hatalmas megyei vis inertiae vala, A vész-

napjai a kormányok próbáitatásának napjai. Es bekövet-
kezének ezek Ausztriára nézve, midn 1787-ben ismét

kitört a török háború és József népeinek erejét, tehát

fleg Magyarországét is igénybe venni kénytelen vala.

— Ekkor mutatkoztak az önkényes kormányzás gyü-
mölcsei !

Józsefnek ugyanis a dunai s feketetengerí kereske-



désnek virágzásra emelése kedvencz eszméi közé tarto-

zott. A magyar és osztrák kereskedknek közlekedése,

az aldunai és Feketetengeren, nem különben szárazföldön

is a török tartományokban elég kedvezöleg volt ugyan
szabályozva, már a passaroviczi s belgrádi béke-kötések

által is; de a török vadság ebben számtalan akadályokat

gördített a vállalkozók elé, az 1784-ben febr. 24-én a

portával kötött sinéd-kereskedelemi szerzdés, uj kedve-
zésekben részesité ugyan Ausztriát, de e szerzdés is

jobbára csak papiron maradt.

Es ezen az, ozmánnali feszültségbl — melyet József-

nek a törökkel Krimmia elfoglalása óta ellenséges vi-

szonyban lev szentpétervári udvarral kötött barátsága

csak nevelt, — fejldött, a bécsi és török udvar közt a

nyilt háború. Mely azonban csak az orosz érdekeket el-
mozdító harcza volt Ausztriának ; mert beteljesedének

egy az idben irt röpiratnak ime szavai : „József, ki még
gonosztevket sem ölet meg. bárányokként engedi lemé-
szároltatni ártatlan alattvalóit, hogy zsirjokból egy lám-
pát tápláljon, melynek neve: hiú dicsvágy. „II. Katalin czár-

né ha nem is hajtá végre I. Péter czár állítólagos végrendele-
tének ama pontját, melyben az Konstantínnápoly meghó-
dittatását s a régi görög császárság feltámasztását tüze ki

utódainak feladatul, — a Krímet kíküzdvén s^Akiermant,

Galaczot s Szendröt elfoglalván a töröktartományokon
túl súlyt és dönt befolyást magának kivívta. Még Ausztria
— annak daczára, hogy a maga II. Józseftl s Lasey és

a diadalkoszorús Laodontól vezérlett osztrák hadak által,

Nándor-fehérvár elestével : Végszendr és Szerbia egész
a Timok folyamig elfoglaltatott és úgy látszott, hogy a
következ évi hadjárat Stambul s a fényes porta sorsa

felett határozand, — ezt elveszte, melyre helyzeténél

fogva is leginkább számíthatott. És miért ? Mert még az

uralkodó, — elv, de nem érdek barátban az oroszban ke-
reste szövetségesét ; reformjai által népeit idegenité el

magától.

Magyarország, mely egy évtized eltt megmenté
Ausztriát; st a 7 éves és bajor harczokban is készség-
gel áldozott ; most megfosztva nemzeti fegyverétl sza-
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badságától, természetes ellene a török ellen is nemleges-

ségben maradt.

„József, úgymond Fessler, még Belgrád bevétele alatt

követeié; miszerint a jöv háború élelmezésére szükséges

termesztményeket a tavali árszabás és feltételek mellett,

a magyarok két, a többi örökös tartományok pedig ösz-

szesen egy harmadrészt szolgáltassanak ki, ezenkivül pe-

dig, az uj magyar hadsereg kiegészitéséhez kivántatö uj-

jonczok számából múlt aug, havától számolva, egész a

háború végéig havonkint 1350 állittassék."

A vármegyék gylései mindkét pontot határozottan

megtagadták és a vonakodás támokait, méltóságteljes

nyomatékkal, a fejedelemnek megküldötték.

„Subsidiumokat, úgymondának ök, országgylés nél-

kül nem lehet behajtani ; mert hol országgylés nincs és

a rendek teendikben akadályozva vannak, ott a törvény-

nek nincs többé ereje ; ott nincs törvény ; és törvények,

rendek országgylése nélkül Magyarországban monarchia
sem képzelhet." — Kijelenték, miszerint részekrl köte-

leseknek tartják, magokat a fejedelem megszentelt Fel-

ségeért és személyéért életüket és verket feláldozni

;

de más részrl mindent merni , mi sjogaik , törvé-

nyeik és szabadságaik megvédésére emberileg lehetséges

leend.

A német-szlav tartományokban szinte valának for-

rongások ; Tyrol a hség e népe nyugtalankodott ; Cseh-

ország mozgott. És Németalföld, — hol már általános

rósz hangulatot idézett el II. Józsefnek Bajorhonnali csere

terve ; melyet 11. Frigyes a protestáns fejedelmek ellene

szegezett szövetsége által megakadályozott, — már 1789-

ben a lázadás zászlóját nyilván kitzvén, a császári hely-

tartókat távozni kényszerité, függetlenségét kikiáltá s

magának uj alkotmányt adott.

S eként önmagát megfosztva birodalma bens erejé-

tl, küls támasz helyett erkölcsi megaláztatását kellé Jó-

zsefnek tapasztalnia.

Francziaországban a világ viszonyait utóbb gyöke-

rökben fenforgatott óriási forradalom kitörésének mind

nyiltabb jelenségei mutatkoztak. Holland, Angol és Po-
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roszhon féltékenyek Ausztriára, az európai politicai egyen-

súly tentartását adván okul: mind a bécsi, mind a szent-

pétervári udvarnál a ienyes kapu ügyét erélyesen kezdek

védeni. Söt a ravasz porosz kormány, legjobban felhasz-

nálva Ausztria gyengeségét; miután Danzig Thorn sLen-
gyelország egy részének elfoglalására a bécsi udvar meg-
egyezését ki nem eszközölhette, egy részrl a törökkel

forma szerint szövetségre lépett 1790-ben; másrészrl
pedig II. Vilmos a magyarokat segély Ígéreteivel láza-

dásra és az osztrákháztóli elszakadásra izgatta ; s az osz-

trák határokra sereget küldvén oly fenyeget állást vön,

hogy József kénytelen volt a török háború minden el-
nyeirl lemondva, hadai nagy részét Morva és Szilézia szé-

leire küldeni.

Ily dissolutiot okozott József egységre törekv szel-

leme; mely megakadályozá Ausztriát, hatalmát az al-

dunánál és igy a keleten m egállap i tni; mi ha si-

került, a bécsi kormány sok bajai, a jelen nyugoti és

keleti krisis aggodalmaitól ment és a dunai kereskedése

virágzó állapotban lehetendett,

A nagy fejedelem, kit méltán illet az unokaöccse és

utóda I. Ferencz császár s királytól emlékének emelt

szobor e felirata : „Josepho secundo, qui saluti publicae

vixit, non diu ; sed totus", meggyzdvén tiz évi kor-
mánya kemény próbája alatt: hogy — a kormányzása alá

bizott nemzetek jólléte csak azon az úton érhet el, me-
lyet a nemzet közbelegyezése és általános akarata jelöl

ki, élte végperczeiben ; maga bevallá politicája tévéijeit,

midn önmagát népeért legyzve, óriási müvét, melynek
felépítésén; de sajnos nem tartható alapon 9 évig fára-

dozott: 1790. jan. 29-én kezének egy tollvonásával meg-
semmisitett. Es megadván a nemzetnek mi a nemzeté, fe-

jedelmi tisztének legszentebbikét teljesítve, szenderült át

1790. febr. 18-án az örök nyugalomra.
A történet az élet mestere, úgymond Ci-

cero! József ittléte Fessler szavai szerint is sokaknak sú-
lyos volt, itt volt a még mindég mindenekre jótékonyan
hatott nenk csak utódainak a trónon : de a nemzeteknek
Í8 üdvös tanúságot s intést hagyván hátra ; amazoknak
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a törvény és alkotraányszerü kormányzat; ezeknek az

átalakulás mellözhetlen szükségességérl.

József kormánya története megrautatá fleg ; hogy
a centralisatio az állam tespedése, mely a közszellemet,

az egyes polgároknak az államéletbeni részvétét ki öli,

megsemmisíti a municipalis szabadságot, a független köz-
ségi rendszert, mi nélkül valódi lelkesültség és tevékeny
honszerelem nem képzelhet. A centralisatio az állam, az

ország és saját községe érdekeitl elvonja a honpolgáro-
kat és a hatalom elvesztével, ezek iránt közönyössé teszi,

— minek természetes következménye aztán^ hogy a saját

ügyeinél csak tétlen szemlél szerepben részesült honfi,

hidegen marad akkor is, ha az állam és rendszere romba dl.
Szabad községi rendszer nélkül nincs államüdv, mely

erejének tekintélyének legfbb biztositéka. — Ezt bizo-

nyitja Anglia, melynek községei az önkormányzat szent

alapeszméje szerint szabadon és függetlenül kezeltetnek,

és mely Európa legboldogabb állama ln.

Mig ellenben a centralisatio káros voltát következ-

ményeiben élénken festi le Francziaország ministere Males-

herbes, ki 1775-ben egy ünnepélyes alkalommal igy nyi-

latkozott XVI. Lajos alatt:

„II restait a chaque corps, a chaque communauté de

citoyens, le droit d' administrer ses propres aífaires, —
droit que nous ne disons pas, qui fasse partié de la con-

stitation primaire du royaume, car il rcmonte bien plus

haut : c' est le droit naturel, c'est le droit de la raison.

Cepj^ndant il a été enlevé a Vos sujets Sire, et nous ne

craindrons pas de dire, que 1' administration est tombeé

a ces égard dans des exce's qu'on pent nommer puerils.

Depuis que des ministres puissants se sönt fait un prin-

cipe politique de ne point laisser convoquer d' assemble

nationale, on en est venn de conséquences en consequen-

ces, jusqu'a de clarer nuUes les deliberations des habi-

tans d'un village, quand elles ne sönt pas autoriseés par

r Intendant en sorté que si celle communauté a une de-

peuse á fairé, il faut prendre 1' attache du subdéléque de

r Intendant, par consépuence, suivre leplanquül aadoptó

employer les ouvrier s qu'il protége — et si la com-
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munté a un procés a soutenir il fant aiissi qu'elle se fasse

autoriser par V Intendant. II fant qae la cause sóit plai-

dée a ec premier tribiinal avant d'etre porté devant la

justice et si 1' avis de 1' Intendant est contraire aux habi-

tans, ou si leur adversaire a du credit a V Intendance, la

communaute, est dechiie de la faculté de défendre ses droits.

Voilá Sire, par quels nioyeus on a travaillé áetoutfer

en Francé tout esprit municipel, a eteindre si onle pou-

vait jusqu'aut sentimens de citoyen — on a pour ainsi

dire inderdit la nation entieré, et on lui a donné les tuteurs.

De valamint megrautatá II. József 10 évi uralma,

hogy az alkotmányt és minden nemzetit eltörlö centrali-

satio az államélet tespedése: úgy fényes bizonyitványát

adá a reá következett II. Lipót kormánya miként virá-

gozhatik fel egy a szabadság és függetlenség védve alá

helyezett ország, melyet semmi hatalom nem képes he-

lyébl kiforgatni.

Midn II. József sirba szállt: a forradalmi eszmék s

a szellem, mely a franczia nemzeti gyülekezetben ural-

kodott , viszhangzott egész Európában és vulkánként

romba döntött százados trónokét, felettök ujjakat emelvéo.

Es mi menté meg ekkor Ausztriát a Bourbonok sor-

sától ? Fleg Magyarország függetlensége.

Mert II. Józsefnek nemzet ellenes reformjait vissza-

vonó rendelete és a magyar koronának gf Keglevich

József és Nádasdy Tamás koronaörök kíséretében nagy
ünnepéllyel Budára lett visszahozatala által az osztrák

centralisatio hamvaiból feltámadt si szabadságunk szá-

zados jogaínak e nemzeti Phoenixunknek a szelíd és a
bölcs nevét már Toscanában magának kivitt 11. Lipót

alatt az 1790-ik országgylés törvényczikkekbeni szi-

lárdítása által: Magyarországnak jogi és ennek alapján

Ausztria integritásának külviszonyok beíolyásátóli tény-

leges függetlensége eszközöltetett.

S a megbékült szabad magyarok a hazának s az

uralkodó háznak uj védoszlopai lnek.
Hogy Magyarország népei, törvényesen kormányoz-



tátva, dynasticus érzelmeiket mennyire igazolták a sokáig

balszerencsével vivott P'ranczia harczokban is,aztbizonyitni

felesleges; mert magok a tények szóllnak. Magyarok, er-

délyiek, horvátok és sziavonok százezrei vérzettek el tör-

vényes királyukért, s küzdöttek ernyedetlenül mind végig.

Hségük megtörhetjen kfalként állott akkor is; mi-

dn 1809-ben a birodalom Lajthán túli részébl 1880 Q
mtfnyi terület veszve volt.

S a nagy Napóleonnak, az akkoron oly hatalmas fran-

czia császárnak Ausztriátóli elszakadásra ingerl felhívását

méltóságteljesen utasitá el magától a sz István koronájá-

nak fényétl körülözönlött Ferencz királynak hséget
esküdött magyar.
-ííf Es igy épen nem a centralisatio törekvéseinek; ha-

nem a nemzeti erk öszmüködése, fleg pedig az 1790.

10-dik törvényczikk erkölcsi diadalainak ln eredménye,

hogy Ausztria 1815-ben nem csak területileg tetemesen

növekedve és oly erkölcsi hatalommal felruházottan lé-

pett ki a nagy világharczból, min öt mint egy rendkívüli,

tulhatalom felett aratott gyzelem ftényezöjét méltán

illette.

Midn I. Ferencz császár s király, 181 5-ben az euró-

pai béke fentartásására, I. Sándor orosz czár és II. Frigyes

Vilmos porosz királlyal kötött szent szövetség élére lé-

pett , oly tekintélyes állást vn az európai államrendszer-

ben, minvel V. Károly óta nem birt ; st mivel hatalma

erkölcsi volt, amazt mint anyagit túlszárnyalta.

Kétségbe vonhatlan igényt nyervén Lombard-Velen-
cze birtoka által Olaszország ügyeire határozott befolyást

gyakorolhatni , melynek fejedelmei osztrák fegyverek

szerencséje által nyerték vissza trónjokat, — a közsza-

vazat és 600 évek emlékei által Németország feletti supra-

matiára hivatva, a bécsi congressuson mint 1806 óta

osztrák császár a német szövetség (deutscher bund) fejévé

választatván— határain egy forrongó, hosszú álmából fel-

ébredt kelettel, mely reményteli sóvár pill anatait Ausz-

triára mint természetes védnökére veté, tle várván eman-
cipatioját és szabad kifejldését kész a nyújtandó segélyt

ezerszeresen s reá gyümölcshozón viszonozni, — benere-



43

jében pedig számos erteljes és jövt igérö népektl kör-

nyezve, kik csak öntevékenységük szabadsága után sóvá-

rogtak : — Ausztriának látszott a végzettl kijelölve a

dics szerep Európa s a mivelt világ sorsát intéz vezér

csillag lenni.

Francziaország veresége által, mely még inkább er-

kölcsi, mint tényleges vala és a reá rótt iszonyú anyagi

áldozatok által mélyen megalázva volt. — Poroszhonnak

nem természetszer szétdaraboltsága és bensejében az ó

és uj szerzeményi tartományok közti szakadás, nem nagy

reményekre látszanak íeljogositni; s Oroszország Sándor

czárnak vallási túlbuzgalma és a Lengyel királyság fel-

állítása által, mintegy önkényt lemondott befolyásának

nagy részérl — csak Angolhon tartá meg büszke, meg-
közelithetlen állását, mint a tengerek ura páratlan keres-

kedelmi s tengeri hatalma túlsúlyával, annak daczára,

hogy a viszály magva bensejében dúlt. — Ausztria és An-

golország látszanak tehát hivatva lenni a világ uralmat

egymásközt megosztandók; amazt a szárazföld, ezt a ten-

geri három szög feletti jogar illetvén. — Mindkét biro-

dalom helyzete fényes s irigylend vala, inkább mint va-

vaiaha, és mindinkább növeked befolyást és hatalmat

Ígér.

így állott Ausztria 1815-ben.

És hova jutott ezen a fenállását veszélyeztet har-

czokbül megújult phoenixként oly dicsn kikerült hata-

lom kifelésbenslegegy 25 éves béke karjai közt sután?
Már 1840-ben a megalázott Francziaországot, mely-

nek vérét egész Európa szivta, — a mivelt világ ha nem
is els, bizonyára másod szárazföldi hatalmassággá emel-

kedettnek, Spanyolország és Belgium felett határozott

befolyást és Európa sorsa felett mind döntbb súlyt

gyakorolni látjuk. Es Lajos-Fülöp megbuktával , ki

Európa ezen Aeol barlangjában a szeleket elzárva és

és féken tudta tartani — „ac vinelis et carcere frenat" —
ismét egy (líl.) Napóleon lön, ki a franczia gloiret fele-

melve s az elemeknek féket eresztvén, egy ügyesen alkal-

mazott suífrage universelle által halálosan sebzett Ausztria

kezébl kiragadta a dictatori szerepet.



44

Poroszország vámegylete által megronthatlan befo-

lyást nyert Némethonra és ennek értelmi mozgalmainak
élére állott, mely büszkén és bizalomteli tekintett és tekint

jelenleg is Poroszhonra, tle várván a német egység és

nagysághozó reményeik valósultát. Nagy Frigyes méltó

utóda, a korszellem következményeinek megfelelend,

maga hivá fel népét a köziigyekbeni részvétre, mely a

fejedelmi várakozásnak hiven és méltóan felelt meg. —
Egész Európa rokonszenvét vivta ki Poroszhon, s a külön

fejedelmeket uraló, de sziv és lélekben összeforrt német-

törzs öröm s reménye Poroszország felé fordult — s nap-

ról napra inkább s határozottabban fejldik e német egy-

ség és nemzetiség , melynek élére Poroszhon bölcs el-
relátással váinegyletek és politicai intéavények által lépett,

— s mely talán nem sokára befejezett ténnyé valósuland,

kizárván s visszautasítván a késedelmezket, fleg kik

származás és hagyományos emlékeknél fogva az általános

mozgalombani részvétre hivatvák. — Oroszország letéve

nagylelkségét egy lépéssel Európa szivébe nyomult, —
a négy, pártfogása alatt emelkedett országban, melyek a

helyzet és érdekeknél fogva Ausztria védnökségére utal-

tatván, Görögországban, Moldva- Oláhország és Szerbiá-

ban tényleg oly korlátlan befolyásra tett szert, mely ke-

veset különbözött valóságos birtokba vételtl — se musz-

ka kéz már most gyakorolja lassú de biztos tactikával

hatalmát Törökhon négyötödrésze felett Európában, s azon

kivül az , valamint Francziaország flottája Angolország-

gal már bátran szembe száll, s nemzetiség is vallási mesz-

szenyuló politicai hálózatának erkölcsi hatalma kimér-

hetlen horderej ln, fleg Ausztriára, a birodalma szláv

elemeinek túlsúlyánál fogva.

És még eként, minden kormány felhasználta önja-

vára a hosszú békét és az id körülményeket, — Ausztria

htlen szolgaként elásta a reábízott talentomot — s a

haladás szárnyát szegvén, feledé, hogy az általános moz-

galom közepette a megállapodás: hanyatlás. Poroszhon,

daczára az elnökség és si reminiscentiáknak, kiszoritá

Németországbani állásából s elnyeré a befolyást, melynek

föntartása s gyarapítása Ausztriát illette.
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Ausztria mint elavult s korszertlen elvek képvise-

lje, Németországban teljesen elveszte befolyását még
Poroszország jó elrelátással a szabadelv haladás élére

állott —
Olaszországban a német császáróktól öröklött be-

folyása Ausztriának, mely utóbb esak is a pápai legátiókra

és Parma, Modena, Lucca és San Marino herczegségekre

szoritkozott, azok által öntudatra ébredt, és mindinkább
kifejldött olasz egységre törekv nemzeti szellemnek

ln áldozata. A németek is különösen az osztrák kormány
irányában, daczára az 1838-ki nagy amnestiának,a gy-
lölet és idegenség folyton ntt, mit a szkkebl bureau-

eratia csak növelt és századunk nép-souverainitási elve

szentesitett s jogérvényre emelt. Szardinia a íiiggetlen-

ségi harcz életre állott. — Az 1848-ki harczokban No-
varánál ugyan diadalt arattak az osztrák fegyverek Carlo

Alberto seregein ; de 1859-ben az olasz nemzet gyzött
Montebello, Magenta és Solferinonál a hösileg küzd
anyagi hatalom felett ; a „villa francai" béke az olasz

egységet kimondá, s vele Ausztriára nézve Lombardiát
tényleg s Velenczét erkölcsileg elveszettnek nyilvánitá.

A kelet is felemelte fejét és az európai nagy
hatalmasságok védve alatt emancipálta magét — s számos,

erötejes keresztény népeség lépett a nagy és legfényesb jö-

vrei igényekkel felruházottan a mivelt világ állam-szö-

vetségébe,— és kik hit és törzsrokonai közöl mégpéldájokat
nem követhették,türelmetlenül várják az elnyomóik gylölt
uralmának vég napjait és bizalomteli pillanataikat azon

nagy hatalmasságokra vetek, kik testvéreiknek nyújta-

nak segéd kezet, határozattan a szabadság és polgároso-

dás ösvényére léphetni.

De ezen nagy hatalmaktól, Európa általános segélyre

hivásától és az egész kereszténységnek, a görög hitfele-

kezetnek szabadság -harczábani feltámadás aggályteli

részvétébl elvonta és elszigetelte magát egy hatalom,

mely boszús elégUlétlenséggel néze a harcz kimenetele

elé, s nem mert ugyan szemben az európai általános moz-
galommal a barbár elnyomók pártját fogni; — de rokon-
szenve, óhajai és titkos törekvései azokhoz szitának — s
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ezen hatalom vala Ausztria, melynek legfbb érdekei s

történeti jogosultsága minden tekintetben a keresztény

keletteli szoros összeköttetésre utalának. Es ezen meg-
foghatlan politica meghozá gyümölcseit, teljesen megsem-
misítvén Ausztria befolyását a dunafejedelemségekre, f-
leg miután az 1854-ki krimi háborúban az utolsó alkal-

mat is elszalasztá, itt ers lábra kaphatni és a fegyveres

neutralitás által elbb hü szövetségesének az orosznak

árgus szemeit vonta magára, és tért engedvén a napról

napra túlsúlyra vergd ellenséges elemeknek, melyek
pótolhatlan kárára az osztrák-kereskedelemnek, mely úgy
szóllván kizárólag arra vezet, — mind nagyobb vészt ho-

zóiaga legjelentéktelenebb pontokon is érvényt szereznek

magoknak.

Például szolgáljon a kis Montenegró e hitvány rabló

csoport Ausztria határán, mely a maroknyi nép határ-

járásai, rablásai és vérengzéseinek folyton ki van téve.

De ezen sziklafészek muszka oltalom alatt, s vladekája

orosz zsoldban áll ; Ausztria még is kénytelen a garázda

népet, melyet két héti hadjárat vagy talán egyszer zár-

vonal felállítása által Semmivé tehetné, szomszédságában

trni; mert az orosz Aegis szent és sérthetlen s ennek

kedveért el kell minden gyalázatot trnie s határit éspi-

aczait is e vad nép eltt tárva tartani,

S hogy a Moldva s Oláhországi mozgalmak nem sok

üdvöt hozandnak Ausztriára, politicájának eddigi irány-

zatánál fogva,— nem sok kétséget szenved. Mert a keleti

kérdés uj vészt hozólag mindinkább eltérbe nyomul, s

bár a syriai kérdés szerény álszinével fedik: ki eltt sem
idegen, megmérhetlen hordereje Egész Európa abnormis

állapota, a nagyszer elkészületek , melyek mindenütt

tapasztalhatók, a veszély melyben a despotismus forog,

a lieves szenvedélyek melyek oly túlsúlyra emelkedtek,

irigység és bizalmatlanság, a régi eszmék tehetlensége és

az általános szellemi nyugtalanság, mind ez arra mutat,

hogy csak egy szikra és az egész lángot vet, mely a fél

világot romba döntheti.

A diplomaíia nem képes már többé e kérdést meg-
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oldani, eszközei már kimeritvék és az elmúlt századok

gyógyszerei már teljesen hatás nélküliek.

Most már csak egy a mód, kikerülend a hosszú szen-

vedések tömkelegét, egy hatalomnak kell a diplomatiu felé

emelkednie, mely akaratja elleni cselekvésre késztetni

képes legyen. Ezen hatalom mely nálánál több eszéllyel,

méltánylattal, nagylelkséggel és gyakorlati szándokkal

bir, sezraközvélemény. r

Azon idk , midn a diplomatia a közvéleménnyel

szembe mert szállani, — már rég elenyésztek. ,i,=i>

Azon eszmék, melyek, az emberi társadalomban ural-

kodókká lnek, lehetlenitik tovább a török birodalomnak

Europábani fenállását. Ezen állam sarkelvei homlok egye-

nest ellenkeznek Európa igényei s politicai szükségleteivel.

Európa politicai szabadságon és a kormányok despo-

tismusának elnyomásán törekszik, — s Törökország a

megtestesült despotismus maga.

Európa a nemzetiségek elvének keresztülvitelét

óhajtja, — még Törökország csak ezek elnyomása által

tarthatja fel magát.

Európa a haladás és civilisatio személyesitöje akar

lenni, — az Izlam alapelve pedig kizár minden elre tö-

rekvést.

Az utolsó keleti háború óta többször mondatott, hogy
Törökország reform ösvényére lépett, mi azonban mer
képtelenség Törökország államszerkezeténél. Valóban pe-

dig eddig csak a diplomatia vala támasza a roskadozó

portának, mely a török birodalom fenmaradását az euró-

pai politicai egyensúly tekintetébl tartá szükségesnek,

nem tudván a nagy hatalmasságok a történend osztályon

megegyezni.

Francziaország Egyiptomra, Anglia Syriára tekint,

míg Ausztria és Oroszország vágyainak köztárgya maga
az európai Törökország ; Poroszhon mint nem tengeri ál-

lam és ennél fogva a keleti ügybei beavatkozástól több

kárt, mint hasznot várhatván— s e mellett Németország-
ban! befolyását is csak csökkenthetné, — nem esik szá-

roitás alá.

Franczia s Angolországra legjobb esetben is kétes,
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vájjon felül mulná-e a nyereség az evvel egybekötött ál-

dozatok nagyságát és a gyzelmek következményeit, me-
lyek a fanatikus népek felébresztett gylölete s a folyton

féken tartandó lázadások , s még inkább a többi hatal-

masságok féltékenj'sége által reájok háromolhatnak s a

két hatalmat örök harczba keverhetik ; még Ausztria és

Oroszországnak a geographiai helyzet is kedvez. Mit jól

tudva a párisi s londoni cabinet el nem mulasztja e két

hatalmát keleteni tervei kivitelében mindenkép megaka-
dályozni.

E tekintetben a párisi béke is elég világosan nyilat-

kozott. — Azonban a török birodalom halálórája el fog

közelgeni és Oroszország lesz valószínleg a kelet kér-

désének megoldásánál legbiztosabban czélt érö;mert még
Ausztria aggresiv hatalma a többiek ellenében lehetet-

lenné vált : Oroszország nem csak hogy ers és kifelé

ellenállásra képes ; de legnagyobb elnyben áll azon

faj és vallásbeli rokonságnál fogva is, melyei Török-
ország sláv népei az orosz birodalomhoz közelebb füzv ék.

*

De tekintsük röviden Ausztria államjogi belviszo-

nyait, és ezeknek mivé lett fejldését a bécsi congressus

óta ? hogy lássuk a bens viszonyok állását, és ebbl a

helyzetet.

Itt azon elvnél fogva : „qui bene distinguit, bene

docet" — külömbséget kell tennünk a német, szláv tarto-

mányok és Magyarország közt. A német tartományok az

absolutismus édes gyermekei s neveltjei; még a szlávok

és Magyarország annak mostohái, ezeknek verkben lé-

vén a tle idegen nemzetiségi separatismus és történeti

jogosultság. Még az elsket az atyari szorosan fz köte-

lékek nem engedek teljeskoruságra, s igy önfejldésre

jutni ; az utóbbiakban a szerzeményi jogaiknak csorbi-

tása viszhatást szült, és ellenzéket támasztott.

Csehország, Morvában és Sziléziában, de a Magyar
korona országok szláv-ajku népeinél is a szláv elem, és

szellem felemelte fejét, s különösen Csehország napról

napra inkább érzi magát kijelelt és hivatottnak, saját ön-

álló nemzetiségének érvényt szerezni ; és faji ereje ér*
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zetében növelíszik az idegen nemzetiségi uralom alóli

emancipatio utáni vágya is.

Hogy Ausztriában szláv czél létre jött, mely a német

egyesités ellen és egy nagy dunai Slavia eszménye mel-

lett dolgozik : kétségtelen ; söt még a bécsi bureaucra-

tiába is beférkzött. Innét magyarázható azon elvitázhat-

lan tény, hogy az osztrák udvari és állam szolgálatban

annyi szláv szellem férfi volt s részben van, és az osztrák

bureauknak nagy része csehekkel volt betöltve, kiknek
raj/ása a lefolyt utolsó évtized alatt hazánkat is érezhe-

töleg lepte el ; s maga a Bécsben felállitott tudományok
cs. k. academiája munkálatát avval kezdé, hogy pá-
lyázásra tzött ki egy „^cr9(eid)cnbc fíaDifc^c ©ramma-
tif-át." -

És miként KoUowrat a Slavia nagy mesterének te-

kintend : ugy egy „Oicic^ 3 rátának" a „moriamnr
pro rege" nem régen ügyes phrasisként a szlávok nevé-
ben utánzott felkiáltá>:a, nem annyira az „cinbeitlic^C

Dcj^rcíc^" integritása mint a slavismus iránti féltékenység

nyilatkozata vala, mely az eddigi prágai koronázásnak
is nem sokára nagyobb jelentséget fog költsönözni

akarni.

Galliczia, hol k iolthatlan az idegen kormány iránti

ellenszenv, s a lengyel-függetlenség utáni vágy, kivált

az 1831 -ki véres catastropha óta földig sújtva, hallgatag

és váró ellenzéket képez.

Magyarország 1825 óta a reform terére lépvén,

itt folytonos és heves csatákban állottak a fontolva haladó
és az ugy nevezett szabad elv pártok. Széchenyi, ki

könyvei és gyakorlati tettei által akart szellemi eszme-
forradalmat elidézni „Hitele által 1830-ban hadat üzent
az elavult múltnak, s a régi sarkeszraéket fcntarthatla-

nokká tette, ezen átalakulástól feltételezvén a nemzet jö-

vjét." Ha magunkat úgymond, ha a jogviszonyokat,
melyeknek változtatása tlünk ^úgg és a birodalmi érde-
kekbe sehogy sem ütközik, — gyökeresen reformáljuk
megmentve és felvirágozva leend a haza.*' Az 1840-diki
országgylés végnapjain egymásnak kezet nyújtottak a

pártok 8 a kormányt a reform ösvényére vezérlék.

4
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IftM. A nemzeti" legitimitás e törekvéseinek lön eredmé-

nye : az 1848-ki alkotmány s a nemzetnek 12 évi passiv

magatartás után, éhez a jelen krisis napjaiban! páratlan

hu ragaszkodása.

S mig Ausztria eként bell saját népei ragaszkodá-

sát megingatta, teljes öntudatra ébredt s ellenséges nem-
zetiségek egyvelege lön, melyek semmi közös kapocs és

serami életers intézvények által egybe nem íüzvék és

küls káros befolyásoknak mindinkább kitétetvék; kifelé

pedig hatalom, tekintély és befolyásban süllyedve az eu-

rópai nagyhatalmak közti állását csak az si hagyomá-
nyos kegyelet — és a politicai egyensúly követelményé-

nek köszönheté, egy szóval még erkölcsileg annyira sü-

lyedt, vájjon növekedett-e anyagilag?
Európa legtöbb — mondhatni minden országaiban a

népek anyagi jólétére és pénzügyi viszonyaira a legüd-

vösb befolyással volt a hosszú ideig élvezett béke, áldá-

saival ; a tkék gyarapodván a nemzet-gazdászat minden
ágaiban gyümölcsözkké lnek, és ha a felosztás tekin-

tetébl maradt is itt ott kívánatos hátra, a termelés ne-

mei gyarapodvák , és mind nagyobb emelkedésnek és

gyorsabb lendületnek néznek elébe, — a közhitel szilár-

dult, a pénzügyek javultak, az államadósságok terhe csök-

kent, és a közügyek kezelésének költségei, az évi adók,

ha nem is számra ; de a közben emelkedett nemzeti va-

gyonosság arányában mérsékeltebbek lnek.

.u'r/aíA.ngolország, háborúi és a legtávolabb világrésze-

keni nagyszer vállalatai, és kezdetben közlekedési köz-

lönyök hiányossága, és bels gazdasági viszonyai mellett

is, képes lön adóját évenkint harraincz, államadósságát száz

millió sterlinggel lejebb szállítani. Anglia sokkal tartozik;

de önmagának adósa. — Francziaország, mely legyzi-
nek hadiadó fejében két milliárdon felül, és a kivándor-

lottaknak kárpótlásul egy milliárdot vala kénytelen

fizetni, e mellett három éven át fél Európa hadait földjén

eltartani, melynek véres sebeket kellé kipihennie, mélyen
sülyedt hitelét emelni, és tönkre jutott hajóhadát újból

teremteni — adósságát ugyan négy milliárddal növelte,

de a törlesztési alap több mint egy harmadának birto-



kában van. — Poroszország államadósságát egy harmad

részre csökkentette, daczára a sajátságos viszonyoknak,

melyek útjában állottak — eltekintve a többi kisebb ál-

lamoktól, melyek természetesen nem részesültek azon

kitüntetésben az európai béke rei lehetni, és ennél-

fogva annál biztosabban lehettek önjavukuak elraoz-

ditói. —
És Ausztria? 1815-ben a? európai élethalál harcz

befejeztével csak 272 millió ezüst forintnyi államadós-

sággal volt terhelve, melynek évi kamatjai 4 milliónál

többre nem ment de mely egy 25 éves békeáluásai alatt

1840-ig:

A régi adósság hátralék tevén : . . 260 milliót

(azaz reális értékben 204 milliót)

Sorsjátékkal átruházott régi adósság: . 120 „

Uj adósság a már lerótt levonásával: . 441 ,,

Forgó adósság 40 „

A nemzeti banknál 160 „

1021 milli-

(>ra rúgott, éhez levén még számítandó a 40 milUo éye^r
kinti kamatösszeg. Ez volt az anyagi eredménye egy di-

adalkoszoruzott Ausztriára nézve a hosszú békés idüí^zak-

nak, mely az 1848—1849 forradalmi, és a késbbi fegy-f

veres neutralitás mozgalmai közbejöttével egy Bach kor-

mány alatt 2500 millióra emelkedett. ^- j j,, ,,,,

A nemzeti adósság névszerinti értékben négyszerte

bens értékben nyolczszorta növekedett, — az évi ka-
matfizetéseknek terhe pedig tízszeresnél több |ün, id^

nem száinitva a nevezetes közerkölcsiség és gazdasági

szempontból oly káros lottó kölcsönöket, melyek a kor-
mány által az utolsó évekig tétettek, és melyek ugy szóll-

ván átaljában semmi hasznot nem hoztak. S nem kevésbé
aggaszthatja az államférfit, kinek szivén fekszik \'v- -ria

sorsa, s jövje — nyomasztó államadósság » ^ ''^^

annak folytonossága és rendszeres növekedésQ, ^^ sza-

poritása.

S mi okozta mind ezt ? Nem más minthogy : Ausz-
iiia a felizgatott nemzeti kö^íszellem erejével Jegyzvén

4*
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ellenét, mintegy ön erejére lévén féltékeny , önmagát

fosztá meg attól, a fel nem hagyott ádáz centralisaló

törekvése által, mely a szépen fejld nemzeti erk re-

ményzöldjét csirájában volt elfojtanoó ; csakhogy mi a

XVI-ik és XVII-ik században ervel s erszakkal nem
sikerült, a XVIII-ban Mária Therézia és Il-ik József

korában a nemzetiségbl kivetkztet sima Kaunicz mo-
dorral majd eléretett ; az a XlX-dik században politi-

cai csellel alkalmazott név és nevezettel, (nomenclativ)

egy szétágazó bureaucratia hálózatával szándékoltatott

létesitetni.

1806-ban vette fel I. Ferencz az osztrák császári

czimet, mely minségben nem csak Napóleon császár által

a pozsonyi békekötés, és az 1809-ik évi bécsi béke XIV-
pontja ime szavai szerint is : „S, M. L' Empereur dés

Francais, Roi d' Italie Protecteur de la confederation du

Rhin, garantit 1' integrité des Possesions de S. M. L' Eoi-

pereur d' Austriche , de Roi d Hongrie" etc. elismerte-

tett; de az 1815-ki bécsi congressus által is biztositatott.

E congres s azon okiratában,— mellyben az európai

souverain fejedelmek mind személyes, mind tárgyilagos

jogviszonyai megállapitvák, s az államok rendeztetvék,

— s mely igy kezddik : „Les puissances, qui ont signé

les tractes" etc. 121 czikkben 1815-dik évi június 9-én

az illetk aláirásával szentesitvék, — Magyarországról,

és ennek királyáról szó sem lévén, ennek jogi független

állása sértetlen maradt ugyan ; és még is hogy Magyar-
országnak a monarchia ausztriacábai bekebelezése már ek-

kor czéloztatott, kitnik még Ferencz királynak, az osz-

trák császári czim felvételét a magyar országos törvény-

hatóságokkal tudató 1816-ik september 7-kén kelt de-

cretumából.

A decrctum ime szavai : „Germanicas e convero

provincias Nostras, et imperiales ditiones, in Unione

sua cum integro austriaco status corpore, ut Imperátor

Aufltriae ad eum felicitatis, et prosperitatis gradum per-

ducere adnitimur
,
qui scopus omnium desideriorura no-

strorum nullo non tempore futurus est" valának azon

finom szállal a diplomatiának, melyek Magyarországot
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Ausztriával, fúggetlenségét aláásó reális unióba valának

hozandók.

Mert habár a magyar korona országai tí>rvényeink

koronázási hitleveleink s a „pragmatica sancíio" értelmé-

ben „austriacuiü status corpus"-nak nem nevezhetk, e

decretum által még ivS benne értetni látszanak midn a

német tartományoknak az egész osztrák államtesteli egye-
sülésérl uniójáról szóll ; mert ha nem a német tartomá-
nyok, melyek teszik ki tehát a testet, melyhez ezek csa-

tolaudóknak mondatnak ?

És a püliticai életbe által ment ezen nevezet „ausz-

triai birodalom" „osztrák császárság" „osztrák monarchia"
„osztrák hatalom" sat. lassankint azon politicai tényálla-

potot idézték el, mely minden alkotmányosság, és fleg
a magyar állami önállóság romjai felett az osztrák abso-
lutismus kényuralmát, és evvel a közszellem helyébe lé-

pett költséges bureaucratiat volt megállapitandó.

Ezen tény állapot tette a törvényesség terén elbb
oly független Ausztriát a bels és küls esetlegességek-

tl fiiggövé és ezektl alapjaiban megingatottá.

Hatalma pedig eként csupán anyagi támaszokra szo-

rítkozván, végre ezeknek is ki kellé merülniök.

De Ausztria nem tágított. Midn Miklós czár felbo-

szankodva a bécsi cabinet által keleti politcája ellenébe

gördített akadályok felett Metternich berezegnek éles

szavakban fejezé ki e felett kedvetlenségét ; eként vála-

szolt az osztrák állam canczellár gróf Krasinzkinak

:

„Ausztria soha és semmi feltétel alatt sem
változtatja meg systemáját. Én minden újí-
tásnak ellensége vagyok és nyíltan beval-
lom, hogy én többel tördöm a jelen veszé-
lyével, mint a jövvel. Egyikkel kell ha-
ladék nélkül foglalkozni, a másikra még
ráérünk. Ha a szerencsétlen végzet akarná,
hogy Ideologok és üres fk szabjanak Eu-
rópának törvényt, bizonyára mondhatom:
Ausztria lenne az utolsó hatalom mely ta-
gi t a n a."

YjS azon férfiú, ki ezen büszke és hajthatlan szavakat
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Qiondá, nem késett ezeket harmincz év alatt borzasztó való-

ságra emelni, úgymond egy német koriró is a „Presse"-ben

kinek szavaival itt élek ; ö vala ki Ausztriát az európai

mozgalmak közepette elszigetelé
,
és haladásának szár-

nyát szegé. Ausztria határain tul a szabadelv eszmék
félvilágot forrongásba hozták, és lángba boriták. Az al-

kotmányosság elve gyzött, romba dltek trónok s uj

államok emelkedének ; de Ausztriában egy atyáskodó

kormány alatt borzadályt gerjeszt csend és apathia ural-

kodott. — Itt vétekké ln a gondolat, s a tudat iszonyú

gyanút ébreszt. A Metternich politica zárvonalt húzott

Ausztria közül, mely a birodalmat a szabad elvüség min-

den mételyétl megóvandó vala. Minden politicai öntu-

datra ébresztés a sötét börtönök kínaival lön irgalmatla-

nul fenyítve, — minden eszme csirát egy tekintet nélküli

censiira nyügözé le. Egy mivelt s a korral haladni tö-

rekv embernek mintegy lelánczolva kellé magát Ausz-

triában érezni, és a Metternich rendszernek önkényessége

napról napra inkább nyilvánult minden szellemi élet el-

nyomása s dlésében. — Ausztria röghöz kötött paraszt-

ságával, agyon kínzott értelmességével, tengd városi

polgárságával, és elszegényedett aristocratiájával, — ausz-

tria patriarchális- despoticus,- minden haladást agyonzúzó
nehézkes államgépezetével a mivelt világ gúny és rémü-
letének lett tárgya. Es nem lehete csodálni hogy azon

állam népei, melynek ezen kormány alatti boldogságát

Metternich bérencz- journalistái a külföldi lapokban oly

/orron hirdetek, más nemzeteknél csak szánalmat, vagy
megvetést ébresztenek."

Ezek valának okai, hogy még az 1789-ki franczia

forradalom következményei az osztrák birodalmat érin-

tetlenül hagyák ; a párisi 1847-ki február események itt is

viszhangra találtak.

Ily iszonyúan lealázó vala Ausztria helyzete, midn
az állam kanczellár, ki még nem rég önbizalomteli monda:
„Ausztria soha és semmi feltétel alatt nem változtatja

meg rendszerét, 1847-ik év mártius hó 13-án az állam

kanczellária tanácsteremének mellékszobájában íróaszta-

lánál ülve, az alsó ausztriai rendek házának udvarán

i



tüntetéseket megszüntetend : a 8ajt<5 szabadságot Ausz-

triában is íbrmulázni kénytelenitetett. Az utczákon hala-

tott sajtószabadságot és nemzetiséget követel tomboló

1 felkiáltások, megtörék Metternich berezeg minden kö-
vetkezetességét ; ki most biii kísérleteket tön azon rend-

szer megváltoztatásán, melynek visszavonhatlanságát oly

sokszor hirdette. í •

I De ha összedl az alap, össze kell dlni az épületnek

is. Midn az utczákon a nép lövetek és hullámzó nép-

tömeg tölte be a piaczokat. az államkanczellária csarno-

kában megjelenik egy küldöttség élén Bach a néptribun,

s íbnhangon e szavakkal szóUi íja fel visszalépésre Metter-

nichet : ^M^g csak öt perez — öt perez ésrai-
ért sem állok j ó t" — S Metternich visszalépett, rend-

szerének hajótörést szénvédése által lett megszégyenitetését

a diplomatia nagy jelentség phrasisainak íátyolával

fedvén. Azon államféfiu, ki azzal dicsekedhetek ; miszerint

egész életét a liberalismus elfojtására és a forradalom le^

küzdésére szentelte, — moít egy néptöredékkel szemben,

veszté el álláspotját. — Azért történt-e ez ? mert e nagy
napon a felébredt közszellem nyilvánulásának leverésére

hiányzanak az eszközök ? Bizonyára nem. De elérke-

zett a népek sorsa felett határzó azon válságos perez,

^ melyben a társadalom minden rétegeit csak egy érzelem

p az ellenzék szelleme hatá át ; mindenki egy átokkal súj-

tott rendszer ellen szövetkezett, s a lenygözött szabad-

ság forradalomban tört magának utat.

Azonban Metternich bukásával nem vala a szabadság

és ujon születés-müve végrehajtva. • a

A nagyszer mesterileg rakott épület, mely alapjai-

ban megrázkódtatva lön, és nagy robaj[jal omlott Össze
;

omladványokkal és romokkal fedé a területet.

A birodalom minden népei alkotmányt követeltek
;

de nincs példa reá a történetben, hogy egy államban kor-

látlan despotismusról alkotmányos rendrei átmenet min ien

harcz és küzdelem ; véres reactiok és nehéz próbáitatá-

sok nélkül létesítetek.

így történt ez Ausztriában is.

Elébb a Metternich absolutismus, utóbb az octroj*



rozás az 1848 — 49-ki nemzetiségi és mind kett el-

lenébe a történeti jogosultság reactioit idézte elö
;

Olaszhon, Prága, Bécs s hazánk is a forradalom színhe-

lyei lnek.

És ezek közepette emelkedett a liberalismus színével

festett anyagi erk megfeszítésével — ismét aBach
absolutismus; — mely a mártiusi remények romjain

felépítve 11 évig még súlyosabban nehézkedett ausztria

népeire ; de fleg árva hazánkra, — mint az ezt mege-
lz partriarchalis kormány.

Ausztria népei csak pillanatig láthaták az igért föl-

det ; de kiolthatlan volt bellök annak birhatása utáni

vágy. A jog öntudatának erkölcsi és az olasz

hadjárat catastrophája, a villafrancai béke végre teljes

diadalt arattak az absolutismus vég kísérletei felett; mely
a szabadelvüségnek magadá magát.

Az igazság ügye erkölcsi erejének az anyagi hatalom
feletti gyzelmét hirdették : a reform ösvényére lépett

osztrák kormány 860-ik évi october 20-ki diplomája, az

8Cl-ki február 26-dik pátens, valamint maga az osztrák

császárnak a birodalmi tanácsot megnyitó 1-s májusi

trónbeszédeis, melyben— úgymond—Ausz tria j ö v öje
biztos; mert alapja a népek szabadsága!

VU.

Eként kifejtvén — mivé lett Ausztria küls és bels
hatalmát tekintve erkölcsileg, s mivé sülyedt anyagilag

a centralisálü bureaucratia kormánya alatt : azon kérdés

támad lelkünkben, vájjon lehet-e egyátaljában Ausztria

jövjét biztosítottnak tekinteni a jelen reform intézkedé-

sek által és a február 26-ki pátensben kimondott s a

május 1-ki trónbeszédben megállapított elvek szerint?

Szerintünk nem; „quia vestis non facit monachum"
mert Austria más színt, de nem más szellemet öltött. Mi
öt a jelen krisis örvényére vezette, a maga ellen ébresz-

tett s folyton táplált bizalmatlanság nem sznt meg a

Felség kitüntetett legszintébb jó akarata
mellett sem; mert kormánya politicájának pallíativ



jellege félrrismerhetlen napjainkban is; a centralisalö tö-

rekvések, melyek eddig az absolutismiis ösvényén mköd-
tek, most az alkotmányosság színével s terén folytattat-

nak, és birodalmi tanács által létesítendk. — Es

a februári alkotmány alapeszméje csak a pillanat nyugal-

ma utáni kapkodás — és nem a kor méltányos reform

követelményeinek lenyomata; a válság perczében pedig

félszeg intézkedések positiv üdvöt nem hozhafnak, — és

a bukás szélén álló bankár nem menti meg magát buká-

sától váltói mognyujtáisával s csak késleli annak annál

biztosabban leend bekövetkezését.

Eddig a lefolyt gyászos 11 év alatt az

uralkodó parancs szava szabott törvényt;
most az országgylések, a birodalmi tanács,
az egyes országok királyai, s az ezek felett

álló és velk egy személyben egyesült csá-
szár képezend a törvények létesülésének
fokozatát a monarchiában.

Az nem tarthatá fen magát; mert puszta tény álla-

pot vala; ez nem tarthatja fen magát; mert bár jogálla-

pot nevét viseli ; de melynek nem alapja a jog, — nem
a legitimitás.

A jogegyenlség szent alapelve az észjognak ; s ezt

hirdeti a február-alkotmány is ; de midn áta Íjában a

jogegyenlség elvét mondja ki, viszonylag (relatíve) jog-

egyenltlenséget idéz el ; jogokat adván egyoldalulag

tehát önkényt egy résznek, melyei elbb az nem birt ; a

másikat pedig kétoldalulag megállapitott vagy is szerz-
désileg szerzett jogoktól fosztván meg és igy jogtalan-

ságra alapítván a jogot, az alkotmányt s ma-
gát az állam jövjét mi: képtelenség.

Mert a nemzetek jognélküíiségére , vagy is az abso-

lutismusra alapított kormány, melynek még is az anyagi

er adott nyomatékot nem tarthatá fen magát ;
— mert

hogy nem tarthatá fen, ezt tanúsítja maga Felségéuek
az alkotmányosság ösvényérci lépése: — hogy állhatna

fen egy alkotmányosnak nevezett állam, melynek sem az

anyagi er, sem a jog nem alapja. Az els nem, mert kü-
lönben nem volna alkotmányos ; a másik sem, mert nyíltan
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megtagadja a magyar nemzetnek a „pragraatica sanctio,"

1790-iki s 1848-iki törvények és királyi hitlevelekkel

biztosított függetlenségi jogát, politikai, és
területi egymással karöltve járó integri-
tását.

Vili.

tiíc De hát mi módon szabadulhat meg Ausztria a jelen

krisis állapotjától ? miként lenne segíthet azon dishar-

raonia szülte bajokon, melyekben az állam élete oly sor-

vasztólag szenved ? vagy elenyészett-e már minden re-

mény az orvosláshoz ? végbomlásnak indult-e már a

hajdan oly dics osztrák hatalom.

Kisértsük meg e kérdésre röviden meg felelni.

Tekintve Ausztria erteljes és jövt igérö népeit,

nem lehet kétségbe esnünk. De gyökeres és gyors orvos-

lat szükségeltetik, törni kell a múlttal, uj elveknek, más
szellemnek kell a kormányt áthatnia, és csak ezekben

keresni üdvöt — szabadulást.

Azon id lejárt, midn a népszám — és a rendelke-

zés alatt álló katonaság és hivatalnok sereg tévé ki az

állam ert, — nincs már a szuronyokban a hatalom ; csak

egy van mire a kormány támaszkodkatik, s mi jövjét

biztosithatja, s ez: ha a fejedelem bir magának
tekintélyt szerezni^ ha mellette van a köz-
szellem s érzelem, — s azon közmeggyzdés, hogy
csak népe javát akarja, s a törvények sértetlenségét czél-

lozza, melyeknek részben ö alkotója s re. Sem szeretet

sem félelem csupán, nem szilárd kapcsai már a nemzet

és fejedelem közti viszonyoknak ; hanem a törvényesség

és törvényes fejedelem iránti tisztelet, — mert a népek

férfiakká lnek, és csak gyermek fél, az ifjú szeret, s a

férfi tisztel — úgymond a jeles Börne.

Ausztria jövjének biztositéka: egyedül
a birodalmat alkotó nemzetek jogviszonya-
inak a „suum cuique" alapelv szerinti ren-
dezettségében keresend.
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Mely c<ak kettrts irányban : i) Ma »ry arország
nakaa örökös német- szláv tartományok-
ka 1 i „p e r s o n a l unióban," vagy 2) az osztrák
birodalmat alkotó országok s tartomá-
nyoknak a magyar korona alatti egyesülé-
sében találhatja kifejezését.

Melyik üdvüscbb ? Ha Magyarországnak az ural-

kodó házzal kötött szerzdés, s az 1715, 1741, 1790 és

1848-dik évben szentesitett, s az önkény által felfüggesz-

tett alap törvényei ismét hatályba lépteítetnek, ha az or-

szág kapcsolt részeinek Horvát, Tötor^zág, Dalmáthon,

Fiume 8 az 1848-ban egyesült Erdélyország képviselte-

tése által országgyléseink épsége helyreállitatik , ha a

közadó és katonaállitás kérdései, s minden közügyek az

országgylés, és nem a birodalmi tanács által lesznek

tárgyalandók ; ha az esküdtszékek, s a sajtószabadság

visszaállitatik, a parlamentaris kormány, s felels mini-

sterium életbe léptetik, s az absolut kormány minden

még fenlévö következményei s folyamatjai megsemmi-
síttetnek ; szóval ha Magyarország önállósága, független-

sége — politicai s területi integritása biztositva leend :

a dualismiis képében igazságos örökségen megosztozott s

kielégített testvérpárként álland personal unióban egy-

más mellett az osztrák császár s magyar király;
amannak Bécs, ennek Buda-Pest leend székhelye, mert

mind kettnek közös anyja : a 137 éves „pragmatica

sanctio."

S a kielégített két fél közt helyreállított bizalom

meghozhatja gyümölcsét : a közös boldogságot.

De az osztrák államférfiak vakságukban Magyaror-
szág personaluniojában az egységes birodalmi hatalom

végfelbomlását, a had és pénzügy átengedésében az állam

élet ellen irányzandó trt vélvén kezökbl kibocsájtani,

8 a német -szláv tartományoknak laza kötelékét ha-
zánknak beékelése által hivén szilárditni, — nem egy
könnyen hajlandók Magyarország önállásának elismeré-

sére; 8 ha a közszellem erkölcsi hatalma által engedni is

késztetnének, valószínleg nem hiányzanék bennök az

akarat, az adott jogot kicsikartnak és adandó alkalom-
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mai visszveendönek tekinteni, olyannak mondván az V.

Ferdinánd koronás király által szentesitett 1848-ki tör-

vényeket s a két ország közös óhaja folytán létre jött

Erdély-iiniot is. í]s az osztrák-repressiv politicáju mini-

sterium és a magyar szabadelv kormány közt, irányza-

tuk különbfélesége folytán könnyen uj viszály magva
hintethetik el, s a viszályból ujabb baj fejldhetik.

Mert a magyar hadügy-katonát, a pénzügy-minister

pénzt bizonyára nem fog adni, s a magyar külügyek or-

szágiára semmi hatalommal nem lépend szabadságellenes

alliancera, sem Lengyelország leigázására, sem Olaszhon

egységének hátrányára, sem Németország szabad kifej-

ldése meggátlására.

Hasonló az osztrák kormány-rendszer, azon sokkal

biró még is szegény úréhoz, ki, kéjpalotájában ügyei fe-

letti közönyösségében heverve, egész gyönyörségét ura-

dalmai kiterjedettségében, palotájának fényében, dísz-

kertjének meleg ágy és üvegházban felnevelt rövid életet

Ígér virágokbani bvelkedésében találja, mit sem gon-

dolván avval, hogy földjei parlagon s telekkönyvei adós-

ság terhetten hevernek.

Magyarország nem kivan mást, mint 800 éves sza-

badság fájának , anyaföldjén alkotmányos ég alatt füg-

gctlenüli fejlödhetését; Ausztria minden áron reál uniót.—

Forditsuk meg tehát a dolgot.— Fektesse hát AusztriaMa-
gyarországra súlypontját ; hagyja el az absolutismus

szükfalait, melyet a szabadság napja soha sem melegitett

;

fordítsa el szemeit a vashalom ollójával megnyirbált mes-

teri fasoroktól, s a tarkaszinü szemfényveszt, de kely-

hökben mérget tartalmazó szép virágszálaktól ; lépjen a

nyílt szabadság földjére ; hadd buzogjon ereiben minden

népei javáért az igaz atyai szeretettl pirosló vére ; le-

gyen a hófehérség szinte szándékának jelvénye s f-tá-

masza, reménysége a magyar alkotmányosság zöldje: s

az egység Ideálját nem csak alkotmányosan, de törvénye-

sen is elérheti.

Alkosson egy nagy magyar birodalmat,
melynek székhelye legyen Buda-Pest s megmentve és

virágzó leend a trón, s birodalom.



II

Fcrencz császár belátván a németbirodalmi császár-

ság fentarthatlanságát, errl önkényt lemondott , s lön

osztrák császár. — S evvel nagy lépést tn, mely öt az

1815-ben a halalom polczára emelé; mert a közszellem

akkor mellette volt De ez mindinkább az osztrák csá-

S7árság ellen fordult; mert téveszté hivatását, s most egy

birodalmi tanács a népeket, nemzeti szabad fejldésüket

akadályozó m()don kötend össze. — A lovagias Ferencz

József császár, saját dynastiája érdekében s a kor-szel-

lem élére állva, cserélje fel az osztrák császári koronát

szent Istvánéval , amannak kölcsönzött fénye Magyar-
ország nélkül, — miként a nap feltüntével a holdé, —
ugy is elenyésznék ; még szent István koronájának suga-

rai a birodalmat — minden népeire áldást hozólag körül

sugároznák.

Nem kisebb, de bizonyára nagyobb leendene a ma-
gyar királyság tekintélye a császárságénál ; mert mi a

magyar királyi fölség jogczime: a nemzet
s király közti szerzdés; s mi a császári
felség jogczime: a feltétlen uralkodásból
kifolyó legfbb hatalomnak, az európai
souverainek általi elesmerése s biztosi-
t á s a.

Ha felsége a császári koronát a mag}'arnak áldozza

fel mit sem vészit, s megdicsül ; ha a magyar koronát

a császárinak rendeli ali , mindent vészit s elmerül. —
Amaz 56 év lefolyása alatt rang, bibor, és gyászon kivül

vajmi keveset eredményezett ; a magyar szent korona pe-

dig melyhez nyolczszázados kegyelet köté egy nemzetei

ugyanannyi éves államéletnek vala kapcsa, s palládiuma.

Amaz jelvénye csak egy eszményi, kivihetlen birodalmi-

egység- chimaerának ; a magyar korona egy a civilisatio

bajnokává avatott nemzet a keresztény hitre térésének

és államéletbe léptének szentesitöje. — És bizonyára

nem leend dísztelen a császári koronát a magyar királyi-

val — melynek legtöbb szerencséjét s dicsségét Ausztria

Í8 köszöni — felcserélni ; melynek els koronás fejedelme

szent István egy 800 éves alkotmánynak veté meg alap-

ját ;
s jeles utódi közt egy szent Lászlót a fövezérséggel



tisztelt még'alíeresztes-had— dcmely kitüntetést népe ja-

váért el nem fogadta;— egy Kálmán felvilágosodottsága sa-

ját korát, és sok korunkbelit túlhaladá; az aujon RobertKá-
roly, Nagy Lajos s ílunyady Mátyás pedig Magyarországot

az európai nagy hatalmak közé emelték, s Budát és Vi-
segrádot a diploraatia s miveltség gyülpontjává tevék.

De taglaljuk államjogi jelentségét a

magyar birodalom fogalmának ellentétben
Ausztriával áltáljában és különösen az

osztrák birodalmat képez egyes orszá-
gokkal.

j.Oestreich" csak puszta elvont elnevezés, mely sem-
mi nemzet, ország vagy nemzetiség öszfogalmáv^al nem
í)ir — csupán önkényszerü elnevezése lévén több hetero-

gén elem nemzetiségek egyetemességének. Vannak né-

metek, szlávok, románok és magyarok, kik összesen al-

kotják az osztrák császárságot. — De Oestreich, ausztria,

osztrák nemzetiség, mint mindnyájukkal közös fogalom

nem létezik ; ha csak az egynehány mértföldnyi földte-

rület Bécs körül annak nem vétetik ; nincsenek arra sem
rokonszenvi, sem százados egység, és nagyság emlékeink

történeti kapcsai. Ausztria története kicsiny és szegény,

mely alig beszélhet 200-ados államiságról, elébb csak a

német birodalom általános történetének kiegészít részét

képezvén. De sem népszám sem értelmiség, sem gazdagság,

legkevésbé politicai érettség tulnyomöságával nem bir

Ausztria föherczegsége a többi koronaországok felett,hogy
ezeket csak valaha is absorbealhatná ; mert az absolu-

tismus nyomása, melynek székhelye vala, eltiprotta az

önkifejlödés lehetségét is.

Ha a franczia Francziaország nevét emliti, teste s

lelke emelkedik s élénk szavakban hirdeti gloireját, mely

nagy és fényes tettekben nyilvánul ; az Angol büszke ki-

rályára, s miként Roma polgára a barbárok királyaira

megvet leg néz más nemzetekére ; az orosz anyagi ereje

öntudatában s nagy jövöhözi bizalmában emeli fejét má-
sok felett s Brennusként bizton teszi kardját a mérlegre;

— mily kicsinynek kellé ekkor egy osztráknak , mely

pévhez még is egy birodalom van kötve — önmaga eltt
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feltünnie,kimindezel? híjával lévén, nem birt más büszke-

séfforel mint a veres frakk a kamarás és Hoí'rathéval, rae-

lyen túl vágya eddig nem terjedhetett, — scsak most kezd

emelkedni. — Magyarorazág nem puszta elnevezés, mely

ösz-fogalmát képezi a királyi korona alkotmányos sán-

ezai közé bevett nemzet- és népiségek területi éspoliticai

rüggetlenséggel biró államegységének. A magyar király-

ság alapelve : a törvény eltti egyenlség, s polgárok

közti testvéresiilcs, és szabad fejldése minden a magyar
korona sugaraitól körülözönlött, s ennek egysége alatt

álló népességek és vallás felekezeteknek : s ennélfogva

vonzervel bir ; mert elnyomással nem veszélyeztet, s a-

ját garantiája lévén a szabadság. Magyaror-
szág története nagy és gazdag eseményekben, melyek ál-

lani életre valóságáról tesznek bizonyságot, melynek er-

kölcsi erején byzant ármánya tatár hordák és ozmán
vadság anyagi hatalma megtört, s megmenté önmagát,

meg egész nyugotot ; de anyugottól is önmagát
és a keletet. És nem csupán az alkotmány szálai által

egybefiizött népszára többsége, területének nagyobb ki-

terjedettsége, természeti gazdagsága,és financziális elnyé-
vel fogva, bir a Magyar-birodalom fogalma. Ausztria fe-

letti túlnyomósággal ; hanem fleg azon erkölcsi hatal-

mánál fogva, minvel csak egy Angolország dicsekedhe-

tik ; mert még Ausztriát csak a diplomatia alkotá, Ma-
gyaroszágon a fejedelmet s nemzetet egybeköt isteni

frigy, melyet sz. István jobbja jelölt és a ma-
gyar mindig hiven követett ; a legitimitás.
Az felbontható pusztán az európai ügyérdekek állása

egyszer változtával, — miként felbontani igyekeztek a

„pragmatica sanctiot" is, magok az azt garantirozó feje-

delmek : ez felbonthatlan, mit nem csak annyi század, és

Mária Therézia és Ferencz kora tanusit ; de fleg a le-

folyt nyomorteli évtized utáni passiv magatartása a nem-
zetnek, mely a törvénytelenség ellen is csak a törvényes-

ség védpaizsát használta és evvel legnagyobb politicai

érettségének adá bizonyítványát.

Békében Alcibiadessé, harczban Catová teszi

a magyart hiúsága; >--^ hódol a ragyogó aranynak és
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gyémántnak; de aranya szent koronája, gyé-
mántja megtörhetlen honszerelme.

S tekintsük most az osztrák monarchia egyes orszá-

gainak, s tartományainak statusjogi állását és látni fog-

juk, hogy Magyarország bir a legszilárdabb alappal s itt

legersebb az uralkodási jog.

Lássuk tehát, hogy áll a dolog a német, szláv örökös

osztrák tartományokban, hogy Lengyel és Olaszország-

ban, és miként végre Magyarországon ?

Az ausztriai Jiémet örökös tartományok az 1815-iki

bécsi congressus LIIL czikke szerint, a német birodalom

fölbontásával létre iött n-nnet szövetség kieg-észitö része

s tagja, melyek felett ugyan független souverain jog biz-

tositatott a Habsburg fejedelmeknek, és az ausztriai tar-

tományoknak álladalraasitása. Azonban mint a német ál-

lam szövetség tagjainak miként megvannak jogai, meg-
vannak kötelezettségei is. És habár az 1820-ik u. n.

Schlussactének I. czikkében is a Deutscher Bund így ér-

telmeztctik : „ein völkerrechtlicher Vérein der Deutschen

souveraincn Fiirsten und freien Stadte" a szövetségi ok-

irat következ szavaiból ,,lebult de cetté confederation est

le maintien de la sureté extericure et interieur de 1' Allé

-

magne"; még is világos más részrl, hogy e szövetség egy-

szersmind a német népek jogszer politicai egység-köte-

lékeit alapítja meg. És habár diplomatice a német nemzeti

érdekegység még ki nem mondatott, korunk egységre tö-

rekv szelleme bizonyára nem raaradand a nagy német

nemzetnél sem viszhang nélkül, mely legitimitását már a

német szövetségnek: a német föld küls és bels
bátorságainak fentartása kitzött czéljá-
ban találandja. S miként az öntudatra ébredt olasz az

egyesülésben keresé szétdarabolt nemzeti erejét : ugy bi-

zonyára germania fiai közt is felébredend a német törté-

neti névnek és hajdan nagy német nemzetnek eszméje,

mely a Szardínia, Nápoly, Parma, Modena, sat. herczeg-

ségeket összeolvasztó „Italiaként" eltörlendö az osztrák,

porosz, bajor, sváb s a többi harmincz és annyi néven

nevezett népiségeket, és a nyelv, szokások és történeti

rerainiscentiaban egyé olvadó egész felett álland, azon
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rág adta.

Mi természetesb tehát, hogy az ily ingadozó alapra

fektetett birodalomnak, — mire a birodalmi tanács ok-

vetlen vezetne, — az alap elvesztével szinte meg kellend

buknia, vagy legalább a német egységbe beleolvadnia,

mi egyremegy. És ennélfogva Magyarországra nézve is

nem kevésbé lealázó a hozzá kiskorú Ausztriábai bekebe-

lezése, mint íüggetleniégét veszélyezteti annak a német
egységbei beolvasztása; mely más részrl német szem-

pontból is ellenzékre találna érdekeik és szellemi irányza-

tuk szabad kifejlödéséüek az általi megakadályozottságá-

nál fogva. .^,

A szláv örökös tartományok : Cseh és Morvaország
pedig bizonyára inkább volnának hajlandók, sorsukat egy
nemzetiségét és autonómiáját biztosító magyarbirodalom-
hoz, mint bár mi néven nevezend német államhoz kötni,

si jogaik már régen s nemzetiségök is félig áldozatai

tevén a germanisationak.

Az osztrák birodalmat kiegészít lengyel tartomá-

nyok államjogi állasa csak hadi jogon alapszik, és igy

pusztán tény állapot. Lengyelországnak 1772-ben Fri-

gyes porosz király terve szerint: porosz, orosz és osztrák

hatalmak közt egyedül az államban támadt anarchiával

indokolt szétdaraboltatásának igazságtalanságát tanúsítja

maga a nagylelk Mária Theréziának fellázadt lelki-

ismerete , mely sokáig késett az osztályba beleegyezni,

mire csak uj háború veszélyének kikerülése által bi-

ratott.

És ha könybe lábadtak szemei Silézia elvesztése fe-

lett, méltán sirhatott országanyai szive, midn Kaunitz

berezegnek igy irt :

„ — — In dieser Sache, wo nicht alléin das oífen-

bare Recht himmelschreiet gegen uns : sondern auch allé

Biliigkeit, und die gesunde Vernunft wieder uns ist

muss bjíkennen : dass Zeitlebens nicht so angstlich be-
funden, und mich sehen zu lassen schame. — Bedeiiker

Fürst. was wir aller Welt für ein Exempel gebén, wenn
wir nm ein elendes Stiik Polen unser Ebre, und Repnta-
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tion in die Schanz schlagen/' s a diplomatia kényszeré-

nek engedve az osztály-okmányt is csak e szavakkal irá

alá : „Piacet, weil so viele grosse und gelehrte Mánner
es wollen. Wenn ich aber schon lángst todt bin,wirdman
erfahren, was aus dieser Verletzung an allén, was bisher

heilig und gerecht Avar hervorgehen wird." S vajmi

könnyen mehetnek teljesülésbe anagy fejedelemnö nemes
szivének e szavai, korunk szellemének aegise alatt.

De ha nem is ütött még Galiczia lengyeléinek a po-
rosz és orosz kormány alatti testvéreikkeli egyesülésé-

nek órája, mi valószínleg még nem egy hamar törté-

nendik — bizonyára örömestebb csatlakoznának Magyar-
országhoz, melynek történeti kapcsai és rokonszenve
reá nagyobb vonzervel birnak Ausztriánál.

Máskép áll a dolog Magyarországgal ; mert még a

német-szláv tartományoknak államjogi viszonya íegy-

verjogra, vagy legfeljebb fejedelmek közti kölcsönös

egyezvényekre van alapítva és az osztrák birodalombeli

e nemzetségek nagy tömege más idegen államokban ott-

hQnos és részben ezek felé gravitál*; — miként kifej-

UAt^j— a németé Németországban , olaszé Olaszország-

ban, a szlávé Orosz birodalomban, románé Törökország-

ban; —Magyarországon szerzdéses törvény egy „prag-

matica sanctio" képezik szoros kapcsát a fejedelem és

nemzet közti viszonynak, melyet még egy részrl a nem-
zetnek függetlenségét raás országoktóli önállóságát, s sza-

badságát biztosítják, s a fegyverjognak helyt nem adnak;

más részt a törvényesen kormányzott nemzetet szintoly

szorosan szerzdésileg kötik az uralkodóhoz, s ennek joga

szentségben tartásához. — A magyar az egyedüli
az osztrák monarchiát alkotó nemzetek közt,
melynek semmi rokonai nem lévén az európai államok

családjában, és semmi küls érdektl nem vonzatván zö-

mestl elszigetelten áll s annak szivét, épen közepét fog-

lalja el, — azon 70,000-nyi magyar, kik idegen államok-

ban név szerint Moldáviában s Bessariában laknak, szinte

csak elszakadt ágai lévén a magyar törzsnek.

Már pedig egy alkotmányos öszbirodalomnak, mely-
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nek egy része csak egyoldalulag adott, csak engedmé-
nyezett tehát visszavonható jogokkal, (conce8SÍokkal)más

része pi'dig ösi, semmivel nem azonosítható, sem fel nem
cserélhet alkotmánnyal bir; — csak erre— mint a feje-

delem és nemzet közt közösen megállapított, s igy é'f^

kölcsi súllyal bíró alapra fektetheti jövjének biztosi-

tékát.

Az osztrák monarchiát mint egységest képez orszá-

gok 8 tartományoknak csak magyar jogalapra lehefö

fektetése mellett szóll továbbá azon statisticai körülmény,

hogy az osztrák birodalomban egy nemzeti-
ségnek sincs absolut többsége.

A birodalmat lakó 37,583,755 lelket tev népek közt

öt fónemzetiséget különböztetünk meg; melyek számilag

igy állanak : *)

Szláv 15,282,196 lélek.

Német 7,917,195 „

Magyar 6,415,773 „

Olasz ...... 5,042,235 „

(de ebbl levovandó Lombardia 2,687,868 lakója.)

Román 2,640,492 „

Ezek közt aránylag a szláv legtöbb ; de csak látszó-

lagosan túlnyomóbb a többi nemzetiségnél. És ezek vi-

szonyos többsége is elenyészik ; mert több egymástól

igen elér törzságakra oszolván, (melyek közt legtöbb a

2,598774 cseh) egy nyelven beszél, egy nyelven iró nem-
zetnek nem nevezhet.

A szláv után a németek vannak legszáraosabban

8 ezek csak legfeljebb dialectusra nézve oszlanak több

fajra ; de bensleg, miként a magyarok egymástól nem
különböznek. Azonban az egész birodalomban leginkább

82ét«zórvák, úgy hogy csupán Lombárdiában s Dalmáti-

ában nincsen német község s egy tömegben az Alsó- s

Fels Ausztriában lév 2,185,231 és a Csehországban lakó

1,679,15 1-nál sehol sínes nagyobb számmal képviselve.

— Magyarországon 836,710 német van ; de ezek a ha-

zával érdek s jogokban összeforrtak.

^) L. Fényes E. O. b. statisticája.
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A magyar bár számilag csak harmadik ; de egy ko-
rona alatt egy tömeget képez nemzet.

Nem lévén pedig egy nemzetiségnek sem absolut

többsége : nem kevesebb alapossággal mondhatjuk a

birodalmat magyarnak, mint szlávnak vagy németnek

és igy jövjét pusztán nemzetiségi alapra fektethetönek.

Azon nemzet képezheti tehát egyedül biz-
tos alapját egy annyi nemzetekbl összesitend
birodalomnak, mely legerösb jogtörténeti alappal bir;

mely tle meg nem vonható ; de igen is a többiekre ki-

terjeszthet.

Mert a történetijog — úgymond egy jeles publicis-

tánk ~ örökös monarchiái államban azon egyedüli igaz-

ságos és semmi által sem helyettesíthet alap
,
melyen

egy részt a korona hatalma és a trón fenállása nyugszik,

más részt a népek jogai és kötelességei okmányolva, de

mindkettnek egymás iránti vonatkozással kölcsönösen

biztositvák.

Es ezen alap : Magyarország, melynek 800-dos
alkotmánj'a áldásaiban^ minden a korona alá tartózó s

vele kapcsolatban álló népeket egyaránt részesít ; s igy

közérdek s jogokban 13,882,800 (az emancipálandó zsi-

dókkal majd 14 milliót) bár különbféle ajkú, magyar
honpolgárt s egy szeretett hazának édes gyermekeit uní-

ál — egyesit.

Végre pedig az öszbirodalomnak, — keleti, hivatás-

szer irányzatának megfelelleg, — magyar jogtörténeti

alapra leend fektetése, a birodalmi elemek ekénti érdek

egységbe hozatala s igy a bens erkölcsi erk szi-

lárdítása mellett ; k ülpoliticáj ának is nagyobb
súlyt és horderöt kölcsön özén d.

Mert felhagyván Ausztria, — nyugoti politicájával,

mely öt a Hohenstaufok sorsára juttatván ,
Európa

uszályhordójává tévé: — i^agy hatalom leend napke-
leten.

S a kelet dúsan kárpótolandja öt.

A nyugoti politicáróli lemondással a németországi

császárságra igényét vesztené ; des m az erre törekv ost

czélt érö poroszban egy megbéküendlt ellenséget nyerne.



6f

Lombard- Velencze átengedésével Olaszország feletti

uralmától válland meg ; de birandja mint magyar király

az olasz nemzet rokonszenvét s szövetségét; tetemes anya-

gi váltságbért nyerend egy testvéreitl elszakitott nép

emancipatiojáért. mi az államadósság törlesztését könnyí-

teni, csökkenteni íogja a kiadást s növelendi a hitelt ; e

mellett pedig ketts kárpótlásra! igényt nyerend a mind-

inkább eltérbe jöv kelet kérdésének megoldásánál.

Kelet népei, melyek 1815-ben a világhóditó Napó-
leon ellen a népjogok védnöki szerepét vállalt Ausz-

triára bizalomteli pillanatának : a magyar király s nem-
zetben uj támaszt üdvözlendenek s vele örömest lépend-

nek szövetségre ; mert a törvényesség övedzte királyi

Fölség leend garantiája jogaiknak s a szabadság zászlója

mely keletrl vezérlé a magyart, kelet felé leng.

A kelet kérdésének megoldásával vezér szerep vár

Habsburgra ; ha els magyar lesz a király.

Mert — miként mondók — nem fegyver, nem a di-

plomatia hódit ma ; hanem a közvéleményben él eszme.

Anglia s Francziaország csak a két elsvel hathat a ke-

leten , czéljok csak hóditás lehetvén ; Oroszország csak

nemzetiséggel faj- s vallásrokonsággal édesgethet, s e

részben elnnyel birt a muszka absolutismus az osztrák ab-
solutismus felett ,• de nem birandna magyar korona sza-

badelvüsége irányáben, melynek nem hóditás csak szövet-

ség nyerés legfeljebb társországositás törekvése s mely
nem csak nemzetiséget ; de szabadságot független önállást

biztosit a török uralom alól felszabadítandó Dunafeje-

delemségeknek. ^

És Konstantinápolynak, — melynek lakossága nagy
részt mahomedán s mely rendkívül kedvez helyzeténél

fogva közóhaj tárgya — mint szabad s neutrális keres-

kedelmi városnak európai szerzdések garantiája alá le-

end helyeztetése, mi az európai hatalmasságok verseny-

zéseinek is véget vetne : Magyarország egyik föérdeke.

— Konstantinápoly neutralisatioja biztositandván a du-
nai s tengeri szabad kereskedelmet ; Magyarország pedig
kivállólag dunai-állam ; a tenger által pedig az egy-
máshoz még közelebb hozandó magyar-osztrák birodalom
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és Anglia közti véd és daczszövetség eléggé ellen suljo-

zandják, a mindkettre két vetélyhataloranak, Franczia s

Oroszországnak túlsúlyra vergdését.

A mi végre a magyar-birodalom öszalkotát illeti,

ennek alapeszméje leendene : a történeti alkotmány által

korlátolt, független önálló, de az egyes korona országok

nemzeti-autonóm szabad kifejldését biztosító és az egyes

népiségek jogos igényeit tekintetbe vev állami monar-
chiái egység.

A birodalom magyar alaponi egység fogalmából kö-

vetkezik, hogy : a Sz. István koronájával felkent király

Budán, Mátyás palotájában lakjék és felels ministerium

állittassék fel, mely a municipalitással lehetleg öszhangba

hozandó.

Az egyes országok nemzeti jogosultsága : minden
ország önkormányzatát és közországos ügyeiknek külön-

ország gyléseken leend tárgyalását s ezeken az ereik-

hez mért adó és katona megszavazhatását feltételezné.

Oii Az országok egyes népiségeinek igényei pedig,

mennyiben azok mások jogaiba s a birodalmi terület ép-

ségben tartásával nem ellenkeznek, — betöltessenek.

Az egész birodalmat közösen illet ügyek, mink a

küls megtámadás elleni biztonság és az egyes országok

közt vitály kérdések, valamint a fenálló állam-adosság

rendezése egy, az egyes országgylésen választott kép-

viselkbl öszalkotandó birodalmi gylésen lennének el-

intézendk.

A ministerium pedig valamint Magyarország irányá-

ban a magyar országgylésen ; a birodalom és a más or-

szágoknak a birodalmi gylésen lenne felels.

Szóval elvünk: az egyesek szabadsága, az

egé^zn^k-Jjiztosi téka.
''dl iÚR mkhat ^

És eként volna a törvényesség s valódi jogegyenl-
ség alapján a nemzetek bár vegyes, de öszhangzó színe-

zete és bens erkölcsi vonzer által összilárdult, nyolcz-

százados alkotmányosság gránit oszlopzatán nyugvó és

sem a nyugoti sem a keleti széltl állásából ki nem for-

gatható keleti Pantheon : a hatalmas magyar birodalom
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felépítend; melynek kormánya elmondhatná magáról :

Francziaorszag eszméért, Anglia érdekért,
Oroszország nagyságért, a magyarbiroda-
lom — legitimitás mellett küzd. S kérdem ek-

kor melyik Ígérhet magának amagyar-keleti biro-
dalomnál (ungarisches Ost-reich) szebb jövt.

És a szent koronával ékitett, az apostoli palásttal

fedett és a világ bármely részérl jöv törvénytelenség

felett Damocles pallosaként lebeg Sz. István kardjával

fegyverezett s a királyi dombon, a megdicsültetés e tábor

hegyén álló Habsburg fejedelem,nemzeti üdvözítként biz-

ton mondhatandja el Magyarországról: „T u es Petrus,
et super hanc petram aedificabo ecclesiam
meam, ne portae in féri praevalebunt illi."

Pest, 1861 Nyomíitott Gyurian Józsefnél.
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LAUFFER és STOLP
kiadó-hivatalában, vaczi-utcza 7-dik szám,

megjelentek os minden hiteles könyvárusnál kaphatók a kiivctkc/ö

jó, szép és hasznos magyar munkák

Biula-I'est es környéke. Eredeti képekben, rajzolta

Rohbock Lajos. Aczélba metszette'k korunk
'

lesebb mvészei. A történelmi és heljirati .-=/

get irta Hunfalvi János , m. t. Ak. 1. tag, 24 széi"

aczélmetszettel kötve 6 frt — Diszkötésben . lu lit -

Német nyelven is kapható.

Bernát í»áí*pár ki a vivát? Népszínm a kortes vi-

lágból 3 felvonásban — ,,84

CseiljSIt'ri .Alltíll történelmi tanulmányok I. köt, 2 . 1 J

Forray Iván Soborsini í;rÓf eredeti rajzai és jegy-

zetei szerint , kiadta Soborsiul gróf Forray Júlia

csillagkeresztes és palotahölgy. Olaszország, Málta,

Egyptom. Pompásan kötve , s.ijtolt , közép csínnal

s Ízletes aranyozásokkal 88 ,, -

Ugyanúgy bövitve két sajtolt középcsinnal

s melyek az arczképet és czimert ábrázolják és

finom szögekkel "• frt. Egészen brbe kötve 120 ,, —
Hatvani .llihály liajzok a magyar történelembl, tör-

ténelmi Zsebkönyv 1859 3,, SS

Majer l«<ttván Szent keresztút. Ájtatosság 16 színezett

képpel, borítékba fzve — ,,56
llonte^quieu Rómaiak nagysága és hanyatlása, magya-

rította Pados János 1 ,. 4 2

Podniaiiitzky Fr. Báró Margit angyal, Regény 2 kö:

— — Alom és valóság 2 kötet

Ronyi Sándor népszer levelek a tudomány reformat

illetleg. Minden gondolkodni és számitni tudó

használatául 2,, 12

Sarkady 1*stván történeti beszélyek I. II. kötet . , 2 ,, —
Szabó Richárd beszélyei 3 kötet 2 ,, 12

Szalay LáüzUí Magyarország története L — VI. kötet 23 ,, 12

(hatodik kötetnek utolsó füzete most van sajtó alatt)

— — — — I— V. kötet. Díszkötésben . 22 ,, 42

— a magyar történelemhez I. köt.

— — Horváth kérdéshez - ,, oo

Török JüZ^ef. A két magyar haza elsrangú gyógyvi-

zei és fürd intézetei 12 knyomatu táblával . 3

Török Jánoíi Magyarország prímásai, közjogi és törté-

neti vázolat. 15 prímás arczképével és 6 más k-
nyomata és 36 fanyomatu táblával: okleveleket,

pecséteket , czimereket , kézmásokat ábrázolva.

Azonkívül sok fametszvényekkel. Nagy dúszmü

,

kemény kötésben 7 ,, —



Thaly Kálmán Zeng liget. Költemények 2 köt. fzve 2 frt

vászonba kötve aranyvágásával 2

Tompa .llihály virágregék 1

XailtUS János levelei Ejszakamerikából 12 eredeti

rajz után készült kö- és egynehány fametszettel kötve 3

— — utazás Kalifornia déli részeiben 1 földkép-

pel, 8 kö és 8 fametszettel 3

Magyarország; alaptörvényei közjogi fejtegeté-

sekkel és felvilágosításokkal 1

l8*/*8 évi országgylési törvényczikkek .... —
Gróf Károlyi Kde foederalt Hunnia

LÍ!>>Znyai Kálmán szavalatkönyve kötve a szerz arcz-

képéve) 1

— — — Díszkiadás csinosan kötve ... 2

RÓZ§aágÍ Antal Esti órák. Beszélyek .... 1

Szabados János a haza és a szerelemrl, költemények 1

Tabódy József Munkács múltja és jelene. Magyaror-

szág történetében 11 kömetszettel . . . . 3

IJrvári liajos Babérlevelek történeti beszélyfüzér két

kötetben I. II. kötet. (Garibaldi harczai és kaland-

jai I. II. kötet) 1

Vécsey Sándor ujabb költeményei 1

Ifj. Dumas Sándor érdekesb novellái ford. Hang Fer. 1

Id. Dumas Sándor Paulina, regény francziából fordí-

tották Berec Béla és Hang Ferencz .... 1

lüdC ~dx. 1 sm, j^ €> Dkc:.

Buda- Pesti emlék 22 aczélmetszettel szép borítékban 4

(Minden aczélmetszet külön) —
Fóti Ijnlék. Szép képlet, egész ivén rajz Zombory

Gusztáv 1

— — — finom kiadás 2

Petöft Sándor Debreczenben 1844-ben. Igen szép kö-

nyomatú mülap ; Orlai Petrits Samu olajfestvénye

után egész ivén 2

Felköszöntés Vörösmarty ,,Szép Ilonka" balladájából

fest. Orlai Petrics . 1

Gróf Teleky László arczképe egész íven rajz Szem-

lér M
^

1

Szalay f^ászió arczképe rajz Cánczi Ág. Jeles mülap 2

Kazinczy és Kisfaludy Károly els találkozása. Or-

lai Petrics Samu olajfestvénye után egész ivén . 2

'Minden magyar könyvek szintén nálunk kaphatók.

— kr

80 .,

26

18

20

30 ,,

25 ,,

50 „

20 ,,

30 ,,

80 ,.

12 .,

12 ,,

20 ,.

Pest, Juni 1861.

könyvkereskedése és kölcsönkönyvtár,

vácziutcza 7dik szám.

Pol, 1861 Nyomatott Gyuriin Jútscfnrl
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